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Статистическо приложение към информационните листове 
по държави – обяснителни бележки 

Статистическото приложение представя 14 избрани структурни показатели от 
Европейската статистическа система, разделени по пол, където това е възможно. 

Пълната база данни от структурни показатели, включително данни и метаданни за 
държавите-членки на ЕС, присъединяващите се страни и страните кандидатки, САЩ, 
Япония и държавите от ЕАСТ, е обществено достъпна на уебсайта на Евростат за 
структурните показатели: http://ec.europa.eu/eurostat/structuralindicators. За всяка 
една държава-членка на ЕС всичките 14 показателя са представени в една таблица и две 
графики.  

14 избрани показатели 

БВП на глава от населението в 
СПС.  

Брутен вътрешен продукт (БВП), изразен в 
стандарти на покупателната способност (СПС) 

(EС–27 = 100)  

Производителност на труда на 
заето лице 

БВП, изразен в стандарти на покупателната 
способност (СПС) на заето лице спрямо EС–27 
(EС–27 = 100) 

Равнище на заетост*  

 

Заети лица на възраст 15–64 години като дял от 
общото население в същата възрастова група 

Равнище на заетост на по-
възрастните работници*  

 

Заети лица на възраст 55–64 години като дял от 
общото население в същата възрастова група 

Брутни вътрешни разходи за 
научни изследвания и развойна 
дейност (БВРИР)  

Брутни вътрешни разходи за научни изследвания 
и развойна дейност като процент от БВП 

Равнище на образованост на 
младежите *  

 

Дял на младежите на възраст 20–24 г., завършили 
поне горен курс на средно образование 

Сравнително ниво на цените  

 

Сравнително ниво на крайните потребителски 
цени по домакинства, вкл. непреките данъци (ЕС–
27=100) 

Инвестиции на предприятията  Формиране на брутен основен капитал на частния 
сектор като процент от БВП 

Ниво на риска от бедност *  Дял на населението, което разполага с по-малко 
от 60 % от средния разполагаем национален 



 

BG 3   BG 

 доход, което е прагът на риска от бедност 

Вариране на нивата на 
заетост между регионите*  

Коефициент на вариране на нивата на заетост 
между регионите вътре в страната ( ниво NUTS2) 

Равнище на дългосрочна 
безработица*  

 

Равнище на безработните от 12 и повече месеца 
като процент от цялото активно население 

Общо емисии на парников газ 

 

Индекс на емисиите на парников газ и на целите 
на Протокола от Които/решението на Съвета на 
ЕС за 2008-2012 г. (референтна базова база = 100). 

Енергийна интензивност на 
икономиката 

 

Брутно вътрешно потребление на енергия спрямо 
БВП (на база постоянни цени 1995 г.=100), 
измерено в килограми петролен еквивалент на 
1000 евро 

Обем на товарния транспорт 
спрямо БВП  

Индекс на обема на товарния транспорт спрямо 
БВП в t-km / БВП ( в постоянни цени, 1995 г.=100) 

* Показатели, разделени по пол 

Таблица 

Конкретната таблица за всяка страна представя данни от 2000 г. и 2003–2006 г. за нея и 
средната стойност за ЕС–27. В таблиците с данни са използвани следните символи: 

с серията има прекъсване……п прогноза 

о оценки……………………….: няма данни 

в временна стойност………….- не се прилага 

Графики 

14-те показателя са представени в две графики, в които се сравняват актуалната 
стойност и стойността за ЕС–27 1, показвайки в кои области конкретна държава-членка 
се справя по-добре или по-зле спрямо средната стойност за Европа. 

