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Икономическо управление в ЕС 

Основната цел: 

предотвратяване и 
коригиране на 
проблемни 
икономически 
тенденции като 
прекомерни равнища на 
държавния дефицит или 
държавния дълг, които 
могат да възпрепятстват 
растежа и да изложат 
икономиките на риск. 
 



Европейският семестър 

Европейският семестър обхваща 3 основни 

градивни елемента на координация на 

икономическите политики: 

• структурни реформи, предназначени 

за насърчаване на растежа и заетостта в 

съответствие със стратегията 

„Европа 2020" 

• фискални политики, с цел да се 

осигури устойчивост на публичните 

финанси в съответствие с Пакта за 

стабилност и растеж 

• предотвратяване на прекомерни 

макроикономически дисбаланси 

 





Специфични препоръки за 
България  

за периода 2016-2017 г. 

 

 



Бюджет и финанси 

Да постигне годишна фискална корекция от 0,5 
% от БВП за постигане на средносрочната 
бюджетна цел през 2016 г. и 2017 г. Да 
продължи да подобрява събирането на данъци и 
да вземе мерки за намаляване на размера на 
неформалната икономика, включително 
недекларирания труд.  



Финансови пазари 

До края на 2016 г. да приключи анализа на 
качеството на активите и тестовете за 
устойчивост на банките. До края на 2016 г. да 
приключи анализа на счетоводния баланс и 
тестовете за устойчивост на застрахователните 
предприятия, както и анализа на активите на 
частните пенсионни фондове. Да предприеме 
необходимите последващи действия в тези три 
сектора и да продължи да подобрява банковия и 
небанковия надзор.  



Социални услуги и заетост 

Да подсили и интегрира социалните услуги и 
активните политики по заетостта, по-специално 
за дългосрочно безработните и за младите хора, 
които не участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение. Да увеличи 
предоставянето на качествено образование на 
групите в неравностойно положение, 
включително ромите.  



Здравеопазване 

Да подобри ефективността на системата на 
здравеопазване чрез подобряване на достъпа и 
финансирането, както и на здравните резултати. 
В консултация със социалните партньори да 
състави насоки и критерии за определянето на 
минималната работна заплата. Да увеличи 
обхвата и адекватността на схемата на общия 
минимален доход.  

 



Бизнес среда 

Да реформира правната уредба на 
несъстоятелността, за да се ускорят процедурите 
за възстановяване и преструктуриране и да се 
подобрят ефективността и прозрачността на тези 
процедури. Да увеличи капацитета на 
съдилищата по отношение на производствата по 
несъстоятелност. Да укрепи капацитета на 
Агенцията по обществени поръчки и на 
възлагащите органи и да подобри планирането и 
контрола на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки. Да ускори въвеждането на 
електронни обществени поръчки.  



Полезни Връзки 

Европейска комисия – Представителство в България: 

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm 

 

Европейска комисия - Икономически и финансови въпроси - 
Икономическо управление:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_bg.htm 

 

Специфични препоръки и основни документи по държави: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm 

 

Министерство на Финансите – Стратегически документи: 

http://www.minfin.bg/bg/page/864  
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