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Анализ
Анализ на различията, потребностите
развитие и потенциала за растеж

за

Отчита насоките на Oбщата стратегическа рамка на
Европейския съюз, Специфичните препоръки на
Съвета, Country Fact Sheets за България и Позицията на
ЕК
Основан е на анализите изготвени при разработване
на основните стратегически документи – НПР:
„България 2020“, НПРф, Конвергентната програма,
Националната концепция за пространствено развитие,
Националната стратегия за регионално развитие и
приложимите секторни документи

Стратегически приоритети за финансиране

СП 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж
СП 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен
растеж
СП 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж
СП 4: Добро управление и достъп да качествени обществени услуги
Стратегическо измерение (териториално): пространствено
измерение и политики за местно развитие:
Интервенции според спецификата на териториите
Териториално измерение на секторните политики, приложимо в различна степен за
всички приоритети за финансиране

Връзка анализ - стратегия

ПФ 1) Образование, квалификация и заетост за
приобщаващ растеж - ТЦ 8, 9 и 10

Приоритет
в СП/ТЦ

Основно предизвикателство

Данни от анализа

Недостатъчен дял на заетите (20-64 г.)

62.9% - 2011

Недостатъчна икономическа
активност на населението (младежи,
възрастни хора, жени)

Предпоследното място в Европа по
здравеопазване

Заетост и трудова
мобилност,

Възпроизводството на
трудоспособното население – 68/100
61.4% от всички заети са в сектор
„услуги” – 2011

Незадоволително качество на
образователната система, нарастване
на неграмотното население и
увеличаване на дела на
непосещаващи училище

Под-приоритет

първо място по младежи NEET – 2011
41 % от учениците с незадоволителни
резултати по четене, писане и смятане

Водещи
секторни
програми
ОПРЧР
ОПНОИР

Социално включване
и

Образование, учене
през целия живот

Допълващи
програми и
териториално
измерение
ОПРР, ПРСР, ПМДР

73-то място от 145 държави за найздравите нации в света

Един от най-високите
стандартизирани коефициенти за
смъртност по всички причини

14.7‰ – 2011 г.

Първо място в Европа по бедност

22.34% - 2011 г.

Връзка анализ – стратегия (2)

ПФ 2) Научни изследвания, иновации и инвестиции за
интелигентен растеж – ТЦ 1, 2 и 3

Приоритет
в СП/ТЦ

Основно предизвикателство

Данни от анализа

Ниска производителност на труда

43.5% спрямо ЕС27 = 100 – 2011

Нисък дял инвестиции в НИРД

59 място – 2011 г.

Ниска иновативност

0.57% на общите разходи от БВП за
НИРД – 2011 г. (0.3% от БВП са
бюджетните)

Под-приоритет
Повишаване
конкурентоспособно
стта на МСП в
ключови
икономически
сектори

НИРД и иновации
283 заявки за патенти (изобретения) 2011 г.

Ниска степен на проникване на
високоскоростен широколентов
интернет

17.7% от населението спрямо 28.2%
Ес 27

Нисък дял на домакинствата с
широколентова свързаност

51% от домакинствата спрямо ЕС 27 –
73%

Ниска резултатност на научната
система

27-мо място – Innovation Union
Scoreboard 2011

Достъп до и
използване на ИКТ

Водещи
секторни
програми
ОПИК
ОПНОИР
ПРСР

Допълващи
програми и
териториално
измерение
ОПРР, ОПРЧР,
ПМДР

Връзка анализ – стратегия (3)

ПФ 3) Свързаност и
зелена икономика за
устойчив растеж ТЦ 7

П 3) Свързаност и зелена икономика
за устойчив растеж - ТЦ 4, 5 и 6

Приоритет
в СП/ТЦ

Основно предизвикателство

Неефективно използване на ресурси
и енергия

Неефективно прилагане на
законодателството на ЕС в областта
на води, атмосферен въздух и
отпадъци

Данни от анализа

Енергийна зависимост на
икономиката – около 40% - 2010

Около 70% над ЕС27

Ограничен пренос на товари (по жп и
води)

Преминаване към
ниско-въглеродна
икономика

ОПОС

Енергийна и ресурсна
ефективност

Допълващи
програми и
териториално
измерение

Климат и климатични
промени, превенция и
управление на риска

Неефективни системи за превенция,
управление и адресиране
последствията от рискове

Ограничена външна и вътрешна
свързаност

Под-приоритет

Водещи
секторни
програми

ОПИК

ОПРР, ПРСР,
ПМДР

Околна среда и
опазване на
природното богатство

пътища – 0.003 км/човек – 2011 г.
автомагистрали – 2.35 км./1000 км –
2011
за жп - < от 0.001 км/човек – 2011