Показателят „Ниво на риска от бедност“ показва относителната бедност в конкретна 
държава, а средната стойност за ЕС–27 е изчислена като среднопретеглена за 
населението стойност от индивидуалните национални стойности. По тази причина 
сравнението на националните стойности със средната стойност за ЕС–27 е трудно и 
може да покаже различен резултат от резултата, който би се получил, ако нивото на 
риска от бедност се изчисли въз основа на общ референтен праг. По време на прехода 
към генериране на данни за всички държави-членки съгласно новия регламент EU-
SILC, в сила от 2005 г., показателите бяха взети от национални източници, които не 

                                                 
1 Стойности в графиката = Текуща национална стойност / Текуща стойност за ЕС–27 * 100 



 

BG 4   BG 

бяха изцяло синхронизирани. Показателите са изчислени с помощта на определение за 
приход, което до 2007 г. изключва приходите от наем и плащанията за лихви по 
ипотеки. 

За представянето им в графиките показателите са разделени на две групи: 

• Първа графика; показателите, за които увеличаващите се стойности означават 
положителна тенденция, т.е. когато стойността на показателя над 100, сравнена със 
стойността за ЕС–27, е относително добър резултат; 

• Втора графика; показателите, за които намаляващите стойности означават 
положителна тенденция, т.е. когато стойността на показателя под 100, сравнена със 
стойността за ЕС–27, е относително добър резултат.  

Графиките показват още двете основни цели на ЕС: достигане на 3 % от разходите за 
научни изследвания и развойна дейност и на общо равнище на заетост от 70 % до 
2010 г. По същия начин, по-който показателите се сравняват със стойността за ЕС, 
целите са превърнати в съотношение, което сравнява целта на ЕС с реалната стойност 
за ЕС–27 през 2006 г. (или за последната година, за която има стойност). 

Източници на данни 

Всички показатели са взети от базата данни на Евростат на 19 ноември 2007 г. Във 
всички случаи източникът на информация е Евростат освен за показателите „Общо 
емисии на парников газ“ (Европейска агенция за околна среда и Европейски тематичен 
център за промените на въздуха и климата) и „Брутни вътрешни разходи за научни 
изследвания и развойна дейност“ (Евростат и ОИСР).  

Европейският съвет покани държавите-членки да определят национални цели за 
равнището на заетост и за брутните вътрешни разходи за научни изследвания и 
развойна дейност като дял от БВП. Представените национални цели отговарят на 
поканата и са извадени от съответните национални програми за реформа.  

Обяснение на съкращенията 

EС–27: Европейски съюз (27 държави) 

Еврозона: еврозона (13 държави за всички години) 
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България 
 

1. Темпът на растеж на БВП на България достигна средна стойност от около 4 % 
през последните 10 години, увеличавайки се до над 6 % годишно след 2004 г. 
Съответно БВП на глава от населението достигна 37,1 % от средния за ЕС през 
2006 г., но остава сред най-ниските в ЕС. Въпреки увеличението на нивото на 
заетост от 49,7 % през 2001 г. до 58,6 % през 2006 г., то все още е под средното 
за ЕС. Равнището на безработица намаля до 9 % през 2006 г. от 19,5 % през 
2001 г. и се очаква допълнително да спадне под 8 % през 2007 г. 
Макроикономическите дисбаланси нараснаха значително през последните 
години, придружени от увеличаващи се външни дефицити и увеличен 
инфлационен натиск. Освен това трудовият пазар се свива от 2006 г., водейки 
до ускорен растеж на заплатите с близо 20 % през първите три тримесечия на 
2007 г., който видимо изпреварва ръста на производителността. 

2. България се присъедини към ЕС на 1 януари 2007 г. Икономиката ѝ в момента 
се развива мощно, но показва признаци на прегряване с висок растящ 
външнотърговски дефицит, растящ недостиг на работна ръка, голям растеж на 
заплатите, включително в публичния сектор, и бързо покачване на кредитния 
ръст, което засили инфлационния натиск. Предизвикателството пред България 
се състои в по-нататъшно решаване на тези уязвими макроикономически 
въпроси чрез поддържане на строга фискална политика и ускоряване на 
структурните реформи за засилване на нейната конкурентоспособност. 
Подобряването на административния капацитет е предпоставка за успешно 
изпълнение на структурните реформи. 

