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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Икономиката на България е изправена пред редица предизвикателства. Към 

първоначално регистрираните фактори, повлияващи общото представяне на 

икономиката на страната ни, а именно: повишената несигурност (вътрешна и 

привнасяна отвън), отвореността на икономиката на България и зависимостта ѝ от 

външната среда и особено от динамиката на европейската икономика, се добавя още 

един - Пандемията Ковид 19. Проявила се в началото на 2020 г. и бързо разраснала се 

по света, пандемията подложи на риск основни сфери и дейности – здравеопазване, 

образование, икономика, сигурност. При условията на пандемия и въведеното 

извънредно положение в България, беше важно да се предприемат съответните мерки 

за справяне с икономическата криза. Пандемията се превърна в основен фактор, 

повлияващ националните приоритети и стратегии. Нещо повече – тя се явява фактор, 

дестабилизиращ социално-икономическата устойчивост на икономиките в световен 

мащаб. 

В рамките на проекта са извършени изследвания в различни направления, 

обхващащи: промени в държавния бюджет, провокирани от пандемията; 

геополитически, икономически и финансови рискове пред страната; значимост на 

финансовото планиране и контрол; наличие на стратегии, планове и програми в 

различни области в условията на развитие и взаимодействие в дигиталната епоха, както 

и наличие на добра статистическа база с цел извеждане на влиянието на отделни 



сектори върху икономиката и представянето на страната ни. Всички те затвърждават 

тезата за множество предизвикателства пред които е изправена икономиката на 

България в условия на повишена несигурност, риск и пандемия и значимостта на 

мерките, които предпрема правителството в областта на здравеопазването, 

образованието, икономиката и сигурността. 
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