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Използвани съкращения

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

МВУ

Механизъм за възстановяване и устойчивост

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

НПВУ

Национален план за възстановяване и устойчивост

ОИСР

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

СБ

Световна банка
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Резюме
Пандемията от коронавирус предизвика криза, която води до спад в икономическата активност,
нарастване на публичните разходи, бюджетните дефицити и държавните дългове, натиск върху
публичните системи и увеличаване на бедността в почти всички държави по света. Европейските
икономики също преживяват тежък срив и това дава основание страните членки да търсят варианти
за съвместно финансиране, които да ограничат негативните последици от кризата.
Така се създава „Следващо Поколение ЕС“ - временен инструмент с общ ресурс от над 800
милиарда евро, който има за цел да подпомогне възстановяването от икономическите и
социалните щети, причинени от пандемията, както и да ускори зелената и цифровата
трансформация на икономиките за постигане на устойчив дългосрочен растеж.
Страните получават различно финансиране в зависимост от оценката на дълбочината на кризата и
цялостното ниво на икономическо развитие. България се очаква да реализира едни от най-големите
макроикономически ефекти сред държавите от ЕС – както пряко от реализирането предвидените
инвестиции, така и индиректно като вторични ефекти от изпълнението на плановете на другите
страни на съюза заради все по-дълбоката интеграция на икономиките в общия пазар.
Националният план за възстановяване и устойчивост на България е единствен по рода си мащабен
стратегически документ, който включва списък от реформи в най-ключовите сектори и проекти за
инвестиции в тях. Те следва да подпомогнат възстановяването на икономиката от корона кризата и
да осигурят пътя към по-„зелена“ икономика и по-добро цифрово развитие.
Последната, пета, версия на Плана на България е представена на 15-ти октомври 2021 година и е
изпратена официално на Европейската комисия от служебното правителство на Стефан Янев.
Планът съдържа 59 проекта за инвестиции и 46 реформи в четири основни стълба - „Иновативна
България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и „Справедлива България“. Общото
финансиране на инвестициите, включени в Плана е 21 млрд. лв., от които 13 млрд. лв. са осигурени
по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Българският план все още не е окончателно одобрен, като забавянето в представянето му пред ЕК
до известна степен се дължи на политическите обстоятелства в страната. Планът съдържа и
сериозни политически ангажименти, които вероятно ще трябва да бъдат потвърдени от редовно
избрано правителство, подкрепено от парламентарно мнозинство, за да се осигури
безпроблемното му изпълнение.

Настоящият анализ има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и
устойчивост, историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и вече
подадения Национален план за възстановяване и устойчивост на България. Засичането на
заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на ЕС и планираните инвестиции в
останалите страни членки показва доколко България се вписва в общите политики на Съюза.
Инвестициите, включени в българския план, очертават пътя на страната към осъществяването на
важни реформи, възстановяването от пандемията и нейните последствия и постигането на
устойчив икономически растеж.
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Основните наблюдения от прегледа на подготовката и същността на Плана за възстановяване и
развитие могат да се обособят в няколко отделни групи.

Приоритети








Голяма част от държавите членки засега предвиждат да ползват само безвъзмездни помощи,
като повечето са представили планове за пълната сума, която ЕК отпуска по Механизма.
България не прави изключение. Допълнителната възможност за дългово финансиране са
поискали малко на брой държави.
Има определени области (например в енергетиката и селското стопанство), при които
националната реформа/политика изцяло следва европейските насоки и изисквания. В тези
случаи е трудно да се дефинира реформа и проект, които да изпълняват условията за
допълняемост.
Основна част от реформите са представени през инструментите за реализацията им –
промяна на законодателството, сформиране на работни групи и комисии, разработване на
стратегически документи, създаване на административни структури. Това означава, че на
практика наименованието на реформите се разминава със съдържанието им, а последното
в някои случаи дори не е ясно дефинирано.
Няма връзка между част от проектите и реформите. Голяма част от реформите повтарят вече
съществуващи стратегически документи и започнали реформи – това е очаквано от гледна
точка на това, че ЕК още при подготовката на Механизма за възстановяване и устойчивост
разяснява, че ще финансира и стартирали реформи, ако отговарят на останалите условия.
Някои проекти от своя страна не дават ясна възможност да се установи по какъв начин ще
допринесат за реализирането на реформите. Предстоят тематични анализи на ИПИ, които
ще разгледат подробно тези наблюдения.

Инвестиции





Няма връзка между отделните проекти (може би с изключение на проектите в областта на
енергетиката), което означава, че най-вероятно са разработвани самостоятелно и преди да е
ясна цялата концепция за реформите и развитието на секторите.
Основно се харчи с обществени поръчки – до голяма степен е очаквана употребата на
обществени поръчки при изпълнението на проектите по плана, тъй като това е основният
начин държавата прозрачно и регламентирано да избира изпълнител и да изразходва
обществени средства. Равнището на контрол при обществените поръчки трябва да е на
много високо ниво, за да не се допускат нередности и престъпни схеми, а това често е
проблем в България.
Около ¾ от разходите са изграждане/рехабилитация на инфраструктура и физически капитал
(закупуване на машини и съоръжения). Останалата ¼ е са човешки капитал, труд и
технология. Планът за възстановяване на практика се използва като заместител на
национална инвестиционна програма в редица сектори.
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Очаквани резултати










Липсата на аванс по плана може да има негативен ефект върху бюджета и
макроикономическите показатели на България за 2021 г.
По оценки на Европейската комисия през 2024 г. България ще реализира едни от найголемите ефекти от плана върху БВП – както директно от изпълнението на плана (3%), така и
индиректно като вторични ефекти от изпълнението на плановете на другите държави на
съюза (0,7%).
Ако за сравнение разгледаме ефекта от плана за възстановяване върху БВП в контекста на
общия размер на публичните разходи на България, може да отбележим, че планът има
относително слабо влияние (малко над 5,5% от БВП през 2024 г. в сравнение с около 40%
публични разходи). Така, независимо от амбициите, планът за възстановяване следва да
допълва националните усилия за реформи и инвестиции и няма как да замести общата
стратегия и политиката на държавата в отделните сектори.
Отлагането на реформите и проектите във втората половина на плана (след 2023 г.) може да
се окаже загуба на ценно време. Българският план е силно „изтеглен“ назад във времето –
до степен да си задаваме въпроса дали това е план за възстановяване след тежка криза или
инструмент за реализиране на някакви инвестиционни идеи в добавка към кохезионната
подкрепа.
Планът за възстановяване не съдържа икономически анализ за обща оценка на ефектите от
проектите на секторно ниво, което означава, че е много трудно да се прецени какви ще са
резултатите от изпълнението им и доколко ще се постигнат целите.
Няма ясно дефинирани цели и индикатори. Индикаторите не са формулирани по начин,
който да позволява оценка на резултатите и ефектите от изпълнението на проектите. Те до
голяма степен не отговарят на изискванията за връзка с веригата на резултатите.

И накрая в заключение ще отбележим, че ниското качество на индикаторите за оценка показва
слабости в разработването на проекти, подходящи за финансиране. Дори Европейската комисия да
одобри Националния план за възстановяване и устойчивост на България и да започне да финансира
проектите скоро, под въпрос остава дали тези средства няма да се превърнат в поредната схема за
пилеене и неефективно изразходване на пари без ясен краен (полезен) резултат.
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1. Въведение
Пандемията от коронавирус причинява глобална криза, която води до икономически спад,
нарастване на публичните разходи и генериране на бюджетни дефицити, натиск върху публичните
системи и увеличаване на бедността в почти всички държави по света. Икономиката на ЕС се свива
с 5,9% в реално изражение през 2020 г., а в еврозоната шокът е още по-сериозен – спад от 6,4%. В
повечето страни членки правителствата прибягват до сходни мерки за смекчаване на негативните
въздействия върху бизнеса и домакинствата чрез подкрепа за запазване на заетостта, компенсации
за бизнеса и облекчаване на условията по достъпа до финансиране. Значителните по обхват и
мащаб програми за подпомагане в период на свиване на икономиката оказват силно въздействие
върху публичните финанси – бюджетният дефицит през 2020 г. достига средно 6,9% за целия ЕС и
7,2% за страните от еврозоната, а държавният дълг нараства съответно до нива от 90,1% и 97,3% от
БВП.
Негативните последици върху икономиките са неравномерно разпределени в страните членки –
както заради различната тежест на протичането на пандемията и ефектите върху здравната система
и ограничителните мерки, така и заради спецификите в структурата на икономиките. Заедно с това,
изходните позиции и възможностите за абсорбиране на такъв шок са изключително разнородни.
Някои страни имат стабилна фискална позиция с ниски дефицити и дългове преди пандемията,
докато други са с неустойчиви публични финанси на прага на кризата. Същевременно, част от
страните членки, включително и България, все още са със значително по-ниско ниво на БВП на човек
от населението в сравнение със средното за ЕС и по-развитите икономики.
В търсене на отговор на тези ограничения и в стремежа да се предотврати несигурност и нова
дългова и финансова криза, политическото решение се насочва към създаване на общ механизъм
за своеобразен фискален трансфер. Този инструмент цели, най-общо, да осигури ресурс чрез общо
и солидарно финансиране от името на целия ЕС и да го предостави на правителствата на отделните
страни съобразно равнището на икономическо развитие и мащаба на понесените стопански
негативи от кризата. Така се дава възможност на правителства с по-нисък фискален капацитет да
избегнат рязко свиване на публичните разходи по време и непосредствено след пандемията, а това
е предпоставка за по-бързо икономическо възстановяване.
Според консенсуса между лидерите на страните в Европа обаче това не е достатъчно –
възстановяването от кризата е само една от причините за приемането на големия пакет от средства
за финансиране на мерки, наречен „Следващо поколение ЕС“ 1 . „Следващо Поколение ЕС“ е
временен инструмент за възстановяване в размер над 800 милиарда евро, който има за цел да
подпомогне възстановяването от непосредствените икономически и социални щети, причинени от
пандемията от коронавирус. Механизмът за възстановяване и устойчивост2 е основният елемент на
„Следващо Поколение ЕС“. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от
пандемията и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на икономиките и
обществото като цяло в европейските страни за предизвикателствата и възможностите на
екологичния и цифровия преход. Механизмът разпределя 723,8 млрд. евро, като 385,8 млрд. от тях
са под форма на заеми, а 338 млрд. евро – под форма на безвъзмездна помощ. Безвъзмездното
финансиране е възможност за извършване на публични разходи, най-вече – инвестиционни, без