ЧАСТ І: ОБЩА ОЦЕНКА 

3. След представянето на българската националната програма за реформа (НПР) 
през март 2007 г. оценката на Комисията се основава на качеството на 
политическия отговор, както и на първите предприети действия за нейното 
изпълнение. НПР определя пет основни предизвикателства за периода 2007–
2009 г.: поддържане на макроикономическа стабилност; инфраструктура; 
подобряване на бизнес средата; подобряване на качеството на човешкия 
капитал; и активизиране на предлагането на работна ръка чрез подхода на 
съчетаване на гъвкавост и сигурност. Освен това НПР определя подобряването 
на административния капацитет като водещо предизвикателство. 

4. НПР определя подходящите предизвикателства. НПР ясно степенува и въвежда 
точна последователност за справяне с многобройните предизвикателства, които 
стоят пред държавата. Тя също правилно признава, че подобряването на 
административния капацитет е абсолютна предпоставка за отбелязване на 
напредък в други приоритетни области. НПР е представена добре. За всеки 
приоритет, основан на ясен анализ на проблемите, той посочва накратко 
планираните мерки, действия, цели, съответен бюджет, отговорни служби и 
срокове. Въпреки това слабост на НПР е представянето на конкретни 
политически мерки в определени области, по-конкретно за засилване на 
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административния капацитет и намаляване на бюрокрацията. Докладът за 
изпълнение не предоставя достатъчно допълнителна информация за 
конкретните мерки в тези две области. 

5. Въпреки постигнатия до сега напредък икономическото и социалното развитие 
на България все още се затруднява от слабата публична администрация. 
Корупцията все още засяга бизнес средата и достъпа до публични услуги и 
тяхното качество. Спешно са необходими радикални подобрения в тези 
области. В този контекст България представи доклад за изпълнението на плана 
за действие в рамките на Стратегията за прозрачно управление и за превенция 
и противодействие на корупцията. Напредъкът се наблюдава чрез механизма на 
Комисията за сътрудничество и проверка.  

6. Въпреки че законодателството за реформа на администрацията бе прието през 
1998 г., видими резултати от него все още няма. НПР и докладът за изпълнение 
съдържат мерки само от общ или от технически характер за подобряване на 
административния капацитет. Програмите се занимават с нуждата от развитие 
на всеобхватна политика за човешки ресурси, предназначена по-конкретно за 
справяне с голямото текучество на висшите служители, за увеличаване на 
независимостта на държавната администрация, за увеличаване на заплащането 
според постигнатите резултати и на схемите за развитие на кариерата. 

7. Освен това, въпреки че НПР правилно определя приоритети, насочвайки се към 
5 области на политики, в които България трябва да предприеме спешни 
действия, това степенуване не е подобаващо отразено в планираните мерки за 
подобряване на административния капацитет. Тази слабост може да бъде 
преодоляна, като се приеме, че административният капацитет трябва най-
напред да бъде подобрен в отделите (и регулаторните органи), които отговарят 
за изработването и изпълнението на политическите мерки в тези 5 области.  

8. НПР предвижда няколко мерки от приоритетните области за действие в 
областта на знанията, предприемачеството, заетостта и енергетиката да бъдат 
изпълнени съгласно препоръките от пролетното заседание на Европейски съвет 
от 2006 г. Тя предвижда създаване на комплексно обслужване на едно гише за 
създаване на предприятие, но повече усилия са нужни за осигуряване на 
подходящо опростяване. Провеждат се няколко проекта в областта на 
обученията по предприемачество, но техният обхват е ограничен.  

9. Политическата ангажираност на НПР е силна както показва назначаването на 
национален координатор за лисабонската стратегия на политическо равнище и 
тримесечните доклади за напредък на министър-председателя и Министерския 
съвет. Консултациите със заинтересуваните лица, парламента и социалните 
партньори бяха значителни. Важно е да бъде продължен диалогът със 
заинтересуваните лица по време на изпълнението. Предприемането на подход 
на силно интегрирана политика от правителствените отдели ще бъде от 
основно значение за успешното изпълнение на НПР. Постигането на основната 
цел на НПР, а именно страната да настигне останалата част на ЕС чрез ускорен 
растеж и увеличение на заетостта, зависи от поддържането на силния 
политически ангажимент при изпълнението ѝ. 
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10. България отговаря на условията за получаване на 6,852 млрд. евро от 
структурните фондове за периода 2007–2013 г. Връзките между приоритетите 
на НПР и програмите в рамките на структурните и кохезионните фондове са 
доста силни. България трябва да остане насочена към стратегическите 
приоритети и реалистични цели, като дейностите, финансирани от 
структурните фондове, трябва да допълват, а не да заместват, разработването 
на политиките, посочени в НПР. За осигуряване на ефективно усвояване и 
изпълнение на програмите за политика на сближаване административният 
капацитет трябва да се подобри допълнително на национално, регионално и 
местно равнище. 

