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Относно DESI
Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите
технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите
технологии в икономиката и обществото (DESI) от 2014 г. насам. Всяка година в докладите
относно DESI се включват профили на отделните държави, които помагат на държавите
членки да идентифицират области, в които са необходими приоритетни действия, и
тематични глави, в които се предоставя анализ на равнище ЕС в ключови области на
цифровата политика.
През 2021 г. Комисията извърши корекции в DESI, за да бъдат отразени двете основни
политически инициативи, които ще окажат въздействие върху цифровата трансформация
в ЕС през следващите години — Механизма за възстановяване и устойчивост и Цифровия
компас на цифровото десетилетие.
За да приведе DESI в съответствие с четирите основни точки и с целите по Цифровия
компас, да подобри методологията и да вземе предвид най-новите технологични
постижения и промени в политиките, Комисията направи редица промени в изданието на
DESI за 2021 г. Показателите сега са структурирани около четирите основни области в
Цифровия компас, заменяйки предишната структура от пет измерения. С 11 от
показателите на DESI за 2021 г. се измерват цели, заложени в Цифровия компас. В бъдеще
DESI ще се синхронизира още по-тясно с Цифровия компас, за да се гарантира, че в докладите
се обсъждат всички цели.
Освен това DESI вече включва показател за измерване на равнището на подкрепа, което
възприетите информационни и комуникационни технологии са осигурили на дружествата
при предприемането на по-екологосъобразни мерки (ИКТ за екологична устойчивост), както
и възприемането на гигабитови услуги в допълнение към процента на дружествата,
предлагащи обучение по ИКТ и използващи електронно фактуриране.
Резултатите и класирането съобразно DESI за предходни години бяха преизчислени за всички
държави, за да се отразят промените в избора на показатели и корекциите, извършени в
основните данни.
За
допълнителна
информация
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.

вж. уебсайта

на

DESI:

https://digital-
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Преглед
България
DESI, 2021 г.

ЕС

място

резултат

резултат

26

36,8

50,7

България се нарежда на 26-о място (заедно с Гърция) сред 27-те държави — членки на ЕС в
класирането съобразно Индекса на Европейската комисия за навлизането на цифровите
технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г.
По отношение на човешкия капитал равнището на България все още е сред най-ниските в ЕС.
Лицата, които притежават поне основни цифрови умения, възлизат на 29 % от населението на
България на възраст от 16 до 74 години в сравнение със средно 56 % за ЕС. Предприятията все
още срещат трудности при намирането на квалифициран персонал, за да осъществяват
иновации и да се разрастват.
Що се отнася до свързаността, България достига едва 59 % при цялостното разпространение на
широколентовия достъп до интернет сред домакинствата с абонамент (средна стойност за ЕС:
77 %), като също така изостава при разпространението на фиксиран широколентов достъп до
интернет със скорост поне 100 Mbps (15 %, при средно 34 % за ЕС). При мобилния широколентов
достъп има висока степен на покритие с 4G мрежи, но покритието с 5G мрежи е 0 % за 2020 г. в
сравнение със средно 14 % за ЕС. Разпространението на мобилен широколентов достъп до
интернет все още е ниско — 63 % (при средно 71 % за ЕС). Наскоро приключилият търг за
5G мрежи е важна стъпка към постигане на своевременно внедряване на 5G, въпреки че все
още липсва достатъчен радиочестотен спектър в определени обхвати. В резултат от търга беше
постигнато значително подобрение в сравнение с 2020 г.; готовността за навлизане на 5G сега е
20,55 % при средно 39 % за ЕС.
По отношение на интегрирането на цифровите технологии от страна на предприятията в
България картината е смесена. Държавата инвестира в научни изследвания и цифрова
инфраструктура, но тяхното въздействие би се увеличило, ако повече предприятия бъдат
насърчавани да ги използват. Освен това, интензивното информиране за това как новата
инфраструктура може да помогне на МСП да се цифровизират и да повишат равнището на
уменията си може да има положително въздействие. Използването на изкуствен интелект е по3
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широко разпространено от средното за ЕС. От друга страна повечето МСП все още не извършват
електронна търговия: 8 % от българските МСП извършват продажби онлайн, 3 % от МСП
реализират трансгранични продажби, а 8 % от оборота е от онлайн сегмента (тези стойности са
приблизително наполовина на съответните средни стойности за ЕС).
По отношение на цифровата публична администрация остарялата правна уредба продължава
да е основна пречка. Потребителите на услуги на електронното управление съставляват едва
36 % от потребителите на интернет (средно за ЕС: 64 %), а цифровите обществени услуги за
гражданите са с резултат 57 от 100 (средно за ЕС: 75). Независимо от това цифровите обществени
услуги за предприятията и използването на отворени данни от публичните администрации са
малко над средното за ЕС. Националната стратегия в тази област и дейността на Държавна
агенция „Електронно управление“ доведоха до обещаващи подобрения. Бяха предприети
редица действия за работа с хората, с цел да се насърчи използването на услугите на
електронното управление (с подкрепата на фондовете на ЕС). Все още има забавяния в
прилагането на електронна идентификация и електронния подпис, въпреки че се предлагат и
други начини за идентификация. Беше дадено предимство на системите за подпомагане на
решенията в областта на електронното здравеопазване, за да се подкрепят процесите на
администриране в здравеопазването и кампанията за ваксинация срещу COVID-19.
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1 Човешки капитал
1 Човешки
капитал
DESI, 2021 г.