1

Next Generation EU: https://europa.eu/next-generation-eu/index_en

2

Приет с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на
Механизъм за възстановяване и устойчивост: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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това да влошава нивото на бюджетния дефицит, а достъпът до заемен ресурс е възможност за
страни с вече високо ниво на държавен дълг.
Националните плановете за възстановяване и устойчивост, които всяка държава членка на ЕС
трябва да изготви и приеме, са програми за реформи и инвестиции на съответната страна. Те следва
да са съобразени със съответните специфични за отделните държави предизвикателства и
приоритети, установени в рамките на европейския семестър3.
Настоящият анализ има за цел да представи същността на Механизма за възстановяване и
устойчивост, историята на включването на България в пакета „Следващо поколение“ и подадения в
средата на октомври 2021 г. Национален план за възстановяване и устойчивост. Засичането на
заложените в страната параметри за изпълнение, приоритетите на ЕС и планираните инвестиции в
останалите страни членки показва доколко България се вписва в общите политики на Съюза.
Инвестициите, предложени за финансиране в българския план, се предполага да очертават пътя на
страната към осъществяването на важни реформи, възстановяването от пандемията и нейните
последствия и постигането на устойчив икономически растеж.

2. Същност на плана
Програмата „Следващо поколение ЕС“ стартира през месец юли 2020 г. В таблицата е представено
финансирането на програмата спрямо общото финансиране на ЕС в многогодишната му финансова
рамка. Показани са и приоритетите, към които са насочени средствата от програмата, а именно –
сближаване устойчивост и ценности; природни ресурси и околна среда и иновации и цифрови
технологии.
Таблица 1. Разпределение на финансовия ресурс в бюджета на ЕС по функции за програмния
период 2021-2027 г.
Функции
Многогодишна
Следващо
финансова рамка
поколение ЕС
1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии
149,5 млрд. евро
11,5 млрд. евро
2. Сближаване, устойчивост и ценности
426,7 млрд. евро
776,5 млрд. евро
3. Природни ресурси и околна среда
401 млрд. евро
18,9 млрд. евро
4. Миграция и управление на границите
25,7 млрд. евро
5. Сигурност и отбрана
14,9 млрд. евро
6. Съседните региони и светът
110,6 млрд. евро
7. Европейска публична администрация
82,5 млрд. евро
ОБЩО
1 210,9 млрд. евро
806,9 млрд. евро
Източник: ЕК

„Следващо Поколение ЕС“ (NextGenerationEU) е временен инструмент за възстановяване в размер
над 800 милиарда евро, който има за цел да подпомогне възстановяването от непосредствените
икономически и социални щети, причинени от пандемията от коронавирус. За да набере до 2026 г.
до около 800 млрд. евро по текущи цени (5 % от БВП на ЕС) за „Следващо Поколение ЕС“ при най-

3

Повече за Икономическо управление на ЕС и Европейския семестър: https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_bg
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добри финансови условия Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за получаване на
заеми.
През юни 2021 г. Комисията представи предложения относно източници на приходи, свързани със:



Механизъм за корекция на въглеродните емисии;



Данък върху цифровите технологии;



Схемата на ЕС за търговия с емисии.

До юни 2024 г. Комисията ще предложи нови източници на приходи, като например:



Данък върху финансовите сделки;



Финансово участие, свързано с корпоративния сектор;



Нова обща основа за облагане с корпоративен данък.

Централна инициатива в тази програма е Механизмът за възстановяване и устойчивост, приет с
„Регламент (ес) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за
създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост“. Той дава рамката, в която да бъдат
подкрепени усилията за реформи и инвестиции на страните - членки за справяне с икономическите
и социални последици от COVID-19 пандемията.
Обхватът на прилагане на Механизма се отнася до областите на политиката от европейско
значение, структурирани в шест стълба:
а) екологичен преход;
б) цифрова трансформация;
в) интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително икономическо сближаване, работни
места, производителност, конкурентоспособност, научни изследвания, развитие и иновации, както
и добре функциониращ вътрешен пазар със силни МСП;
г) социално и териториално сближаване;
д) здравеопазване, икономическа, социална и институционална устойчивост, с цел увеличаване на
капацитета за реагиране при кризи и готовността за действия при кризи;
е) политики за следващото поколение, децата и младите хора, като например образование и
умения.
Специфичната цел на Механизма е да предоставя на държавите членки финансова подкрепа с оглед
постигането на ключовите етапи и целите на реформите и инвестициите, включени в националните
планове за възстановяване и устойчивост.

3. Финансиране по Механизма за възстановяване и
устойчивост
Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and resilience facility) е основният елемент
на „Следващо Поколение ЕС“. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от
8

пандемията и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските
икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия
преход. Механизмът разпределя 723,8 млрд. евро, като 385,8 млрд. от тях са под форма на заеми,
а 338 млрд. евро – под форма на безвъзмездна помощ.
За всяка държава членка максималното финансово участие се изчислява, както следва:
а) за 70% от сумата, конвертирана в текущи цени въз основа на населението, реципрочната стойност
на БВП на глава от населението и относителното равнище на безработица на всяка държава членка,
б) за 30% от сумата, конвертирана в текущи цени въз основа на населението, реципрочната стойност
на БВП на глава от населението и в еднакви пропорции – промяната на реалния БВП през 2020 г. и
съвкупната промяна на реалния БВП за периода 2020-2021 г. Промяната на реалния БВП за 2020 г.
и съвкупната промяна на реалния БВП за периода 2020-2021 г. се основават на есенните
икономически прогнози на Комисията от 2020 година.
Националните плановете за възстановяване, които всяка държава членка на ЕС трябва да изготви,
са програми за реформи и инвестиции на съответната държава членка. Те следва да са съобразени
със съответните специфични за отделните държави предизвикателства и приоритети, установени в
рамките на европейския семестър.
Планът за възстановяване и устойчивост трябва да бъде мотивиран и обоснован. Той трябва да даде
цялостен и адекватно балансиран отговор на икономическото и социалното положение на
държавата, както и да покаже как предложената комбинация от реформи и инвестиции допринася
за ефективното справяне с всички или със значителна част от предизвикателствата, посочени в
съответните специфични за всяка държава препоръки, включително техните фискални аспекти.
Планът следва да укрепва потенциала за растеж, създаването на работни места и икономическата,
социалната и институционалната устойчивост на съответната държава и да гарантира, че никоя от
мерките за изпълнение на реформите и инвестициите, включени в плана за възстановяване и
устойчивост, не нанася значителни вреди на екологичните цели и допринася за прехода към
нисковъглеродна икономика.
Комисията създава набор от показатели за възстановяване и устойчивост, като чрез тях ще се отчита
напредъкът по изпълнението на плановете на държавите членки във всеки от шестте стълба.
Наборът от показатели представлява системата за отчитане на качеството на изпълнението на
Механизма и е предпоставка за получаване на финансиране.

4. Критерии за оценка на плановете от страна
Комисията
В Регламента (чл. 20) ясно са посочени критериите, според които ЕК ще оценява представените
национални планове за възстановяване.
Целесъобразност:
а) дали планът представлява всеобхватен и адекватно уравновесен отговор на икономическото и
социалното положение, като по този начин допринася по подходящ начин и за шестте стълба,
посочени в член 3;
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б) дали се очаква планът за възстановяване и устойчивост да допринесе за ефективното справяне с
всички или със значителна част от предизвикателствата, посочени в съответните специфични за
всяка държава препоръки;
в) дали се очаква планът за възстановяване и устойчивост да спомага ефективно за укрепването на
потенциала за растеж, създаването на работни места и икономическата, социалната и
институционалната устойчивост на съответната държава членка;
г) дали се очаква планът за възстановяване и устойчивост да гарантира, че никоя от мерките за
изпълнение на реформите и инвестиционните проекти, включени в плана за възстановяване и
устойчивост, не нанася значителни вреди на екологичните цели;
д) дали планът за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които ефективно допринасят за
екологичния преход, включително биологичното разнообразие, или за преодоляване на
предизвикателствата, които произтичат от него, и дали тяхната стойност представлява най-малко
37% от общия размер на разпределените средства;
е) дали планът за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които ефективно допринасят за
цифровия преход или за преодоляване на предизвикателствата, които произтичат от него, и дали
тяхната стойност представлява най-малко 20% от общия размер на разпределените средства;
Ефективност:
ж) дали се очаква планът за възстановяване и устойчивост да окаже трайно въздействие върху
съответната държава членка;
з) дали се очаква мерките, предложени от съответните държави членки, да осигурят ефективен
мониторинг и изпълнение на плана;
Ефикасност:
и) дали представената от държавата членка обосновка за размера на прогнозните общи разходи по
плана за възстановяване и устойчивост е разумна и реалистична, дали съответства на принципа за
ефективност на разходите и дали е съизмерима с очакваното въздействие върху националната
икономика и обществото;
й) дали се очаква мерките, предложени от съответната държава членка, да предотвратяват,
разкриват и коригират корупция, измами и конфликти на интереси при използването на средствата,
Съгласуваност:
к) дали планът за възстановяване и устойчивост съдържа мерки за осъществяването на реформи и
на проекти за публични инвестиции, които представляват съгласувани действия.
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5. Представяне и одобрение на плановете в ЕС
Вече 26 страни са подали своите национални планове за одобрение пред Комисията (без
Нидерландия4), като плановете на Полша, Унгария, Швеция5 и България6 все още не са одобрени от
Комисията.
Разпределението между заявените искания за безвъзмездна помощ и заеми е представено на
графиката по-долу.
Графика 1. Разпределение на средствата по Механизма за възстановяване между безвъзмездна
помощ и заеми
ЕС
Малта
Люксембург
Естония
Ирландия
Дания
Латвия
Финландия
Литва
Швеция
Австрия
Белгия
Хърватска
България
Словакия
Чехия
Унгария
Германия
Франция
Испания
Португалия
Кипър
Словения
Полша
Гърция
Румъния
Италия
0%