ЧАСТ ІІ: ОЦЕНКА ПО ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА 

Макроикономически политики 

11. Поддържането на макроикономическа стабилност в контекста на 
споразумението за валутен борд чрез поддържане на строга фискална 
политика, запазването на дългосрочна стабилност на публичните финанси и по-
нататъшната структурна реформа са правилно определени като основни 
предизвикателства пред НПР. НПР има амбиции по отношение на 
средносрочните бюджетни излишъци (от порядъка на 1,5 % – 2 % от БВП), но 
са възможни по-големи стойности във връзка с ускоряването на структурните 
реформи.  

12. Текущият дефицит по текущата сметка нарасна до около 19 % от БВП през 
първата половина на 2007 г. предимно поради повишения растеж на 
вътрешното търсене и най-вече на инвестициите. Това, придружено от ускорен 
ръст на заплатите и растящи цени на хранителните продукти и енергията, 
допринесе за ръст на годишната инфлация над 10 % през септември 2007 г. 
Въпреки сравнително ниските равнища на заетост растящата липса и недостиг 
на квалификации на пазара на труда наложиха значително ускорение на ръста 
на заплатите. Въпреки че България се стреми към бюджетен излишък, предвид 
растящите макроикономически дисбаланси и признаци за прегряване, 
държавата е изложена на рискове по отношение на стабилността на посоката ѝ 
на растеж. Структурните реформи трябва да бъдат ускорени, за да подкрепят 
способността на икономиката да регулира, като същевременно се спазват 
строгата фискална политика и политиката на приходите за удържане на 
вътрешното търсене. 

13. В доклада за изпълнението се потвърждава ангажиментът за високи 
средносрочни бюджетни излишъци и избягването на проциклични фискални 
облекчения. Фискалната политика бе затегната през последните години, с 
прогнозиран фискален излишък от 3 % от БВП през 2007 г. Поддържането на 
тази строга фискална стабилност е много важно, предвид покачващия се 
външен дефицит и инфлацията. Предвид ускорения растеж на заплатите през 
2007 г. и планираното увеличение на минималните заплати с около 20 % през 
2008 г. гарантирането на задържане на заплатите чрез политиката за заплатите 
в публичния сектор ще бъде много важно за контрол на инфлацията и за 
запазване на конкурентоспособността. Освен това подобряването на 
ефективността на публичните разходи също ще бъде важно за засилване на 
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потенциалния растеж. Представянето на бюджета за 2008 г. под формата на 
програма и планираният преглед на публичните разходи, по-специално в 
областта на здравеопазването и обучението, са важни положителни стъпки в 
тази посока. 

14. България е изправена пред демографско предизвикателство по отношение на 
своята дългосрочната финансова устойчивост. За ограничаване на очакваното 
негативно въздействие върху бюджета НПР признава нуждата от 
последователна реформа в системата на пенсионното осигуряване и 
здравеопазването. Бе създаден специален демографски резервен фонд за 
подкрепа на първия стълб на пенсионната система, но съответното 
законодателство предстои да бъде одобрено. Освен това пенсиите бяха 
увеличени два пъти с по 10 % през 2007 г. в противоречие със съществуващите 
правни разпоредби за индексация на пенсиите. Въздържането от такива мерки, 
прилагани по усмотрение, е важно за поддържане на дългосрочна стабилност. 
След няколко отлагания бе изработен проект на национална здравна стратегия, 
който предвижда увеличение на разходите за публично здравеопазване, но се 
нуждае от допълване с конкретни мерки за подобряване на ефективността. 