България

ЕС

място

резултат

резултат

27

32,7

47,1

DESI,
2019 г.

България
DESI,
2020 г.

DESI,
2021 г.

ЕС
DESI,
2021 г.

29 %

29 %

29 %

56 %

% от лицата

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

1a2 Цифрови умения над основните

11 %

11 %

11 %

31 %

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

1a1 Поне основни умения в областта на цифровите
технологии
% от лицата

1a3 Най-малко основни софтуерни умения
% от лицата

1b1 Специалисти по ИКТ

% от заетите лица на възраст 15—74 години

1b2 Жени — специалисти по ИКТ
% от специалистите по ИКТ

1b3 Предприятия, осигуряващи обучение по ИКТ
% от предприятията

1b4 Абсолвенти по дисциплини в областта на ИКТ
% от абсолвентите

31 %

31 %

31 %

58 %

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

3,3 %

3,1 %

3,3 %

4,3 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

30 %

28 %

28 %

19 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

9%

10 %

7%

20 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

3,7 %

3,8 %

4,0 %

3,9 %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

В областта на човешкия капитал България се нарежда на последно място сред 27-те държави —
членки на ЕС и така остава доста под средното равнище за ЕС. Общото равнище на основните
цифрови умения в България е най-ниското в ЕС; делът на лицата с поне основни умения в
областта на цифровите технологии възлиза на 29 % от българското население на възраст от 16
до 74 години, докато средно за ЕС този дял е 56 %. Едва 11 % от лицата притежават умения над
основните, което е малко под една трета от средната стойност за ЕС. Специалистите в областта
на ИКТ съставляват 3,3 % от общата заетост. Този показател отбелязва нарастване в сравнение с
2019 г. (като стойностите достигат тези от 2018 г.), макар че то е малко като дял от работната
сила предвид недостига на пазара на труда и по-бързото увеличение на средната стойност за ЕС
(която сега е 4,3 %). Жените обаче съставляват 28 % от всички специалисти по ИКТ, което прави
България лидер по този показател в ЕС.
Стратегическите мерки за цифровото образование са част от Стратегическата рамка за развитие
на образованието, обучението и ученето за 2021—2030 г. За да се подкрепи непрекъснатостта
на обучението по време на пандемията, в държавния бюджет за 2020 г. бяха предвидени около
7,2 милиона евро1 за финансиране на предоставянето на лаптопи на училищата за временно
използване от всеки ученик или учител, който не притежава собствен компютър, както и за
използване по време на нормалното обучение. По този начин беше подпомогнато
модернизирането на училищното оборудване. Освен това около 55 милиона евро от
1