10%

20%

30%

40%
Грантове

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Заеми

Забележка: Данните за ЕС показват разпределението на лимитите на разходите, като страните могат
и да не поискат пълния размер на средствата.
Източник: ЕК, изчисления на ИПИ

4

Нидерландия не успява да състави правителство продължително време след парламентарните избори, което пречи да
се подготви плана за възстановяване. ЕК неколкократно уверява, че не спира да работи с властите на страната за
преодоляване на този проблем, но все още няма резултат.
5 Плановете на Унгария и Полша да представени пред Комисията през първата половина на май 2021 г., но поради
нередности в областта на правосъдието все още не са одобрени. В случая на Швеция планът е предаден в края на май
2021 година. През септември 2021 г. шведското правителство иска възможност да направи корекции в подадения план
поради отпадане на някои мерки. Планът на Швеция все още не е получил одобрение от Комисията.
6 Към 1 декември 2021 година.
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Голяма част от държавите членки показват предпочитания към безвъзмездно финансиране. С
изключение на Латвия и Швеция всички останали държави са поискали пълния размер на
безвъзмездната помощ, която им се полага или повече. Засега 19 държави не предвиждат да
използват заемните инструменти на Механизма. От останалите 7 единствено Италия и до известна
степен Румъния дават приоритет на заемите, като Италия, Румъния и Гърция са поискали пълния
размер на заемите, които им се полагат. Това не е изненадващо поради няколко причини. Първо,
безвъзмездните помощи обикновено са предпочитани, тъй като се считат за “лесни пари“ –
финансиране от общия бюджет на съюза, което държавата ще получи, без да ѝ се налага да мисли
по какъв начин ще върне някога. Във вътрешнополитически план натискът за аргументация на
допълнителни разходи е по-лесен, ако те се финансират с безвъзмездни трансфери, за разлика от
допълнително задлъжняване. Второ, грантовете по-лесно се обвързват с реформи, които държавата
и нейната администрация да извършва. Трето, заемите допълнително увеличават задлъжнялостта
на държавите, което е съществено бреме за част от тях, докато безвъзмездното финансиране е
приход в бюджета и подобрява фискалната позиция.
Въпреки всичко обаче изглежда, че огромен заемен ресурс – близо половината от предложеното
от Комисията, ще остане неизползван – страните са заявили заеми общо в размер на около 166
млрд. евро от възможните 389 млрд. евро. Разпределението към момента показва, че едва 34%
(при планирано 47%) от финансирането на националните планове на европейските държави се
базира на заемни инструменти. Възможна хипотеза е, че общественото мнение като цяло е много
по-бдително при харчене на публичен ресурс, осигурен със заем, докато за т.нар. грантове в
известна степен има толерантност към ефективността. Често на въпроси за ползата и цената на
даден инвестиционен проект, финансиран с безвъзмездни средства „отвън“, се отговаря с
аргументи, че парите така или иначе са заложени, че няма да се връщат, че иначе ще се загубят и
т.н. От друга страна, поне на теория, ако парите трябва да се връщат, макар и за много десетилетия
и при ниска лихва, поне плахо се поставят въпроси за ефективност, за обществена полза, за
представяне на финансов модел, за очаквани приходи или спестяване на разходи и др.
Прегледът на плановете на останалите страни от ЕС, които са предали своите планове за оценки и
одобрение от Комисията показва (вж. графиката по-долу), че всички са спазили критериите поне
37% от разходите да са насочени към зеления преход, а поне 20% - към дигиталната трансформация.
Най-много зелени инвестиции като дял от своя план предвиждат Люксембург (60%), Дания (58%) и
Малта (54%). Най-нисък дял предвиждат плановете на Латвия (37%), Гърция и Португалия (по 38%).
Средно за ЕС делът е 43%.
Дигиталният преход е най-силно приоритизиран в плановете на Германия (53%), Австрия (40%) и
Ирландия (32%). Най-слабо се отразяват дигиталните инициативи в плановете на Латвия, Хърватска,
Румъния и Словакия (20%). Средно за ЕС делът е 28%.
Предложените инвестиционни намерения в плана на Латвия покриват само минимума по двата
основни стълба – зелен и дигитален преход, за разлика от Германия и Италия, чиито планове
значително надхвърлят минималните изисквания на Комисията и по двата стълба.
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Графика 2. Разпределение на инвестициите в националните планове на страните членки между
зелен преход, дигитална трансформация и други разходи, %, млрд. евро
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Източник: ЕК, изчисления на ИПИ
*Бележка: Стойностите в графиката показват размера на инвестициите в млрд. евро

По оценки на Европейската комисия през 2024 г. - годината с най-високи предвидени разходи в
плановете за възстановяване (графика 3) - ефектите за малките отворени икономики върху БВП
могат значително да се увеличат от вторичните ефекти от другите страни, с които те поддържат
търговски отношения. България се очаква да реализира едни от най-големите ефекти сред
държавите от ЕС – както директно от изпълнението на плана, така и индиректно като вторични
ефекти от изпълнението на плановете на другите държави на съюза.
Тези вторични ефекти обикновено са по-големи, отколкото двустранните отношения биха
предположили, тъй като се мултиплицират и от икономическата активност с трети страни. Така
например Германия ще спечели не само от прекия ефект на повишеното търсене в Италия, но и от
повишеното търсене на търговските партньори на Италия, които ще се нуждаят и от немски стоки,
за да увеличават производствения капацитет на икономиките си.
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Графика 3. Първични и вторични ефекти от изпълнението не плановете за възстановяване на
европейските държави през 2024 година, високо продуктивен сценарий*, % от БВП
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Забележка: Изследването на ЕК се базира на допускане, че публичните инвестиции са продуктивни (водят
до нарастване на продукта), като се разглеждат вариантите на висока (цитирана тук) и ниска
продуктивност.
Източник: ЕК, “Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment”, July 2021

Дори кратък преглед на представените пред Комисията национални планове на държавите членки
показва, че в тях се откриват различни приоритети, страните избират различни комбинации от
инвестиции и реформи и разполагат мерките по плана според нуждите и предизвикателствата във
всяка от тях. Видно е също и че Комисията, при все детайлно разписаните изисквания на
регламента, все пак е дала доста широка свобода, одобрявайки разнообразни подходи и проекти.
Правителствата, изглежда, са били убедителни, че именно с тях и с обещаните структурни реформи
ще постигнат търсените дългосрочни резултати.

6. Еволюция на версиите на Националния план за
възстановяване и устойчивост на България
Разработването на Националния план за възстановяване и устойчивост на България започва с
формирането на работна група с представители на ресорните министерства, Държавна агенция
„Електронно управление“, Фонд „Мениджър на финансовите инструменти“ и Министерския съвет.
С Решение на Министерския съвет от 23 октомври 2020 г., е установен механизъм за организация и
координация на участието на България в Механизма за възстановяване и устойчивост като
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съвместна отговорност между заместник министър-председателя по европейските фондове и
министъра на финансите.
Работната група разработва рамката на плана и критериите за проектите, като след това под
формата на секторни срещи се прави оценка на допустимостта на проектите. По хоризонтални
въпроси се провеждат допълнителни междуведомствени срещи.
Националният план за възстановяване и устойчивост на България преминава през пет версии,
публикувани на страницата на плана за една година – между 30-ти октомври 2020 г. и 15-ти
октомври 2021 година. Последните два вариант на плана – този от 20 юли 2021 година и
официалният, изпратен в Брюксел на 15 октомври 2021 година са подготвени от служебното
правителство с министър-председател Стефан Янев. Предишните три версии са разработени от
правителството с министър - председател Бойко Борисов (кабинет Борисов 3).
Първата версия 1.0. се състои от 60 страници. Публикувана е на 30-ти октомври 2020 година. Планът
е структуриран в четири стълба: „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и
„Справедлива България“. По всеки стълб са описани накратко областите на политиките и
реформите, а след това по всяка област на политиката са представени основните
предизвикателства, целите и планираните реформи и инвестиции. Дадена е информация за
допълняемост на проектите и демаркация7 с инструментите на Кохезионната политика. Тази версия
на плана не е придружена с отделен списък на проектите и подробното им описание.
Това е най-краткият вариант на плана за възстановяване и той прилича на подготвителен документ,
който да се обсъжда най-напред вътрешно, за да се уточнят приоритетите преди подготовката на
завършен вариант и представяне на самите проекти. В него само бегло са очертани основните
насоки за инвестиции и общото финансиране по всяка от тях без съществени подробности.
Втората версия 1.1. е от 8 февруари 2021 година. Тя се състои от 216 страници. Структурата от
четири части - „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и „Справедлива
България“ – е запазена. Той надгражда първата версия въз основа на дискусиите по време на
техническите срещи с ЕК и проведените публични консултации. Основните промени включват
засилена подкрепа за бизнеса, в частност - за малките и средни предприятия, по-силен фокус върху
нисковъглеродната икономика и енергийния сектор, устойчива мобилност, дигитални умения,
здравеопазване и др. Независимо, че част от таблиците не са попълнени и номерирани, тази версия
се приближава до финалната по детайлизация и съдържание. Голямата разлика в обема се дължи
на:






мотивацията за изработването на плана (общата част в началото/въведението) е изцяло
нова – в нея се описва обосновката и целите на плана, връзката с Европейския семестър и
кохерентността – връзката между плана и останалите обществени реформи;
увеличен е броят на инвестиционните проекти и тяхното описание е по-конкретно и много
по-детайлно;
добавено е описание на „зелените“ и „цифровите“ измерения на всеки компонент;
добавена е информация в табличен вид за планираното финансиране и прогнозните
разходи;

7

Принцип за разграничаване на финансирането на проекти, мерки и дейности от различни програми. Той гарантира, че
един проект няма да получава двойно финансиране.
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включена е отделна част за допълняемост и изпълнение на плана;
включена е отделна част за оценка на въздействието на плана, включително
макроикономическите ефекти и влияние върху макро показателите.