15. Накратко, поддържането на строга фискална политика и политика на 
приходите заедно с подобряване на ефективността на публичните разходи и 
ускоряването на структурните реформи за намаляване на натиска върху пазара 
на труда, за подобряване на квалификациите и за увеличаване на 
конкурентоспособността на пазарите на стоки и услуги са от решаващо 
значение за ограничаване на дисбалансите и на инфлационния натиск.  

Микроикономически политики 

16. НПР счита за микроикономически предизвикателства подобряването на бизнес 
средата и модернизацията на инфраструктурата. Комисията подкрепя тези 
приоритети. Подобряването на бизнес средата, транспорта, телекомуникациите, 
енергийната инфраструктура и отварянето на сектора на мрежовите пазари и 
услугите изисква интегриран политически подход.  

17. НПР посочва някои мерки от най-общ характер за подобряване на бизнес 
средата, като например програма за по-добро регулиране, въвеждане на оценка 
на въздействието на нови закони, въвеждане на нов електронен търговски 
регистър, въвеждане на единен формуляр за различните плащания по 
границите и на комплексно обслужване на едно гише на всички равнища в 
администрацията. Въпреки че тези мерки са ясна стъпка в правилната посока, 
напредъкът се извършва в контекст на продължително свръхрегулиране, дълги 
срокове за получаване на разрешителни, отнемащо много време за уреждане на 
договорни и правни спорове и трайна корупция. Освен изпълнението на 
програмата за по-добро регулиране са нужни допълнителни спешни 
структурни мерки за намаляване на броя на разрешителните и на времето за 
тяхното издаване, за въвеждане на повече прозрачност и за повече правни 
средства за обжалване. Тези мерки могат да подпомогнат публичните 
администрации за предоставяне на по-добро обслужване на гражданите и на 
предприятията. Също така съдебните процедури трябва да станат по-
прозрачни. Въвеждането на единни точки за контакт, електронни процедури и 
други задължения, произтичащи от изпълнението на директивата за услугите, 
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трябва да бъде разглеждано като възможност за рационализиране на 
процедурите. 

18. НРП признава важността на научните изследвания и развойната дейност в по-
широкия контекст на иновациите и посочва редица проблеми, свързани 
основно с ограниченото участие на частния сектор в областта на научните 
изследвания и развойната дейност. Следва обаче да бъдат предложени 
конкретни мерки за решаване на основния проблем с реформирането на 
публичната база за изследвания, а на България ѝ предстои още да определи 
целта си относно интензитета на научните изследвания и развойната дейност. 
За да се осигури дългосрочен растеж на производителността, е жизненоважно 
да се насърчат частните инвестиции за научни изследвания и развойна дейност 
и да се реформират публичните научни изследвания и развойна дейност, за да 
бъдат и двете ефективни и да отговарят на нуждите на промишлеността. Това 
следва да бъде постигнато чрез увеличение на дела на конкурентоспособното 
финансиране и насочване към ограничен брой приоритети. Нужно е също по-
добро взаимодействие между политиката на образование и политиката за 
научни изследвания и развойна дейност. 

19. НПР и докладът за изпълнението напълно приемат важността на ИКТ, по-
специално развитието на електронно управление и широколентова 
инфраструктура за улесняване на развитието на общество, основано на 
знанията. НПР излага най-общо редица инициативи, повечето от които са взети 
от инвестициите от структурните фондове за подобряване на транспорта, 
телекомуникациите, инфраструктурата и конкурентоспособността в 
енергетиката, но подценява ограниченията на административния капацитет. 
Управленските структури за изпълнение на проекти, обхващащи целия процес 
на проекта, по-специално оценката за осъществимост на проекта, съставянето 
на проекта, стратегиите за тръжни процедури и обществени поръчки и 
управлението на проекта/дейностите, трябва да бъдат допълнително засилени. 
Спешни мерки чрез бързо и ефективно прилагане на законодателството на ЕС 
трябва да бъдат взети за осигуряване на персонал, независимост и нормално 
функциониране на регулиращите органи, за да се увеличи конкуренцията в 
мрежовите индустрии, и по-специално в областта на телекомуникациите. 