Съгласно Постановление на Министерски съвет № 283 от 15.10.2020 г.
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структурните фондове на ЕС са насочени към инициативата „Равен достъп до училищно
образование в условията на кризи“ за закупуване на оборудване за педагогически специалисти
и ученици с цел подпомагане на образованието по време на кризата и провеждане на обучения
за придобиване на практически умения за работа от разстояние с електронен достъп. За
предучилищното и училищното образование през 2021 г. в рамките на Националния план за ИКТ
се планира да бъде закупен иновативен хардуер и да се даде приоритет на училищата, които не
са получили оборудване през последните 3 години, както и на училищата с профили в областта
на ИКТ. През 2020 г. Министерството на образованието и науката внедри SIAMU — система за
управление на самоличността на потребителите с цел предоставяне на сигурен достъп до всички
образователни платформи и услуги. Министерството също така публикува на своя уебсайт
електронни учебници по основните общообразователни предмети, които да се използват от
учениците.
След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през септември
2016 г. компютърното програмиране в началното училище стана част от учебните програми за
3-ти и 4-ти клас, обхващащи основни алгоритми, използващи език за блоково програмиране. В
пети клас учениците изучават езици за програмиране като Scratch или Code. В шести и седми
клас, те преминават към скриптови езици като Python или JavaScript.
От февруари 2021 г., посредством Европейския социален фонд и национално съфинансиране се
изпълнява инициатива, наречена „Развитие на цифрови умения“. Тя започна с идентифициране
на цифровите умения, необходими на служителите, групирани по икономически сектори. След
това по инициативата ще се разработят, изпитат и валидират единни профили на цифровите
умения за ключови професии, както и квалификационни рамки по сектори за развитието на
цифрови умения.
България понякога среща трудности в задържането на специалисти в областта на ИКТ въпреки
разрастващия се сектор. Предприятията във всички сектори са изправени пред
предизвикателства при запълването на свободните работни места в областта на ИКТ, например
в областта на облачната архитектура или управлението на данни — тенденция, наблюдавана и
на равнището на ЕС. Данни, предоставени от Българската асоциация на софтуерната индустрия
междувременно показват, че българската софтуерна индустрия (която представлява 3,8 % от
българския БВП) и секторът на ИКТ са отбелязали ръст с около 10 % през 2020 г. по отношение
на приходите на фона на спад от около 4,2 % в БВП на страната (според предварителните данни
на Националния статистически институт).
Министерството на труда и социалната политика организира редовни безплатни курсове за
придобиване на компетентност в областта на цифровите технологии, включително на
регионално равнище, за безработни младежи под 29 години, като им помага да стартират
собствено предприятие или да си намерят работа. Електронното приобщаване също е част от
продължаващите усилия за електронно управление. В допълнение към това, по програмата за
развитие на човешките ресурси за периода 2021—2027 г. ще се осигури обучение за хората в
България за придобиване на компетентност в областта на цифровите технологии, като то ще
бъде насочено към всички възрастови групи, включително възрастните хора и хората в
неравностойно положение.
Дигитална национална коалиция е българската национална коалиция за цифрови умения и
работни места. Тя приспособи дейността си към условията на COVID-19 и организира виртуални
срещи и онлайн материали за обучение. Целите ѝ са да бъдат преодолени стереотипите в
областта на ИКТ, да се увеличи броят на хората с цифрови умения, да се привлекат повече жени
в технологичния свят и да се развият технологичните умения и любознателност на бъдещите
поколения.
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През октомври 2020 г., по време на Европейската седмица на програмирането, в България се
състояха 663 събития. Училищата организираха събития, за да подчертаят значението на
изучаването на програмиране и развиването на свързаното с това творческо мислене. В
допълнение към разработването на мобилни приложения, учениците участваха в занимания по
основи на програмирането, визуално/блоково програмиране и дейности, свързани с
компетентността в областта на цифровите технологии.
В обобщение, основните цифрови умения продължават да са значително предизвикателство за
българското население и този проблем трябва да бъде разрешен. Предприятията все още
срещат трудности при намирането на съответствие между кадри, притежаващи уменията, които
са им необходими, и наличните компетентности и умения на работната сила. Увеличаването на
броя на българските специалисти в областта на ИКТ и преквалифицирането на работната сила
са от голямо значение, за да може България да се възползва от цифровия преход. Пример за
стратегически действия е подобряването на цифровите умения на работната сила и на широката
общественост като приоритет сред политиките на България за цифрова трансформация.
„Европейският социален фонд плюс“ продължава да предоставя допълнителна подкрепа. В
краткосрочен план са необходими целенасочени и конкретни политики за облекчаване на
недостига на умения.
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2 Свързаност
2 Свързаност
DESI, 2021 г.

България

ЕС

място

резултат

резултат

26

38,1

50,2

България

ЕС
DESI,
2021 г.

DESI, 2019 г.

DESI, 2020 г.

DESI,
2021 г.

58 %

58 %

59 %

77 %

% от домакинствата

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2a2 Разпространение на фиксирания широколентов
достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps

10 %

11 %

15 %

34 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

Неприложимо

0,26 %

0,27 %

1,3 %

2019 г.

2020 г.

2020 г.

75 %

77 %

79 %

87 %

% от домакинствата

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2b2 Покритие на фиксираните мрежи с много голям
капацитет (ММГК)

38 %

42 %

43 %

59 %

2a1 Цялостно разпространение на фиксирания
широколентов достъп до интернет

% от домакинствата

2a3 Разпространение на интернет със скорост поне
1 Gbps
% от домакинствата

2b1 Покритие с високоскоростен широколентов
достъп от следващо поколение

% от домакинствата

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2c1 Покритие с 4G мрежи

98,7 %

99,5 %

> 99,9 %

99,7 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

0%

0%

25 %

51 %

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г.

Неприложимо

Неприложимо

0%

14 %

2020 г.