За първи път в тази версия се поява като отделен документ списък с проектите по плана. Включени
са 48 проекта, като всеки е подготвен в изисквания от ЕК формат.
Следващата версия - трета (1.2.) е от 16-ти април 2021 година и се състои от 297 страници. Като
съдържание наподобява втората версия, но леко разширено. Към описанието на инвестициите и
реформите са включени нови точки – стратегическа автономност и сигурност, трансгранични и
многонационални проекти и принцип „да не нанася значителна вреда“. Добавени са някои нови
реформи (например либерализация на пазара на електроенергия, подобряване на управлението
на държавните предприятия, обществени поръчки и др.), а други са леко коригирани (например
реформите и инвестициите в областта на биоразнообразието).
Включени са също нови таблици – за представяне на ключовите индикатори и целите, за оценката
на ефекта от плана върху някои макроикономически показатели, включително времеви график за
разходите по години, и за оценка на принципа „да не се нанася значителна вреда“. Броят на
проектите е 49. Новият проект е инструмент за стратегическо планиране и управление.
Четвъртата версия на плана – 1.3. е публикувана на 20-ти юли 2021 година. Състои се от 284
страници. Предпоследната версия на НПВУ е първата, представена от служебното правителство за
обсъждане. Запазено е разделението на проектите и инвестициите в четири стълба – „Иновативна
България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и „Справедлива България“. Различията между
настоящата и предходната версия са малко, а именно:


включени са таблици за дяловете на европейското и националното съфинансиране по
отделни инвестиции, както и финансирането на плана по компоненти и стълбове;



предвижда се хоризонтална техническа помощ за изпълнение на плана;



включени са някои нови реформи и инвестиции (например в областта на декарбонизацията,
създаване на ВЕИ мощности за заместване на въглищните централи в сектор енергетика, в
стълб „Справедлива България, „Бизнес среда“, за старт-ъп и скейл-ъп компании и др.;



наблюдава се разширяване на обхвата на някои реформи, например в здравеопазването;



отпадат някои инвестиции, например по стълб „Свързана България, „Местно развитие“
(Проект „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиoрелейна
мрежа“)

По отношение на проектите - проведени са множество срещи с представители на ЕК, институциите,
представители на гражданското общество, работодатели, синдикати и дискусии на политическо и
експертно ниво, това води до актуализиране на приблизително половината от вече съществуващите
проекти и добавянето на нови. Броят на проектите е 58. Новите проекти са в стълбове „Зелена
България“ и „Справедлива България“.
Петата и последна версия на НПВУ (1.4.) е представена на 15-ти октомври 2021 година и е
изпратена официално на Европейската комисия от служебното правителство на Стефан Янев. На нея
е посветен и настоящият анализ. Планът на Българя е 324 страници, съдържа 59 проекта за
инвестиции в четирите познати стълба - „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана
България“ и „Справедлива България“, както и 46 реформи.
16

7. Финалната версия на Плана в България
Късното представяне на НПВУ пред Европейската комисия вероятно ще означава, че България няма
да успее да получи авансово плащане от Комисията в размер на 13% от стойността на одобрения
финансов пакет за страната, или малко над 1,6 млрд. лева. Индикативният график за одобрение
предвижда препоръчителен срок от до два месеца за Европейската комисия 8 , и след това още
четири седмици за Съвета. Произнасяне може да има и в по-кратък срок – например през пролетта
ЕК одобрява плановете на някои страни за около шест седмици, но към момента изглежда, че
възможността за приемане на решение на Съвета до края на годината по-скоро няма да се случи.
България е в уникална позиция – вторият най-голям бенефициент (като дял на безвъзмездната
помощ от БВП) по Механизма не разчита на авансово плащане. Мотивите зад подобно решение са
донякъде резултат и на общия стопански и фискален контекст. Съображенията за отлагане са, че
Комисията очаква ясни ангажименти за мерки и действие в областта на върховенството на правото
и по отношение на бъдещето на въглищните централи, а преди изборите служебното правителство,
което има мандат не от действащ парламент, а от президента, не желае да поема ангажименти,
които биха се превърнали в обект на разгорещена политическа дискусия. Същевременно, изглежда
правителството е наясно, че ако не поеме по-ясни и категорични ангажименти, Комисията няма да
одобри плана.
Ако разгледаме спецификата на българския национален план, както и динамиката на стопанската
активност, залогът с отказ от аванс не изглежда толкова притеснителен. Към момента:





Възстановяването на икономиката върви с по-бързи от очакваното преди година темпове,
съчетано с нарастване на общото ценово равнище. Министърът на финансите ще се радва
на „инфлационен бонус“ в краткосрочен план – непредвиден ръст на приходите, дължащ се
на по-високи в номинална стойност обороти. Общите публични приходи още към края на
септември са нараснали с по-висока стойност дори от заложеното в актуализирания
бюджет; дори без аванс ръстът на приходите ще надхвърли очакваното увеличение на
разходите. Така че дори от гледна точка на ликвидност към момента няма особен проблем
за изпълнението на бюджета.
В по-общ план, самата идея за авансови плащания е в услуга на страните с висок бюджетен
дефицит, голям държавен дълг и оттам – затруднения пред финансирането. България
завършва 2020 г. с третия най-нисък дефицит в ЕС, a бюджетният дефицит ще е сред ниските
в сравнителен план и през текущата 2021 година. Страните, получили най-големи аванси –
Италия, Испания и Франция – се очаква да имат дефицит от съответно 11,7%, 7,6% и 8,5%.
Тези страни действително имат нужда от фискален трансфер, и то скоро – те ще направят
разходи за сметка на плана още тази и следващата година, и затова очевидно бързат в
получаването на ликвидни средства.

8

ЕК удължи срока за одобрение на плана на България с два месеца – до 15 февруари 2022 г.
https://www.24chasa.bg/novini/article/10491925
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Графика 4. Предвидени инвестиции по националните планове за периода 2020-2022 г., %
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Източник: Изчисления на ИПИ на основата на версията на НПВУ от юли 2021 г.





България всъщност така или иначе не предвижда почти никакви инвестиции за сметка на
Механизма през 2021 и 2022 година. Българският план е силно изтеглен „назад“ във
времето – до степен да си задаваме въпроса дали това е план за възстановяване или
инструмент за реализиране на някакви инвестиционни идеи в добавка към кохезионната
подкрепа. По предварителна оценка едва около 12% от разходите по целия план ще трябва
се реализират до 2022 година. За сравнение, в останалите страни този дял е около 40%, в
Испания е 70%, в Малта и Кипър е около 50%, в Италия е 37%, и т.н. С други думи, докато
други страни действително ще похарчат значителни средства от бюджетите си – каквато е
самата логика на този инструмент от гледна точка на възстановяването след кризата и
икономическата трансформация – то България така или иначе е отложила идеите за
публични инвестиции напред във времето. Тогава подобен аванс очевидно би постъпил
като наличност на разположение на правителството, а не като нужен ресурс за изпълнение
на проекти.
Оставайки в режима на шестмесечните плащания по плана, това ще постави още идните
месеци бъдещото управление под сериозен натиск да прави реформи и да изпълнява
заложените цели и мерки в плана – всяко искане за плащане трябва да се аргументира и да
се подкрепи с доказателства за резултати.
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Забавянето на внасянето на плана и неговото одобрение носи и други негативи – най-малкото, до
края на 2022 г. трябва да се договорят поне 70% от средствата, което е свързано с извървяване на
целия път по проектиране, провеждане на процедури по обществени поръчки, избор на
изпълнители, почти сигурно обжалване, сключване на договори. Колкото повече се скъсява
времевият хоризонт, толкова повече се увеличава рискът от провал на някои проекти, некачествено
проектиране, избор на не най-добри условия и изпълнители и т.н. Отделно от това забавянето
означава и по-късно извършване на самите инвестиции с всички произтичащи ефекти за по-късно
проявление на очакваните позитивни ефекти за трансформация на икономиката, по-висока
конкурентоспособност, по-добри публични услуги и така нататък – а някои страни са „изтеглили“
проектите в доста по-ранен етап
Не бива да се забравя, че планът за възстановяване е част от по-общото управление на публичните
разходи, чрез които България трябва да се излезе от кризата, да се възстанови и да се реформира.
Ако за сравнение разгледаме ефекта от плана за възстановяване върху БВП в контекста на общия
размер на публичните разходи на България, може да отбележим, че планът има относително слабо
влияние, достигащо до малко над 5,5% от БВП. За сметка на това държавният бюджет разпределя
около 40% от БВП под формата на разходи. Може да се направи извод, че независимо от амбициите,
планът за възстановяване следва да допълва националните усилия за реформи и инвестиции и няма
как да замести общата стратегия и политиката на държавата в отделните сектори.
Графика 5. НПВУ като дял от БВП и дял на публичните разходи в БВП
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Източник: ЕК, НПВУ, изчисления на ИПИ
Забележка: За периода 2024 – 2026 г. за дела на публичните разходи в БВП е направена екстраполация
поради липса на прогнозни данни. За 2021 година съществува голяма вероятност ефектът на НПВУ да е
0 поради забавянето на плана и вероятността да не се получи авансово плащане през годината.
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7.1.