20. България би извлякла полза от интегриран подход в областта на 
микроикономиката. Ефектите от политиките са неясни поради липсата на такъв 
подход. Предложените стъпки за намаляване на бюрокрацията и в последствие 
за подобряване на бизнес средата са недостатъчни за справяне с 
предизвикателствата. 

Политики за заетост 

21. България е изправена пред увеличен недостиг на работна ръка в резултат на 
бързия растеж, рязкото откриване на нови работни места, миграцията в 
чужбина и недостатъчните нива на квалификация в специфични сектори. 
Въпреки това нивото на заетост остава ниско, а структурната безработица 
относително висока, което означава, че по принцип страната разполага с голям 
източник на неоползотворена работна ръка. В този контекст активизирането на 
предлагане на работна ръка, наред с подобряването на адаптивността на 
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работещите чрез подобрен достъп до качествено образование и обучение, 
правилно са определени като основни приоритети в НПР.  

22. Политиките на пазара на труда в момента се съсредоточават върху 
активизиране на уязвимите групи и повишаване на грамотността на 
нискоквалифицираните лица. Устойчивият икономически растеж е изложен на 
риск, ако не се вземат допълнителни мерки за прилагане на подход на 
интегрирана политика за активен пазар на труда. Независимо от някои 
първоначални мерки до сега се наблюдава ограничен напредък в реформата на 
модела и обхвата на активните политики на пазара на труда, тъй като 
програмите за заетост са насочени предимно към създаване на субсидирани 
нискоквалифицирани работни места, като дават малко решения за увеличаване 
на възможностите на работниците за намиране на работа чрез обучение. Нужни 
са допълнителни усилия за оценка, анализ и подобряване на ефективността, 
ефикасността и адекватността на тези политики. Необходими са по-устойчиви 
и интегрирани политики за насърчаване на хората да участват в пазара на труда 
и да не го напуснат чрез допълнителни възможности за професионално 
обучение и чрез повече амбициозни политики за младежка заетост, улесняващи 
прехода от училище към работа с особен акцент върху ромското малцинство. 
Укрепването на капацитета на органите на пазара на труда за прилагане на 
политиките и адекватното предоставяне на услуги по заетостта също трябва да 
се превърнат във високоприоритетни области. Докладът за изпълнението не 
предвижда допълнителни действия за справяне с нуждата от укрепване на 
капацитета на Агенцията по заетостта и за подобряване на ефективността ѝ, 
включително и на ролята ѝ по превенция на безработицата. 

23. България е изправена пред много предизвикателства във връзка с финансовата 
ефективност и качеството на образователната система. Трябва да се 
предприемат действия за реформа на системите за образование и обучение, за 
да се осигури съответствие между придобитата квалификация и нуждите на 
пазара на труда, включително създаване на надеждна система за мониторинг на 
пазара на труда. За справяне с устойчивото високо равнище на ранно напускане 
на училище България трябва да приеме интегриран политически подход, 
насочен основно към учениците, изложени на риск поради социални или 
географски причини, и в частност ромското малцинство. Трябва да се приеме и 
приложи цялостна и последователна стратегия за учене през целия живот, за да 
се увеличи равнището на участие, като същевременно работодателите трябва 
да се насърчават да инвестират в обучение.  