2020 г.

% от населените места

2c2 Готовност за навлизането на 5G

Разпределен спектър като % от общия хармонизиран
5G радиочестотен спектър

2c3 Покритие с 5G мрежи
% от населените места

2c4 Разпространение на мобилния широколентов
достъп до интернет
% от лицата

2d1 Индекс за цената на широколентовия достъп до
интернет
Резултат (0 —100)

56 %

63 %

63 %

71 %

2018 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

Неприложимо

72

78

69

2019 г.

2020 г.

2020 г.

С обща оценка за свързаността от 38 България заема 26-о място измежду държавите от ЕС.
През 2020 г. в България се наблюдава леко увеличение при внедряването на фиксираната
широколентова мрежа, като покритието с високоскоростен широколентов достъп от следващо
поколение се подобрява от 77 % през 2019 г. до 79 %, а покритието на мрежите с много голям
капацитет (ММГК) нараства от 42 % през 2019 г. до 43 %. Все още има значителна разлика между
показателите на национално равнище и средното равнище за ЕС. При покритието на ММГК се
наблюдава ограничен растеж с течение на времето, като то се е увеличило средно с
2,5 процентни пункта от 38 % през 2018 г. и 42 % през 2019 г. В селските райони покритието на
ММГК е само 1 % (средно за ЕС: 28 %). Освен това, България се нарежда на много ниско място в
цялостното разпространение на широколентовия достъп до интернет, като само 59 %
(увеличение с 1 пункт от 2019 г.) от домакинствата имат абонамент (средно за ЕС: 77 %).
България изостава и в разпространението на фиксирания широколентов достъп до интернет със
скорост поне 100 Mbps (15 % при средно за ЕС 34 %), като напредъкът на годишна основа е много
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ограничен, но нарастващ: 11 % през 2019 г. и 15 % през 2020 г. (средно за ЕС: 34 %).
Разпространението на свръхвисокоскоростен (1 Gbps) широколентов достъп до интернет все
още е незначително.
Показателите за мобилния широколентов достъп изостават от средната стойност за ЕС.
Покритието с 4G мрежи е високо, над 99,9 %. Готовността за навлизането на 5G е [25] % в
сравнение със средно [51] % за ЕС след издаването на разрешителни през май 2021 г.
Покритието обаче е 0 % за 2020 г. при средно равнище за ЕС от 14 %. Разпространението на
мобилен широколентов достъп до интернет все още е ниско — 63 % (при средно 71 % за ЕС).
Слабото разпространение на фиксиран и мобилен широколентов достъп не изглежда свързано
с високи цени, тъй като България всъщност се нарежда относително високо (на 5-о място) в
класирането според индекса за цената на широколентовия достъп до интернет, като цените са
значително по-ниски от средните за ЕС.
През август 2020 г. България актуализира своя план за широколентов достъп2, като го приведе в
съответствие с целите, определени от ЕС. Приоритетните области включват: i) подобряване на
достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони чрез създаване на
благоприятни условия за разгръщане на оптични връзки; ii) осигуряване на свързаност на всички
държавни и публични институции, т.е. национални и местни административни организации,
училища, болници и университети; и iii) преодоляване на цифровото разделение.
През декември 2020 г. органите на страната одобриха мерки за насърчаване на съвместните
инвестиции и съвместната употреба от частни оператори и публични органи. Инвестициите,
необходими за постигане на целите за гигабитова свързаност се оценяват на около 500 милиона
евро. През 2019 г. са извършени 196 инвестиции на обща стойност 31 милиона евро, което
представлява 14,3 % от общите инвестиции. През 2020 г. са планирани 175 инвестиции на обща
стойност 31,8 милиона евро.
България планира да използва финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост
за основни дейности по свързаността. Главната цел е изграждането на симетрични гигабитови
опорни/преносни мрежи на територията на цялата страна, с акцент върху районите с
недостатъчно покритие и върху създаването на условия за свързване с мрежи на европейско
ниво. Планира се основните пътни мрежи (трансевропейска транспортна мрежа) да бъдат
оборудвани със сигурна 5G свързаност, за да се гарантира покритие с широколентов достъп с
висока скорост, предоставящ скорости до 1 Gbps за основните пътища. Засега публични или
частни организации не са кандидатствали или получили финансиране от Европейската
инвестиционна банка или от Европейския фонд за стратегически инвестиции.
Българският план за широколентов достъп е заложена цел, наред с други, да се разгърне
високоскоростен мобилен интернет навсякъде в страната, по-конкретно като се използва 5G
като базова технология. Покритието с широколентов мобилен 5G интернет вече е налице в
големите градове и продължава да се разширява. Като цяло България е разпределила [25] % от
общия хармонизиран в ЕС 5G радиочестотен спектър в сравнение със средно равнище от
[52,7] % за ЕС.