Приоритети и финансиране

Разходите по Плана са разпределени в четири основни стълба:






Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на икономика и
трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж.
Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси,
позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото.
Свързана България – акцентиращ върху повишаването на конкурентоспособността и
устойчивото развитие на райони на страната, каквито са подобряването на транспортната и
цифровата свързаност, както и насърчаването на местното развитие.
Справедлива България – с фокус върху хората в неравностойно положение и с акцент върху
изграждането на ефективни и отговорни публични институции.

7.1.1. Приоритети
Най-много са предвидените средства за Зелена България – 9,5 млрд. лв. или 45% от общите. Найголям брой проекти пък ще се осъществяват в сферата на Справедлива България – общо 28. Това е
и стълбът с най-висок дял на европейското финансиране от общите разходи в сферата – 83%.
Иновативна България е вторият по големина стълб по отношение на необходимите средства – общо
5,5 млрд. лв. или над ¼ от всички, но този с най-малък брой на проектите (8). В Свързана България
държавното самоучастие е най-малко като дял – 4%, като останалите са по Механизма и частно
съфинансиране.
Графика 6. Разпределение на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост,
по стълбове, хил. лв.
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В Плана за възстановяване и устойчивост четирите стълба са разделени в 12 компонента, които
служат за условно групиране на реформите и инвестиционните проекти.
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В компонент Нисковъглеродна икономика (от стълб Зелена България) са предвидени най-голям
обем на средствата – 8,4 млрд. лв. или близо 40% от общото финансиране9. Това е и компонентът с
най-голямо съфинансиране, както от националното публично съфинансиране, така и от частното.
Второто място е за компонент Интелигентна индустрия (стълб Иновативна България) – 3,4 млрд. лв.
или 16% от общото финансиране. С най-малко финансиране пък е компонент Биоразнообразие –
104 млн. лв. или 0,5% от общото финансиране.
Трябва да се отбележи, че голяма част от проектите по различните компоненти са свързани с
енергийна ефективност, макар и че не всички попадат в стълб Зелена България.

Образование и умения
Научни изследвания и иновации

Зелена
България

Интелигентна индустрия
Ниско-въглеродна икономика
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България
България

Иновативна
България

Графика 7. Разпределение на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост,
по компоненти, хил. лв.
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Иновативна България
В стълб Иновативна България предвидените разходи са 5,5 млрд. лева или над ¼ от общите.
Публичното финансиране е под 6%, докато частното достига близо 1/3 или 1,8 млрд. лв. от общите
предвидени разходи. Този стълб включва осем проекта, съсредоточени основно в образованието,
науката и иновациите.
Политиките в областта на образованието целят повишаване на качеството и постигане на по-пълно
обхващане на децата в образователната система. Инициативите са както в предучилищното и
училищното образование, включително професионалното, така и във висшето образование. В
допълнение, проектите са насочени и към засилване на връзката между образованието и пазара на
труда чрез увеличаване на цифровите умения на работната сила и повишаване на квалификацията
и уменията ѝ.

9

Европейската комисия залага по регламент минимум от 37% за борба с климатичните промени във всеки
един от националните планове.
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В сферата на научните изследвания и иновации приоритет е засилването и стимулирането на
научната дейност във висшите училища, подобряване на научноизследователската инфраструктура
и капацитета за научна дейност.
Компонент Интелигентна индустрия предвижда изграждане на механизъм за привличане на
индустриални инвестиции, развитие на индустриални зони и паркове, предоставяне на целева
подкрепа за технологична модернизация, подобряване на енергийната ефективност на
предприятията, изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление.
ПРОЕКТИ
Проект „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и
качествена среда за учене и иновации“ е на обща стойност 680 млн. лв., от които 111 млн.
лв. национално публично съфинансиране. По програмата ще бъдат осъществени дейности
за ремонт, реконструкция, обновяване, изграждане на инсталации за използване на алтернативни
източници на енергия, отопление, вентилация и охлаждане на сградния фонд, озеленяване и други.
Програмата планира изграждане на цялостен обновен облик на минимум 143 детски градини и
училища, изграждане на не по-малко от 20 нови детски градини и училища, изграждане на зелени
класни стаи на открито, открити детски и спортни площадки и площадки по безопасност на
движението по пътищата в поне 200 образователни институции, цялостно обновление на най-малко
30 ученически и студентски общежития и изграждане на минимум 5 студентски кампуса. Също така
включва цялостно обновяване на образователната среда и оборудване на поне 24 професионални
училища.
П2

Проект „Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове
и сходни територии и привличане на инвестиции“ ще струва 837 млн. лв., от които
половината (420 млн. лв.) ще са частно съфинансиране. Програмата предвижда
механизъм, който включва комбинация от безвъзмездна финансова помощ и заеми. Проектът
включва подготовка на терени за инвестиции, изграждане на довеждаща, зелена, специализирана
и/или социална инфраструктура, осигуряване на мерки съгласно Закона за индустриалните паркове
и подпомагане на инвестиционни проекти във връзка с приоритетите на МВУ по отношение на
климатичните промени и дигитализацията, които не биха намерили икономическа обоснованост.
П7

Зелена България
Най-голяма част от общите средства ще се изразходват за проекти в областта на енергетиката и
енергийната ефективност – 9,5 млрд. лв. (45%) по стълб Зелена България. Зеленият преход е сред
основните амбиции на ЕС и Европейската комисия залага по регламент минимум от 37% за борба с
климатичните промени във всеки един от националните планове.
Ако трябва да се направи сравнение с европейските държави, чиито планове вече са одобрени (с
уговорката, че в разходите за борба с климатичните промени може се да включват и други сектори,
освен енергетиката), прави впечатление, че България е избрала да финансира енергийни проекти
над минималното изискване на Комисията и в по-голям дял, отколкото европейски страни със
сходно икономическо развитие 10. Водещите държави в това отношение (Люксембург, Австрия и

10

Според бележките на ЕК по българския план от декември 2021 г. част от тези разходи вероятно не отговарят
на критерия за дял на „зеления“ преход в общите разходи.
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Дания) показват сериозен приоритет на зеления преход – около 60% от общите разходи в плановете
им.
Графика: Дял на разходите, посветени на климатичните промени в плановете за възстановяване
на някои европейски държави
59% 59% 61%
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Източник: ЕК

Компонентите на този стълб в България
биоразнообразието и устойчивото земеделие.

обхващат

нисковъглеродната

икономика,

По компонента Нисковъглеродна икономика ще се санират жилищни, публични и бизнес сгради,
ще се насърчава производството на енергия от възобновяеми източници, ще се либерализира
пазарът на електрическа енергия.
Биоразнообразието ще се съхранява чрез разработването на специфични цели и мерки за 255
защитени зони, както и мерки за опазване за 86 защитени зони, ще се повиши капацитетът на
мрежата „Натура 2000“, ще се провеждат обучения, ще се увеличи делът на защитените територии.
Създаването на устойчиво селско стопанство ще се покрива от стратегията „От фермата до
трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието, които налагат земеделските стопани да променят
методите си на производство, да използват природосъобразни, технологични и цифрови решения.
Фондът за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство ще подкрепя
земеделците при закупуване на материални и нематериални активи, които са свързани с
екологията и новите технологии.
ПРОЕКТИ
Енергийните проекти в българския план са 10, като този с най-голямо финансиране е
„Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1,7 GW ВЕИ и батерии в България“.
Проектът цели интегриране в електропреносната мрежа на по-голям процент на
възобновяеми енергийни източници, съчетано с изграждане на минимално необходимия
капацитет за съхранение на електроенергия (батерии). Интересното е, че проектът е на обща
Н2
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стойност 2,7 млрд. лв., като 1,8 млрд. лв. са частно финансиране, а малко под 1 млрд. лв. са с
източник Механизма за възстановяване и устойчивост.
Вторият по големина на финансирането проект от тази област е „Схема за подпомагане
на
процеса на декарбонизация чрез изграждане на високоефективни
електроцентрали на ниско въглеродно гориво, заместващи въглищни мощности във
въглищните региони“. Общият му бюджет е 1,7 млрд. лв., като и тук значителен дял финансиране
се предвижда да дойде от частния сектор (включително инвестиции в натура на стойност 0,7 млрд.
лв.). Проектът се очаква да получи финансиране както по линия на Механизма за възстановяване и
устойчивост, така и по линия на Модернизационния фонд11. Това може би е проектът, получил найголям обществен отзвук, тъй като чрез него се цели изграждане на централи на газ чрез публичен
търг, които ще заместят мощности за производство на енергия от въглища.
Н1