24. Наскоро приетите нормативни промени са първите стъпки за въвеждане на 
подхода на съчетаване на гъвкавост и сигурност в България, но интегрираният 
подход трябва допълнително да бъде развит, за да включва социалните 
партньори във всички области на политиката, по-конкретно в сферата на учене 
през целия живот, където ролята им е слаба. Увеличаването на гъвкавостта на 
договорните споразумения и справянето с високото равнище на 
недекларираната заетост могат допълнително да помогнат за предлагането на 
работна сила. Известен напредък бе постигнат по проблема с недекларираната 
заетост чрез задължителна регистрация на трудовите договори и намаляване на 
вноските за социално осигуряване. Въпреки това са нужни повече усилия за 
засилване на административния капацитет на трудовите инспекторати и за 
подобряване на спазването на разпоредбите.  
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25. Като цяло България постигна известен първоначален напредък в областта на 
политиката на заетост. Обаче, въпреки текущата тенденция на намаляваща 
безработица, България трябва да възприеме по-интегриран и по-
последователен подход за увеличаване на дейността и на заетостта за всички в 
официалната икономика; да осигури съответствие между квалификациите и 
нуждите на пазара на труда; да увеличи възможностите за по-добра 
квалификация на работната ръка. 

ЧАСТ ІІI ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

26. Предвид доклада на България за изпълнение за 2007 г. и оценката от 
Комисията на националната ѝ програма за реформа, направена въз основа на 
Интегрираните насоки за растеж и работни места, е уместно да се направят 
следните заключения.  

27. Като цяло, националната програма за реформа се фокусира върху правилните 
предизвикателства, но в някои области липсват конкретни и значителни мерки, 
по-конкретно относно подобряването на административния капацитет. Освен 
това, националната програма за реформа не включва мерки, целящи бързо и 
чувствително намаляване на бюрокрацията, което да направи бизнес средата 
по-динамична и конкурентоспособна. Предвид нарастването на 
икономическите дисбаланси е изключително важно България да ускори 
прилагането на националната си програма за реформа, за да създаде 
необходимите условия за устойчив растеж и трудова заетост в средносрочен и 
дългосрочен план.  

28. Сред силните страни на националната програма за реформа са ясен анализ на 
проблемите, правилно степенуване на приоритетите и на последователността 
на провеждане на реформите, както и силна политическа ангажираност. На 
най-високо политическо равнище бяха въведени важни разпоредби за строг 
мониторинг на напредъка, които следва да докажат ефективността си като 
инструмент за осигуряване на бързо и ефективно изпълнение на националната 
програма за реформа. Освен това, националната програма за реформа е 
подкрепена от строга фискална политика, която предоставя солидна основа за 
ускоряване на нужните структурни реформи за осигуряване на дългосрочен 
растеж.  

29. Политическите области в българската национална програма за реформа, в 
които преодоляването на предизвикателствата трябва да бъде с най-голям 
приоритет и въздействието на мерките върху бюджета и процедурите за 
мониторинг и оценка следва да бъдат ясно посочени, са: административен 
капацитет; макроикономически дисбаланси; бюрокрация; функциониране на 
пазара на труда. В този контекст на България се препоръчва: 

• бързо да подобри административния капацитет, като акцента се постави по-
специално върху основни функции, свързани с управлението, включително 
регулаторни органи, а също и върху съдебната власт.  

• да овладее нарастващия дефицит по текущата сметка и инфлационния 
натиск, по-конкретно чрез строга фискална политика, подобрявайки 
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качеството на публичните разходи и насърчавайки задържане на заплатите, 
за да се запазят равнища на заплащане, които съответстват на печалбите от 
производителността; 

• да вземе бързи мерки за значително намаляване на бюрокрацията и за 
съкращаване на процедурните срокове с цел подобряване на бизнес средата 
(по-специално за МСП и улесняване на започването на бизнес), които също 
така ще помогнат в борбата с корупцията; 

• да увеличи качеството на предлагането на работна ръка и нивото на заетост, 
като подобри ефикасността и ефективността на политиката за активен пазар 
на труда, и да извърши допълнителни реформи в образователната система за 
повишаване на квалификацията до равнище, което да съответства по-добре 
на нуждите на пазара на труда, както и да намали преждевременното 
напускане на училище. 