Свързаност (външна
и вътрешна)

ОПТТИ
Допълващи
програми и
териториално
измерение

87.4 млн. тона – 2010

ОПРР

Връзка анализ – стратегия (4)

Пространствено
измерение и политики за
местно развитие

ПФ 4) Добро управление и
достъп да качествени
обществени услуги - ТЦ 2 и 11

Приорите
т в СП/ТЦ

Основно предизвикателство
Неприключила модернизация на
системата на обществените услуги и
реформа в държавната администрация
Недостатъчен капацитет за планиране и
реализация на инфраструктурни проекти
в областта на ИКТ

Данни от анализа

Под-приоритет

32.3% дял на сива икономика – 2011

Инвестиции в
изграждане на
институционален
капацитет за добро
управление, качествена
и независима съдебна
система
Достъп до качествени
обществени услуги и
ефективно прилагане
на електронното
управление с оглед на
провеждането на
реформи

Корупционен индекс –
-1.5 - 2010
Правосъдие индекс –
-2.1 - 2010

Слабо усвояване на средствата при
условията на държавна помощ
Неприключила реформа в съдебната
система
Задълбочаващи се различия в
развитието българските региони и
останалите региони в ЕС

БВП на глава от населението – 2012 г.
Евростат
София: 105% спрямо средното за ЕС27
СЗР: 27.3% спрямо средното за ЕС27
Година

2007 2008 2009

2010

СЗР

27

28

27

26

СЦР

28

30

29

29

СИР

34

37

36

36

ЮИР

33

36

36

36

ЮЗР

66

73

75

75

ЮЦР

29

30

30

30

Водещи
секторни
програми
ОПДУ
Допълващи
програми и
териториал
но измерение
ОПРЧР

ОПРР, ПРСР,
ПМДР

Споразумението за партньорство –
промени спрямо версия 1.0
Подобряване на връзката между анализа и стратегията на СП

Доразвиване на нуждите и приоритетите в сектори опазване
на околната среда, транспорт, земеделие, електронно
управление, съдебна система,
енергийна ефективност,
управление на риска
Отразяване на получените неофициални коментари на ЕК по
версия 1.0 от 15.04.2013
Интегриране на основните резултати и нужди за финансиране
по тематични цели от Анекс 1 в основния текст на СП
Включване на мерките за интегриране на политиката по
околната среда и политиките за изменение на климата в
стратегическите приоритети на СП

Вземане предвид и отразяване на новите Специфични
препоръки на Съвета от 2013 г.

Основни предизвикателства при
предварителните условия за ЕСИФ (1)
Сектор
Здравен
сектор
Воден сектор

Висше
образование

Действие

Срок

Подготовка на Национална здравна
Декември 2013 г.
стратегия
 Наредба за нормите за водопотребление Декември 2016 г.


Въвеждане на различни цени на
услугата водоснабдяване в зависимост
от водопотреблението



ЗИД на Закона за водите



Изменение на Тарифата за таксите за
водовземане



Нови планове за управление на речни
басейни и други свързани дейности

Приемане на Стратегия за развитие на висшето
образование

Май 2014 г.

Основни предизвикателства при
предварителните условия за ЕСИФ (2)
Сектор

Действие

Срок

Иновации

Разработване на Стратегия за интелигентна Декември 2013
специализация
г.

Транспорт



Приемане на Стратегия за развитие на
пътната инфраструктура в Република
България 2014-2020



Средносрочен преглед и актуализация на
Стратегия за развитието на транспортния Декември 2015
сектор на Република България до 2020 г. г.

Електронно
управление

Актуализиране на Общата стратегия за
електронно управление в РБ 2011-2015 с
хоризонт 2020

Ноември 2013 г.

Декември 2013
г.

Уредба, гарантираща ефективно и
ефикасно изпълнение
Структури за изпълнение и
административен капацитет
Определяне на обща рамка за
изпълнението
Информационна система за управление и
наблюдение
Намаляване на административната тежест

Интегриран подход за териториално
развитие

Водено от общността местно развитие

Интегрирано градско развитие
Програмите за трансгранично
сътрудничество
Дунавска стратегия
Интегриран подход, насочен към географски
региони/групи със специфични нужди и
демографски предизвикателства

Предстоящи стъпки
Следващo изпращане за технически консултации с
ЕК - август 2013 г.
Приемане на Регламентите – септември/октомври

Окончателно одобрение на СП от Работната група
и Министерски съвет – края на октомври
Официално изпращане на ЕК - края на октомври
Сроковете зависят от момента на одобрение на
законодателния пакет за Кохезионната политика

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