Свързана България
В стълб Свързана България са включени 10 проекта на обща стойност 3,3 млрд. лева. Националното
публично съфинансиране е в размер на 137 млн. лв., а частното – 893 млн. лв., т. е. европейското
финансиране е в размер на 69% от общото финансиране по проектите.
Включените тук компоненти са в областта на цифровата и транспортната свързаност и местното
развитие.
Компонентът Цифрова свързаност цели изграждането на цифрова инфраструктура и
разпространение на широколентов достъп на територията на цялата страна. Транспортната
свързаност се фокусира върху железопътния транспорт, изграждане на метрото в столицата,
електрификация на автомобилите в страната. Местното развитие е с акцент върху разходването на
европейски средства и управление на водите.
ПРОЕКТИ
Най-големият проект в този стълб е „Широкомащабно разгръщане на цифрова
инфраструктура“. Той е на обща стойност от 932 млн. лв. - 57% от него е европейско
финансиране, а останалите – държавно (105 млн. лв.) и частно съфинансиране (300 млн.
лв.). Основна цел на проекта е изграждане на симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата
страна. Предвидените дейности включват осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по
ключови транспортни коридори (магистрали Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и
Турция); подобряване на покритието в населените места с фокус към периферни, слабо населени и
селски райони; развитие на държавната опорна мрежа чрез увеличаване на преносния ѝ капацитет;
„зелена“ свързаност и стимулиране на потреблението.
П18

Проект „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на
участъци от Линия 3 на метрото в София“ е на стойност 765 млн. лв., като найполовината от средствата са частно съфинансиране. Проектът предвижда изграждане на
последните два участъка от Линия 3 на метрото в гр. София: участък „МС „Хаджи Димитър” – ж.к.
„Левски”“ (дължина 3 км. и предвидени 3 метростанции) и участък „ул. „Шипка“ – кв. „Гео Милев“
– ж.к. „Слатина“ – Зала „Арена Армеец“/Тех парк София – бул. „Цариградско шосе”“.
П24

11

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/reform-eu-ets/#
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Справедлива България
Справедлива България е стълбът с най-малко предвидени средства, но този с най-много проекти и
най-голям дял на европейското финансиране. Броят на проектите е 28 (47% от всички), а делът на
финансирането по механизма (2,3 млрд. лв.) достига 83% от общото финансиране в стълба. Общо
средствата за Справедлива България са 2,8 млрд. лв., от които 452 млн. лв. – публично
съфинансиране и 17 млн. лв. – частно.
Проектите са разпределени в компонентите Бизнес среда, Социално включване и Здравеопазване.
В компонент Бизнес среда се залага на промени в правораздавателната система, намаляване на
корупцията, съдебна медиация, реформи в публичната администрация, дигитализиране на
информационните масиви и много други.
Мерките и реформите в Социалното включване се фокусират върху включването на уязвимите
групи, повишаване на качеството и разширяване на обхвата на социалните услуги, различни мерки
в областта на културата.
В компонент Здравеопазване са включени инвестиции във връзка с внедряването на Националната
здравно информационна система, купуване на медицинска апаратура, изграждане на система за
оказване на спешна медицинска помощ по въздуха.
ПРОЕКТИ
Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за
възрастните хора и хората с увреждания“ е най-голям в този стълб и стойността му е
753 млн. лв., от които 110 млн. лв. – държавно съфинансиране. Проектът предвижда
изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна
грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания, както
и реформиране на съществуващите домове за стари хора.
П39

Проект „Модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на
съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична
помощ“ е на обща стойност 419 млн. лв., от които 70 млн. лв. държавно съфинансиране.
Основните инвестиции по проекта включват модернизация на системата за педиатрична помощ в
цялата страна, изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на
онкологични заболявания чрез създаването на Национален център за лъчелечение с протонна
терапия в София, с акцент върху лечение на деца и модернизация на системата за диагностика и
лечение на онкологични заболявания в страната.
П44

7.1.2. Реално разпределение на средствата в икономика
Разпределението на разходите в НПВУ по икономически сектори може да се разгледа на графиката
по-долу. В нея са включени общите разходи (европейски, национални и частно финансиране) по
всички проекти, които са част от официалния план.
Най-голям дял, очаквано, е отделен за енергетиката – близо 40% от общите разходи на проектите
са насочени натам. Причината за това е изискването на Комисията в критериите за оценка на
плановете поне 37% да са насочени към зелен преход, а това включва основно инвестиции в
енергийни проекти.
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Към сектор „Икономика“ са насочени 16% от разходите в проектите – тук се включват двата големи
проекта: „Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни
територии и привличане на инвестиции“ и „Програма за икономическа трансформация“.
Транспортът и образованието са следващите приоритети.
Малък дял от разходите са насочени към правосъдието – независимо че правосъдието е сериозен
приоритет като реформи, се оказва, че те не предвиждат значително финансиране.
Графика 8. Реално разпределение на разходите в плана за възстановяване по икономически
сектори, % от общите разходи

Източник: НПВУ, изчисления на ИПИ

За съжаление планът за възстановяване не съдържа икономически анализ за обща оценка на
ефектите от проектите на секторно ниво, което означава, че е много трудно да се прецени какви ще
са резултатите от изпълнението им и доколко ще се постигнат целите (например) на енергийната
политика. Описаните в плана реформи в областта на енергийната политика са много далеч от
дефиницията за структурни реформи, тъй като им липсват ясни цели и резултати, времеви хоризонт,
индикатори за измерване на постигнатото и не дават възможност да се оцени връзката им с
проектите. Това е недостатък, от който страдат и обявените реформи в други сектори, но в
енергетиката е особено видим. Дали представеното в плана е достатъчно за Европейската комисия
предстои да разберем, но от гледна точка на националната политика и интереси има още какво да
се желае.
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7.1.3. Финансиране по източници
Огромна част от финансирането на
проектите и реформите в Плана идва по
Механизма – 12,9 млрд. лв. или 61% от
общите разходи. Най-много (близо 2
млрд. лв.) са средствата за „Енергийна
ефективност на сградния фонд“.

Графика 9. Финансиране на Плана по
произход на средствата
Източник: МС, собствени изчисления

Европейско
В 15 от проектите е предвидено и частното
финансиране; 61%
съфинансиране в общ размер на 6,8 млрд.
лв. или 32% от разходите. Голяма част от
тях са съсредоточени в три проекта, всеки
от които предвижда участие на частния
сектор от по над 1 млрд. лева. Това са
Частно
„Програма
за
икономическа
съфинансиране;
трансформация“, „Схема в подкрепа на
Национално
32%
изграждането на минимум 1,7 GW ВЕИ и
съфинансиране
7%
батерии“ и „Схема за подпомагане на
процеса
на
декарбонизация
чрез
изграждане на високоефективни електроцентрали на ниско въглеродно гориво, заместващи
въглищни мощности във въглищните региони“.

Национално публично съфинансиране е включено в 43 от проектите и е на стойност 1,4 млрд. лв.
или 7% от разходите по Плана. Над ¼ от националното съфинансиране е по най-големия проект в
Плана – този за „Енергийна ефективност на сградния фонд“.
ПРОЕКТИ
Проект „Енергийна ефективност на сградния фонд“ е на обща стойност 2,5 млрд. лв., от
които 1,8 млрд. лв. – по Механизма. Тя има два компонента. Първият е за повишаване на
енергийната ефективност в жилищния сграден фонд и е на стойност 1,5 млрд. лв., а
вторият, за останалите 1 млрд. лв. – за нежилищни сгради, включително обществени и такива в
областта на производството, търговията и услугите, туризма. Досегашният опит показва, че доста
общини предпочитат проектите за саниране на сгради, тъй като имат ясен и видим резултат и дават
възможност за извършване на дейности извън стандартния обхват на общинските бюджети.
П9

Един от проектите с най-висок дял на частното съфинансиране е „Програма за
икономическа трансформация“ – на стойност 2,5 млрд. лв., от които 1,3 млрд. лв. частно
съфинансиране. Програмата предвижда предоставяне на финансови инструменти и
грантове на предприятията за технологична модернизация, ваучери за ИКТ решения,
киберсигурност, изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление, рециклиране и др.
П8

Интересно е да се отбележи, че изглежда администрацията разбира реформите и изпълнението на
проектите като предимно административна работата с фокус върху промяна на законодателството,
сформиране на работни групи и комисии, разработване на стратегически документи, създаване на
административни структури. Бърз преглед на Плана показва, че ще се променят над 100
законодателни акта, ще се напишат над 30 стратегии и национални планове (без да броим
общинските и тези по райони за планиране), ще се разработят поне 6 карти, ще се сформират поне
7 работни групи, ще се създадат поне 5 структури (Държавна агенция за научни изследвания и
иновации, Национален фонд за декарбонизация, Комисия за енергиен преход, Държавно
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предприятие „Конверсия на въглищни региони“, отделен воден регулатор, Съвет за икономически
анализи).
Всъщност всичко това е инструмент за изпълнение на реформи, но не и самата реформа, въпреки
че администрацията упорито настоява всеки път най-вече на промени законодателството.
В този ред на мисли е важно да се спомене какво определение за понятието „реформа“ дават
насоките и какво се очаква да правят правителствата:
„Реформа е действие или процес на извършване на промени със значително въздействие и
дългосрочен ефект върху функционирането на даден пазар или политика, на институция или
администрация, или на напредъка в постигането на целите на политиката. Целта на
реформата е да промени структурно параметрите, да адресира нужните стимули, да
премахне спънките пред работата на една система или проблемите във фундаментите на
справедливото и устойчивото развитие. Реформите трябва да подобряват рамковите
условия, предопределящи качеството на работа на публичните институции и услуги, бизнес
средата, образованието и социалната защита.“

7.1.4. Финансиране по типове разходи
В описанието на проектите администрацията трябва да посочи разпределението на необходимия
финансов ресурс според типа на разходите. Те са пет основни вида:







Инфраструктура
–
изграждане,
рехабилитация на инфраструктура,
строително-монтажни работи;
Физически капитал – покупка на
машини и съоръжения;
Човешки капитал – повишаване на
умения, преквалификация и др.
Труд
–
разходи
за
трудови
възнаграждения, консултантски услуги
и др.