2

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/svurzanabulgariya.pdf.
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Успешното внедряване на 5G в България зависи от своевременната наличност и разпределяне
на „пионерните“ ленти за 5G. Неотдавна
приключилият3 (6 април 2021 г.) търг за
радиочестотния спектър за 5G, в рамките на който бяха разпределени 75 % (при 71 % за ЕС27) от
обхвата 3,4–3,8 GHz, е важна стъпка за разгръщането на 5G в България. При търга бяха събрани
приблизително 6,7 млн. евро (13,4 млн. лв.) и на три участника бяха предоставени права за
използване на обявения на търг радиочестотен обхват (3,6 GHz) с по 100 MHz за всеки. Обхватите
700 MHz и 26 GHz все още не са разпределени. Използването за неграждански цели все още е
ограничаващ фактор за успешното разпределение на радиочестотния обхват 700 MHz, докато в
обхвата 26 GHz предприятията заявяват само принципен интерес към придобиване на
радиочестотен спектър. Обмисля се през последното тримесечие на 2021 г. да се проведе нова
обществена консултация. Преди да изразят търговски интерес и след период на изпитване през
2020 г., през който три оператора извършиха опити с 5G, операторите сигнализираха, че
предпочитат обхватът 700 MHz да бъде изцяло предоставен. Обхватът 3,6 GHz вече е достъпен
за търговски цели.

Развитие на основния пазар и регулаторните мерки
През 2020 г. не са настъпили значителни промени (навлизания, консолидирания,
променени пазарни дялове) на пазарите на фиксирана телефония, фиксиран интернет и
мобилни услуги.
Броят на пакетните услуги и съставът им са стабилни през последните няколко години.
Потребителите продължават да показват предпочитания към пакетите с фиксиран
широколентов достъп до интернет и телевизия, които съставляват 51,9 % от пакетните
абонаменти, следвани от пакетите с фиксирани гласови и мобилни услуги, които имат дял
от 38,6 %.
Режимите на работа от разстояние и работа от вкъщи увеличиха използването на услуги
(особено на интернет и гласови услуги), но няма сигнали за значително влошаване на
качеството на услугите, което предполага, че операторите разполагат с достатъчен
капацитет да се справят с причиненото от COVID-19 увеличено търсене.
Транспонирането на Европейския кодекс за електронни съобщения в националното
законодателство беше забавено и на 4 февруари 2021 г. Комисията отправи официално
уведомително писмо до България по въпроса. България отговори с уведомление за пълно
транспониране на 29 март 2021 г. Комисията преценява дали транспонирането е пълно.
На 19 юни 2020 г. Комисията регистрира уведомления от българския национален
регулаторен орган, свързани с прегледа на пазарите на едро на: i) терминиране на
повиквания в отделни публични телефонни мрежи в определено местоположение; и
ii) терминиране на повиквания в отделни мобилни мрежи в България.
В плановия си документ за внедряване на набора от инструменти за осигуряване на
свързаност, България информира Комисията, че вече е внедрила няколко най-добри
практики, като например: i) изключения от задължението за получаване на разрешителни
и бързи процедури; ii) наличие на информация с географски обозначени данни за
равнището на заетост на инфраструктурата и наличието на неизползвани оптични нишки; и
iii) лесен достъп до физическата инфраструктура, контролирана от публични органи. Също
така се посочва, че понастоящем България работи по-специално върху: i) гарантирането на
изпращането на заявките за издаване на разрешителни по електронен път; ii) излъчването
на координатори за широкообхватните мрежи; iii) възлагането на определен орган на
3

https://crc.bg/bg/novini/1378/komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta-krs-prikljuchi-procedurata-zaprovezhdane-na-tyrg-s-tajno-naddavane-za-izdavane-na-razresheniq-za-polzvane-na-individualno-opredelenogranichen-resurs-radiochestoten-spektyr-v-obhvat-3-6-g-hz?preview=1.
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ролята на координатор за правата на достъп до съществуващата физическа
инфраструктура; и iv) ограничаването на отпечатъка на мрежите върху околната среда.
Българският национален регулаторен орган е получил 1388 жалби от крайни потребители
в първите девет месеца на 2020 г., което представлява намаление спрямо референтния
период на 2019 г. (1721 жалби). Жалбите са свързани с такси за услуги, начина на
структуриране на сметките, начисляване на неустойки при прекратяване на договори и
пограничен роуминг. Жалбите, свързани с роуминг и плащания към трети страни
посредством директно фактуриране, изглежда са намалели значително в сравнение с
2019 г.
Въпреки че пандемията от COVID-19 и режимът на работа от разстояние доведоха до повишено
потребление на интернет услуги, България продължава да е изправена пред предизвикателства
в покритието и разпространението както на фиксиран, така и на мобилен широколентов достъп
до интернет. По отношение на фиксирания широколентов достъп до интернет продължава да
има търговски интерес за инвестиции. Що се отнася до мобилния широколентов достъп до
интернет, наскоро приключилият търг за 5G е важна стъпка към постигане на своевременно
внедряване на 5G, въпреки че все още липсва достатъчен радиочестотен спектър. Проблемът е
дори още по-голям, тъй като търговски интерес е заявен към честотни ленти, за които все още
не е обявен търг.