30. Освен това е важно през периода на националната програма за реформа 
България да се съсредоточи върху: предприемане на по-нататъшни стъпки за 
гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, по-
специално по отношение на потенциални рискове, свързани с адекватността и 
устойчивостта на пенсиите; създаване на всички необходими предпоставки за 
силна конкуренция в мрежовите индустрии; съставяне на интегрирана 
политика за научни изследвания, развойна дейност и иновации, насочена към 
реформа на публичната система за научни изследвания и развойна дейност, при 
която публичната подкрепа за научни изследвания и развойна дейност да се 
насочи към по-конкурентно финансиране, съсредоточено върху ключови 
приоритети, въз основа на обща цел за интензитета на научните изследвания и 
развойната дейност за 2010 г.; решаване на проблема с недекларираната 
трудова дейност чрез подобряване на институционалния капацитет за 
извършване на проверки и правоприлагане; завършване на стратегията за учене 
през целия живот и увеличаване на участието. 

ЧАСТ ІV. СТАТИСТИЧЕСКИ ГРАФИКИ И ДАННИ
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2000 2003 2004 2005 2006
2010 

национална 
цел

2000 2005 2006
2010 
EС 
цел

БВП на човек от населението (в СПС) 27.9 32.6 33.6 35.2 37.1 100.0 100.0 100.0
Продуктивност на труда на един зает 30.6 33.4 33.5 34.1 35.3 100.0 100.0 100.0

Коефициент на заетост Общо 50.4 52.5 54.2 55.8 58.6 61.0 (2009) 62.2 63.4p 64.4p 70.0
Жени 46.3 49.0 50.6 51.7 54.6 53.7 56.2p 57.2p
Мъже 54.7 56.0 57.9 60.0 62.8 70.8 70.8p 71.6p

работници Общо 20.8 30.0 32.5 34.7 39.6 36.9 42.3p 43.5p
Жени 10.3 21.0 24.2 25.5 31.1 27.4 33.5p 34.8p
Мъже 33.2 40.5 42.2 45.5 49.5 47.1 51.5p 52.6p

дейност 0.52 0.50 0.50 0.49 0.48 : 1.86e 1.84e 1.84e 3.0
Равнище на образованието на младежта Общо 75.2 76.3 76.1 76.5 80.5 76.6 77.4 77.8

Жени 77.0 77.3 77.5 77.1 81.1 79.3 80.1 80.7
Мъже 73.4 75.4 74.9 75.9 80.0 73.8 74.7 74.8

Равнища на съпоставими цени 38.7 40.7 41.7 42.4 44.1 100.0 100.0 100.0
Бизнес инвестиции 12.1 16.6 17.6 20.0 22.2 18.4 17.8 18.2

трансфери Общо 14.0 14.0 15.0 14.0 : : 16.0e :
Жени 15.0 16.0 17.0 15.0 : : 17.0e :
Мъже 13.0 12.0 13.0 13.0 : : 15.0e :

региони Общо 10.3 6.8 7.0 7.1 : 13.0 11.9 11.4
Жени 11.7 8.8 8.9 8.0 : 20.0 16.8 16.2
Мъже 9.4 5.8 5.9 7.0 : 9.6 9.7 9.3

Коефициент на дългосрочна безработица Общо 9.4 8.9 7.2 6.0 5.0 4.0 4.1p 3.7p
Жени 9.2 8.6 7.0 6.0 5.2 4.6 4.5p 4.0p
Мъже 9.6 9.2 7.3 6.1 4.8 3.5 3.8p 3.5p

Емисии на парникови газове 50.7 52.7 52.2 52.8 : 90.7 92.1 :
Енергийна интензивност на икономиката 1931.1 1769.2 1595.3 1582.4 : 213.1 208.1 :
Обем на товарния транспорт отнесен към БВП 115.6 127.1 138.4 147.9 137.1 99.1e 105.4e 106.7e

България
BG EC27

Изпьлнение в сравнение с ЕС-27
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Б В П  н а  ч о в е к  о т  н а с е л е н и е т о  (в  С П С )
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М ъ ж е
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Ж е н и
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Е м и с и и  н а  п а р н и ко в и  га з о в е
Е н е р ги й н а  и н т е н з и в н о с т  н а  и ко н о м и ка т а  

О б е м  н а  т о в а р н и я  т р а н с п о р т  о т н е с е н  къ м  Б В П
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