Разпределение на финансовия ресурс
според типа разход, %
Източник: МС, изчисления на ИПИ
Физически
капитал;
36,5

Човешки
капитал;
5,8

Труд; 9,3

Технология – разходи на придобиване
на нематериални дълготрайни активи
(патенти, софтуер и др.)

Във над ¾ от проектите администрацията е
посочила конкретни дялове и суми по
Технология ; 8,7
Инфраструктура; 39,7
различните типове разходи. В останалите
случаи (13 от общо 59 проекта) е
класифицирала разходите си по своя класификация, която не позволява сравнение.
Случаите, в които разходите са разпределени според петте основни типа, показват, че средствата
по Плана за възстановяване ще се харчат основно за инфраструктура (40%) и физически капитал
(37%). Това е разбираемо, предвид факта, че най-скъпите дейности са по изграждане на

28

инфраструктура и по закупуване на машини и съоръжения. Най-малко (под 6%) пък ще са разходите
за подобряване на човешкия капитал – повишаване на умения и преквалификация.
Инфраструктура
Най-много средства от Плана ще се инвестират в инфраструктура – 39,7%. Въпреки че този дял не е
изчислен на базата на всички проекти, ако го съотнесем към общото финансиране, можем на
добием представа за приблизителната сума на разходите за инфраструктура – около 8,4 млрд. лв.
ще бъдат похарчени за изграждане и рехабилитация на инфраструктура, строително-монтажни
работи и други подобни.
ПРОЕКТИ
Проектът „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за
захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в Р
България“ е на обща стойност 363 млн. лева. Целта на проекта е създаване на възможност за
постепенното преустановяване използването на въглища за производство на електроенергия и
поетапна замяна на горивната база във въглищни региони на страната чрез използването на
алтернативни екологосъобразни енергоносители като водорода. 98% от разходите по проекта са за
изграждане на инфраструктура.
П13

Проект „Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси“ е на стойност
54 млн. лв. и е за изграждане, преустройство и рехабилитация на ключови гарови
комплекси (Мездра и Червен Бряг), разположени по основната TEN-T мрежа.
Финансирането е изцяло по Механизма, а 90% от разходите са за инфраструктура.
П20

Физически капитал
За физически капитал в плана са предвидени 36,5% от разходите. Съотнасянето на този дял към
общото финансиране показва, че приблизително 7,7 млрд. лв. ще бъдат похарчени за закупуване
на машини и съоръжения.
ПРОЕКТИ
„Програмата за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми
източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към
топлопреносни и газопреносни мрежи“ е на обща стойност 240 млн. лв., от които 140
млн. лв. по Механизма, 10 млн. лв. публично съфинансиране и 90 млн. лв. – частно. Проектът ще
финансира закупуването на нови слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и
фотоволтаични системи. Пълният размер на разходите по проекта е за физически капитал.
П10

Проект „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга по
електрифицирани и рехабилитирани ЖП участъци за 160 км/ч, чрез закупуване на
енергийно-ефективен и комфортен подвижен ЖП състав“ е на стойност 312 млн.
лева. По проекта ще бъдат закупени 20 новопроизведени електромотрисни влака за средни и дълги
разстояния, като целият ресурс е за физически капитал.
П22

Човешки капитал
Делът на разходите за човешки капитал е 5,8%. Това е типът разход с най-малка тежест и
съотнасянето му към общата сума на Плана показва, че за повишаване на уменията и
преквалификация ще бъдат насочени около 1,2 млрд. лева.
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ПРОЕКТИ
Проект „Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа
за обучение на възрастни“ е на стойност 379 млн. лв. и над половината от средствата по
него ще се харчат за човешки капитал. Той предвижда обучение на 500 000 регистрирани
безработни и заети лица с ниско равнище или без цифрови умения за придобиване на базово и/или
средно равнище на цифрови умения и компетенции, както и валидиране на базово и на средно
равнище на цифрови умения и компетенции на поне 100 000 регистрирани безработни и заети
лица, придобити в резултат на самостоятелно учене.
П3

П31

Проект „Цифровизация на ключови съдопроизведствени процеси в системата на
административното правораздаване“ е на стойност 8,5 млн. лв., от които 1,4 млн. лв.
национално публично съфинансиране. Голяма част от проекта е за човешки капитал и

включва командироване на магистрати, съдебни служители и представители на избрани

изпълнители по дейностите; разходи за внедряване на информационния модул;
провеждане на обучения.
Труд
Разходите за труд включват всякакви трудови възнаграждения, консултантски услуги и др. Те са
9,3% от бюджета на проектите по Плана. Този дял се равнява на 2,0 млрд. лева от общите разходи.
ПРОЕКТИ
Проект „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на
природата в опазването на защитените зони от мрежата "Натура 2000"“ е на
стойност 32 млн. лв. и близо 90% от разходите по него са за труд. Проектът предвижда
разработване на специфични цели и мерки за 255 защитени зони, както и мерки за опазване за 86
защитени зони. Същевременно ще бъде изготвена монетарна оценка на екосистемните услуги и ще
бъде създадена база с данни за въвеждането ѝ в счетоводните стандарти на страната, както и
специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура и
тяхната визуализация в съществуваща информационна среда.
П15

За „Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи
регистрови данни и е-удостоверяване от регистри“ ще бъдат изхарчени 113 млн. лв.,
от които 90% за труд. Проектът предвижда дигитализация на информационни масиви,
съдържащи регистрови данни на ключови администрации – Агенцията по вписванията и Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, както и дигитализация на актовете за гражданско състояние,
съхранявани от общинските администрации.
П38

Технология
Тежестта на разходите на придобиване на нематериални дълготрайни активи в Плана е 8,7%.
Съотнасянето на този дял към общото финансиране показва, че приблизително 1,8 млрд. лв. ще
бъдат похарчени за покупка на патенти, разработване на софтуер и др. под.
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ПРОЕКТИ
Проект „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“ е на стойност 24
млн. лв. и 70% от разходите са за технология. Ще бъде изградена цялостна електронна
информационна система в земеделието, чрез която да се постигне: електронизиране на
информационните потоци от и за осъществяване на административната дейност; електронизиране
на услугите, предоставяни на земеделските стопани, тяхното централизиране и ползването им от
бизнеса в хода на изпълнение на задълженията и изискванията в зависимост от вида
селскостопанска дейност; интегриране на информационните системи на администрацията и
създаване на възможност за автоматизиран обмен на данни между администрацията и
земеделските стопани.
П17

Проект „Доразвитие на информационните системи на съдилищата за достъп на
граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“ е на стойност 1,3 млн. лв. и
95% от него са за технология. Целта е да бъде доразвит Единният портал за електронно
правосъдие, за да осигури достъп на участниците в съдебните дела до електронните папки на
делата, електронното призоваване и участие в онлайн съдебни заседания. Надграждането му
практически ще предостави на всички лица, страни по делата, възможността да упражняват
процесуалните си права по електронен път.
П30

7.1.5. Финансиране чрез обществени поръчки
За изпълнение на политиките и проектите ще се прилагат процедури по Закона за обществени
поръчки. В почти всички проекти (53 от всички 59 проекта) има ясни индикации за дейности, които
ще бъдат осъществявани чрез възлагане на обществени поръчки.
Над 90% от средствата по проекти, в които са предвидени обществени поръчки, ще се харчат
именно по този начин.
ПРОЕКТИ
Проект „Развитие на националната система за спешни комуникации с Единен
европейски номер 112“ е на обща стойност 56 млн. лв., от които малко над 9 млн. лв. ще
са за сметка на държавния бюджет. При изпълнение на проекта бенефициентите,
водещите структури и партньорите не се явяват предприятие, извършващо икономическа дейност.
Същите действат при упражняване на публични правомощия. Процедурите за избор на
изпълнители ще бъдат извършвани по реда на ЗОП и ППЗОП.
П48

Проект „Изграждане на национална схема за електронна идентификация и
персонализацията ѝ в българските лични документи“ предвижда се изграждане на
система за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични
документи, чрез изграждане на логически съвместими и работоспособни Централизирана система
за електронна идентификация и Централизирана система за персонализация на български лични
документи. Проектът е на стойност 185 млн. лв. и дейностите по него ще се осъществяват по реда
на ЗОП.
П37
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7.2.

Индикатори за оценка на резултати и ефекти

Всеки проект трябва да съдържа индикатори за оценка – това е задължително за проектите по
принцип, включително и за тези, които се подават по Плана за възстановяване и устойчивост.
Изборът на индикатори зависи от много неща, но най-важното е те да дават възможност проектът
да бъде оценен от гледна точка на това дали е постигнал своите цели и дали е довел до позитивни
ефекти.
Как стои въпросът с индикаторите за оценка на проектите по Плана за възстановяване?
Планът за възстановяване и устойчивост на България съдържа 59 проекта и във формуляра за
кандидатстване е задължително да се посочат индикатори за резултати и индикатори за ефекти (т.
6 или т. 812). Направили сме качествена оценка на всички индикатори в проектите по НПВУ. Тя се
основава на това до каква степен представените индикатори дават възможност да се оценят
резултатите от проекта и дали и до каква степен проектът постига своята цел.
Обикновено разработването на добри индикатори за оценка се извършва, като се стъпва на
веригата на резултатите (използвана от редица международни институции като Световната банка и
ОИСР). Веригата дава възможност да се опишат и осмислят всички ресурси и последователността от
действия, която води до постигане на съответния междинен или краен резултат.