11

12

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, 2021 г.
България

3 Интегриране на цифрови технологии
3 Интегриране на
цифрови
технологии
DESI, 2021 г.

България

ЕС

място

резултат

резултат

27

20,5

37,6

България

ЕС
DESI,
2021 г.

DESI, 2019 г.

DESI, 2020 г.

DESI,
2021 г.

Неприложимо

Неприложимо

33 %

60 %

2020 г.

2020 г.

3b1 Електронно споделяне на информация

23 %

23 %

23 %

36 %

% от предприятията

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

3a1 МСП с поне основно равнище на цифров
интензитет
% от МСП

3b2 Социални медии
% от предприятията

3b3 Големи данни
% от предприятията

3b4 Компютърни услуги в облак
% от предприятията

3b5 Изкуствен интелект

9%

10 %

10 %

23 %

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

7%

7%

6%

14 %

2018 г.

2018 г.

2020 г.

2020 г.

6%

6%

8%

26 %

2018 г.

2018 г.

2020 г.

2020 г.

Неприложимо

Неприложимо

% от предприятията

31 %

25 %

2020 г.

2020 г.

68 %

66 %

2021 г.

2021 г.

Неприложимо

Неприложимо

3b7 Електронни фактури

13 %

13 %

10 %

32 %

% от предприятията

2018 г.

2018 г.

2020 г.

2020 г.

3b6 ИКТ за екологична устойчивост

% от предприятията със среден/висок интензитет на екологични мерки
посредством ИКТ

3c1 МСП, които осъществяват продажби онлайн
% от МСП

3c2 Оборот от електронна търговия
% от оборота на МСП

3c3 Трансгранични продажби онлайн
% от МСП

6%

7%

8%

17 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2%

2%

3%

12 %

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

3%

3%

3%

8%

2017 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

По отношение на интегрирането на цифрови технологии в предприятията България се нарежда
на последно място сред държавите от ЕС. Едва 33 % от малките и средни предприятия (МСП)
притежават поне основно ниво на цифров интензитет (докато в ЕС това са средно 60 % от МСП).
Едва 8 % от българските МСП осъществяват продажби онлайн (под средното равнище за ЕС от
17 %). Само 3 % от МСП осъществяват трансгранични продажби онлайн (спрямо 8 % в ЕС) и само
3 % от оборота е от онлайн сегмента (спрямо 12 % за ЕС). 6 % от предприятията използват големи
големи информационни масиви. Сравнително широкото разпространение на изкуствен
интелект, който се използва от 31 % от предприятията, е доста над средното равнище за ЕС.
България показва добър резултат в използването на ИКТ с цел екологична устойчивост.
В стратегическия документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020—2030 г.“4 е
очертана визия за цифровия преход на българската икономика. Успоредно с това, националната
стратегия за МСП за 2027 г. се фокусира върху подкрепата за МСП в предизвикателствата, които
срещат, когато въвеждат иновации. Според проучване на Европейската инвестиционна банка,
4