Ресурси

Дейности

Продукти

Ефекти

Въздействие

(inputs)

(activities)

(outputs)

(outcomes)

(impact)

В България много често се пренебрегва значението на добре избраните и съставени индикатори,
тъй като те се възприемат като несъществена част от планирането и реализацията на политики,
програми или инвестиционни проекти. Когато става въпрос за оценка на продукти/услуги във важни
документи на държавната администрация, например програмните бюджети на министерствата и
ведомствата 13 , в огромен брой от случаите наблюдаваме формализъм при дефинирането на
индикаторите, например: брой актуализирани нормативни актове, брой проведени служебни
срещи, участия в заседания, поддържане на бази данни и др. Подобен извод може да се направи и
за голяма част от проектите, които се изпълняват по Оперативните програми на ЕС. Основните
недостатъци на използваните индикатори могат да се обобщят по следния начин:



Показват количество дейности или „произведени“ продукти - но не и резултати и ефекти;



Не са обвързани с ресурса/финансирането им – а как без това да се оцени ефикасността;




12

Нямат базови и целеви стойности – за да може да се сравнят ефектите от проекта с
алтернативата;
Не са определени времево;

Не става ясно защо, независимо че се използва общ макет, номерацията на таблиците по отделни проекти се различава.

13

Този процес не отбелязва голям напредък, независимо от указанията и методологическата подкрепа от страна на
финансовото министерство, налична тук: https://www.minfin.bg/bg/241
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Не дават възможност да се оцени дали се постигат целите на програмите – постигнато ли е
желаното въздействие.

Качественият преглед на посочените в проектите по Плана за възстановяване индикатори показва
следното:









Липсва сериозен напредък по отношение на дефинирането на добри показатели, които да
показват връзка с целите на проекта. Все още се използват масово: брой документи, приети
и изменени закони, дял на договорените средства, брой участващи в проекта, приключени
строителни работи, брой сключени договори, брой обявени тръжни процедури, внедрени
системи и др.;
Ако повечето от проектите съдържат някакъв опит за дефиниране и измерване на продукти
(резултати), то дефинирането и измерването на ефекти е по-скоро рядкост;
В по-голямата част от проектите индикаторите за резултати са всъщност описание на
дейностите по проекта;
В 7 от проектите е отбелязано, че индикаторите за ефект не са приложими;
В значителна част от проектите липсват числови стойности на индикатори – както базовите
(избрана при стартиране на проекта), така и целевите (които следва да бъдат постигнати
след изпълнението му);
В почти никой от проектите не се използват международно признати индикатори за оценка
на ефект или независими източници на информация за изчислението им.

Качествената оценка по индикаторите в
проектите показва, че:







Само в 22% от проектите
проследяването на индикаторите и
изпълнението на проекта може да
стане сравнително лесно и бързо.
В 40% от проектите индикаторите
са
описани
частично
и
проследяването на изпълнението
на проекта не е лесно.
В 38% от проектите индикаторите
не позволяват проследяване на
изпълнението,
постигнатите
резултати и ефектите.

Качествена оценка на индикаторите в
проектите по НПВУ
Източник: Оценки на ИПИ

Добра
22%
Слаба
38%

Средна
40%

За илюстрация могат да се разгледат
следните два примера (позитивен и негативен) за използвани индикатори за ефекти в два от
проектите.
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ПРОЕКТИ
Позитивен пример: В проект „Създаване на национална STEM среда за умения на
утрешния ден“ се предвиждат повишени компетентности на учителите за работа в STEM
среда. Като източник на данни и базови/крайни стойности е посочен „Външна оценка на
въздействието на програмата. Оценката ще включва замерване на извадка от учители във
финансираните училища и ще измери преди-след ефект на програмата“.
П1

Негативен пример: В проект „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната
информационна система на съдилищата“ като резултат е посочен реализиран
инвестиционен проект. Проследяването на изпълнението на проекта е организирано по
следния начин:
П29

- Начална стойност – 0 бр. [при стартиране на проекта]
- Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2021 година
- Междинна стойност – 0 бр. [II-ро шестмесечие 2021 година]
- Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2022 година]
- Междинна стойност – 0 бр. [II-ро шестмесечие 2022 година]
- Междинна стойност – 0 бр. [I-во шестмесечие 2023 година]
- Крайна стойност – 1 бр. [II-ро шестмесечие 2023 година]
И накрая в заключение ще отбележим, че ниското качество на индикаторите за оценка показва
слабости в разработването на проекти, подходящи за финансиране. Дори Европейската комисия да
одобри Националния план за възстановяване и устойчивост на България и да започне да финансира
проектите скоро, под въпрос остава дали тези средства няма да се превърнат в поредната схема за
пилеене и неефективно изразходване на пари без ясен краен (полезен) резултат.
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8. Заключение и наблюдения
Националният план за възстановяване и устойчивост на България е единствен по рода си мащабен
стратегически документ, който включва списък от реформи в най-ключовите сектори и проекти за
инвестиции в тях. Те следва да подпомогнат възстановяването на икономиката от корона кризата и
да осигурят пътя към по-„зелена“ икономика и по-добро цифрово развитие.
Планът е подготвен в съответствие с изискванията на Европейската комисия в техническо
отношение. Той все още не е окончателно одобрен, като забавянето в представянето му пред ЕК до
известна степен се дължи на политическите обстоятелства в страната. Планът съдържа и сериозни
политически ангажименти, които вероятно ще трябва да бъдат потвърдени от редовно избрано
правителство, подкрепено от парламентарно мнозинство, за да се осигури безпроблемното му
изпълнение.
Основните наблюдения от прегледа на подготовката и същността на Плана за възстановяване и
развитие могат да се обособят в няколко отделни групи.

Приоритети








Голяма част от държавите членки засега предвиждат да ползват само безвъзмездни помощи,
като повечето са представили планове за пълната сума, която ЕК отпуска по Механизма.
България не прави изключение. Допълнителната възможност за дългово финансиране са
поискали малко на брой държави.
Има определени области (например в енергетиката и селското стопанство), при които
националната реформа/политика изцяло следва европейските насоки и изисквания. В тези
случаи е трудно да се дефинира реформа и проект, които да изпълняват условията за
допълняемост.
Основна част от реформите са представени през инструментите за реализацията им –
промяна на законодателството, сформиране на работни групи и комисии, разработване на
стратегически документи, създаване на административни структури. Това означава, че на
практика наименованието на реформите се разминава със съдържанието им, а последното
в някои случаи дори не е ясно дефинирано.
Няма връзка между част от проектите и реформите. Голяма част от реформите повтарят вече
съществуващи стратегически документи и започнали реформи – това е очаквано от гледна
точка на това, че ЕК още при подготовката на Механизма за възстановяване и устойчивост
разяснява, че ще финансира и стартирали реформи, ако отговарят на останалите условия.
Някои проекти от своя страна не дават ясна възможност да се установи по какъв начин ще
допринесат за реализирането на реформите. Предстоят тематични анализи на ИПИ, които
ще разгледат подробно тези наблюдения.

Инвестиции


Няма връзка между отделните проекти (може би с изключение на проектите в областта на
енергетиката), което означава, че най-вероятно са разработвани самостоятелно и преди да е
ясна цялата концепция за реформите и развитието на секторите.
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Основно се харчи с обществени поръчки – до голяма степен е очаквана употребата на
обществени поръчки при изпълнението на проектите по плана, тъй като това е основният
начин държавата прозрачно и регламентирано да избира изпълнител и да изразходва
обществени средства. Равнището на контрол при обществените поръчки трябва да е на
много високо ниво, за да не се допускат нередности и престъпни схеми, а това често е
проблем в България.
Около ¾ от разходите са изграждане/рехабилитация на инфраструктура и физически капитал
(закупуване на машини и съоръжения). Останалата ¼ е са човешки капитал, труд и
технология. Планът за възстановяване на практика се използва като заместител на
национална инвестиционна програма в редица сектори.

Очаквани резултати










Липсата на аванс по плана може да има негативен ефект върху бюджета и
макроикономическите показатели на България за 2021 г.
По оценки на Европейската комисия през 2024 г. България ще реализира едни от найголемите ефекти от плана върху БВП – както директно от изпълнението на плана (3%), така и
индиректно като вторични ефекти от изпълнението на плановете на другите държави на
съюза (0,7%).
Ако за сравнение разгледаме ефекта от плана за възстановяване върху БВП в контекста на
общия размер на публичните разходи на България, може да отбележим, че планът има
относително слабо влияние (малко над 5,5% от БВП през 2024 г. в сравнение с около 40%
публични разходи). Така, независимо от амбициите, планът за възстановяване следва да
допълва националните усилия за реформи и инвестиции и няма как да замести общата
стратегия и политиката на държавата в отделните сектори.
Отлагането на реформите и проектите във втората половина на плана (след 2023 г.) може да
се окаже загуба на ценно време. Българският план е силно „изтеглен“ назад във времето –
до степен да си задаваме въпроса дали това е план за възстановяване след тежка криза или
инструмент за реализиране на някакви инвестиционни идеи в добавка към кохезионната
подкрепа.
Планът за възстановяване не съдържа икономически анализ за обща оценка на ефектите от
проектите на секторно ниво, което означава, че е много трудно да се прецени какви ще са
резултатите от изпълнението им и доколко ще се постигнат целите.
Няма ясно дефинирани цели и индикатори. Индикаторите не са формулирани по начин,
който да позволява оценка на резултатите и ефектите от изпълнението на проектите. Те до
голяма степен не отговарят на изискванията за връзка с веригата на резултатите.
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