https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/cifrova_transformaciya_na_bulgariya_za_perioda_202
0-2030.pdf
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от началото на 2020 г. едва 22 % от МСП в България са извършили инвестиции в иновации. През
януари 2021 г. Министерският съвет на България прие правила за стартиране на национална
процедура за подбор на потенциални европейски центрове за цифрови иновации в рамките на
програмата „Цифрова Европа“. След завършването на националната процедура за подбор
Министерският съвет одобри списък със 17 кандидата за такива центрове5, които ще са
разположени в шестте региона на страната в съответствие с частта за регионална специализация
в иновационната стратегия за интелигентна специализация на България6.
България е един от членовете — учредители на съвместното предприятие на EuroHPC за
високоскоростни изчисления. През 2020 г. договорът за възлагане на обществена поръчка за нов
суперкомпютър за EuroHPC с производителност от порядъка на петафлопс бе сключен между
съвместното предприятие на EuroHPC и консорциума „Петаскейл суперкомпютър — България“.
България също така e подписала декларацията за EuroQCI7 през 2020 г.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014—2020 г.“ е
съфинансирана от ЕС посредством Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и подкрепя
създаването на центрове за високи постижения и специализирани експертни центрове в
областта на високоиновативните технологии. В областта на информатиката и ИКТ се изпълнява
проект на име „QUASAR“, като се очаква той да доведе до създаването на патенти за иновативни
продукти. Важно е да се отбележи, че той включва научноизследователска и развойна дейност
в областта на квантовата комуникация.
България също така актуализира националната си стратегия за киберсигурност през април
2021 г. Редица мерки, за които се използват структурните фондове, имат за цел да се укрепи
капацитетът на Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CERT)
за наблюдение на националното киберпространство, установяване на уязвими места,
предотвратяване и реагиране при киберинциденти и кризи и засилване на сътрудничеството на
България с други държави в ЕС и участници като Агенцията на Европейския съюз за
киберсигурност (ENISA).
През 2020 г. Министерският съвет прие концепция за развитието на изкуствения интелект в
България до 2030 г. Документът предлага визия за политиките за развитие и използване на
изкуствен интелект в България и определя приоритетни области за прилагане, като наличие на
инфраструктура и данни, капацитет за научноизследователска и развойна дейност, знания и
умения, както и изграждане на доверие в обществото.
По програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021—2027 г.“ (ПКИП),
финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), ще се подкрепя цифровата
трансформация на предприятията, включително разработването и въвеждането на технологии
за Industry 4.0.
В обобщение, България стартира редица успешни инициативи в областта на няколко новаторски
технологии. Интегрирането на цифрови технологии обаче е неравномерно в различните
региони и при малките предприятия се наблюдава значително забавяне при интегрирането на
цифровите технологии. Политиките за цифровизация на предприятията, подкрепяща
регионалния баланс, както и на всички МСП са от ключово значение и по тях трябва да продължи
да се работи.
5

Решение № 424 от 26 май 2021 г.
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool.
7
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/austria-bulgaria-denmark-and-romania-join-initiative-explorequantum-communication-europe.
6
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Акцент 2020 —2021: Изчислителни технологии с производителност от порядъка
на петафлопс в България
България е един от членовете — учредители на съвместното предприятие на EuroHPC за
високоскоростни изчисления. През 2020 г. съвместното предприятие на EuroHPC сключи
договор за възлагане на обществена поръчка за нов суперкомпютър с производителност от
порядъка на петафлопс за EuroHPC в „София Тех Парк“. Това е най-мощният суперкомпютър
с производителност от порядъка на петафлопс в Източна Европа и ще се намира в България.
Това е постижение за българската икономика и за българското общество, а в по-широк
план — и регионален принос към световното лидерство на ЕС в областта на високите
технологии.
Суперкомпютърът ще поддържа анализи на качеството на околната среда и управление на
природни бедствия. Ще се използва в области като фармация, биохимия, механика,
квантова химия и наблюдение на изменението на климата.
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4 Цифрови обществени услуги
4 Цифрови
обществени
услуги
DESI, 2021 г.

България

ЕС

място

резултат

резултат

21

56,0

68,1

България

ЕС
DESI,
2021 г.

DESI, 2019 г.

DESI, 2020 г.

DESI,
2021 г.

4a1 Потребители на услуги на електронното
управление

33 %

36 %

36 %

64 %

% от потребителите на интернет

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

Неприложимо

Неприложимо

4a2 Предварително попълване на формуляри
Резултат (от 0 до 100)

4a3 Цифрови обществени услуги за граждани

Неприложимо

Неприложимо

Резултат (от 0 до 100)

4a4 Цифрови обществени услуги за предприятия

Неприложимо

Неприложимо

Резултат (от 0 до 100)

4a5 Отворени данни
% от максималния резултат

Неприложимо

Неприложимо

53

63

2020 г.

2020 г.

57

75

2020 г.

2020 г.

87

84

2020 г.

2020 г.

78 %

78 %

2020 г.

2020 г.

България се нарежда на 21-во място в ЕС по отношение на цифровите обществени услуги.
Потребителите на електрони административни услуги съставляват едва 36 % от потребителите
на интернет, което е доста под средното равнище за ЕС от 64 %. Това е съвместимо с резултата
от 57 за показателя „Предоставяне на цифрови обществени услуги за гражданите“, при който
средният резултат за ЕС е 75. За разлика от това, при цифровите обществени услуги за
предприятията резултатът е 87, което е малко над средното за ЕС — 84. България има резултат,
среден за ЕС, по отношение на отворените данни.
През март 2021 г. стратегията за развитие на електронното управление бе актуализирана така,
че да определи визия до 2025 г. за цифрова трансформация на държавния сектор. Тази
стратегия се изпълнява от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), която осигурява
решения и ресурси за електронно управление, които се използват или конкретно се разработват
за нуждите на регионалните и местните органи.
България въведе национална мрежа и цели за оперативна съвместимост, за да направи
публичните регистри достъпни и оперативно съвместими. Вече са завършени регистрите за
бюджета и за контрола на проекти. Те ще бъдат последвани от регистри, конкретно разработени
за електронното управление, като например регистър на регистрите и регистър на стандартите.
От 2018 г. всички административни институции са длъжни да обменят документи посредством
платформа за електронен обмен на документи; понастоящем към платформата са свързани
1028 институции. ДАЕУ разработи и портал за достъп до ресурси за разработване на софтуер за
електронно управление. Той ще бъде допълнен от процедури за достъп до лични данни,
сигурни технологии за обмен на данни и споделена облачна инфраструктура за публичните
органи.
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ДАЕУ разработи единен модел за заявяване и предоставяне на административни услуги с
подкрепата на структурните фондове на ЕС: той функционира и чрез него се предоставя достъп
до 430 електронни услуги, 148 от които се предоставят от общински администрации. Този модел
ще бъде последван от трансгранично предоставяне на електронни услуги.
ДАЕУ също така изпълнява проекта „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен
облак за нуждите на електронното управление“. Основната цел на проекта е изграждането на
високоустойчива и резервирана облачна инфраструктура за държавната администрация.
Проектът е финансиран с 16 млн. евро от Европейските структурни фондове и 2,5 млн. евро от
национално съфинансиране.
На по-общо ниво ДАЕУ създаде помощен контактен център, който предоставя съдействие на
хората, включително от чужбина, и разработи инструмент за обратна връзка относно качеството.
Агенцията също така предприе мерки за увеличаване на надеждността и сигурността на
информацията и на защитата на лични данни.
Започна изграждането на „цифров близнак на София“: това е голям, интердисциплинарен
пилотен проект на центъра за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения
интелект „GATE“. Проектът има за цел да се разработи платформа от типа „цифров близнак“ за
проектиране, изпитване, прилагане и обслужване на целия жизнен цикъл на градската среда на
основата на триизмерна симулация в града.
През 2020 г. консорциум от пет български предприятия успешно кандидатства по покана CEFTC-2020-1 и получи безвъзмездни средства от ЕС за 24 месеца за настройване, внедряване и
поддръжка на първия български възел на европейската инфраструктура за услуги на основата
на блокчейн технологии (EBSI) и за разработване на три случая на употреба — ESSI (Европейска
суверенна самоличност), нотариални заверки и дипломи. Консорциумът ще работи за
създаването на готови за употреба децентрализирани цифрови услуги и дизайн, позволяващ
многократно използване при бъдещото развитие на инфраструктурата. Тези мерки имат за цел
да се осигури на обществеността и на публичната администрация солидна трансгранична основа
за оперативно съвместима, транс-европейска цифрова комуникация.
През 2021 г. в отговор на пандемията здравният сектор получи приоритет като област за
цифровизация. Бе стартиран проект за национална здравна информационна система за
съхранение на здравни досиета, рецепти и направления. Той ще съдържа информация за
процедурите и лечението на пациентите в болниците. Други проекти от значение са проект за
цифровизация на удостоверяването на медицински експертни знания и проект за подпомагане
на кампанията за ваксиниране с помощта на регистър. България бе сред първите държави в ЕС,
въвели цифровия сертификат на ЕС за COVID, като стартира системата си на 1 юни 2021 г. (т.е.
един месец преди срока); от 1 юли 2021 г. са изтеглени около 1 милион сертификата.
Бяха предприети редица действия за работа с обществеността, с цел да се насърчи използването
на услугите на електронното управление. Електронната идентификация и електронните подписи
биха донесли съществени ползи в тази област, но засега въвеждането им се бави и е
постигнатият напредък е малък. До въвеждането им остават в употреба различни средства за
идентификация. Сред тях са: i) квалифицирани електронни подписи; ii) различни лични кодове
(кодове за лична идентификация, използвани от националния регулаторен орган (Комисията за
регулиране на съобщенията), и уникалният код за достъп на Националния осигурителен
институт, използван от Националната здравноосигурителна каса); и iii) потребителски имена и
пароли. Значителни подобрения в цифровата държавна администрация могат да бъдат
постигнати, ако се преодолеят забавянията на реформи, свързани с изпълнението на
стратегията за развитие на електронното управление.
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