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Резюме

Разработката е посветена на изключително актуални социално-
икономически проблеми, свързани с отражението на икономическата 
криза върху българската икономика и част от базисните ограничения 
и фактори за икономическия растеж. 

В първата част са анализирани т.н. „изтичане“ на добаве-
на стойност, отражението на структурните диспропорции на 
брутната добавена стойност в основните сектори на икономи-
ката на България, влиянието на „Паричния съвет“, фискалните 
ограничения и перспективи за сближаване към средното икономи-
ческо равнище на ЕС-27 и Еврозоната в контекста на догонващо 
развитие и Стратегията „Европа 2020“. Представени са експерт-
ни оценки на състоянието на човешкия фактор и предизвикател-
ствата, свързани с демографските процеси, миграцията, заста-
ряването на населението, образователната и квалификационна 
структура и въздействието им върху потенциалния икономиче-
ски растеж и заетостта. 

Авторите представят сравнителен анализ на анатомията на 
кризата и нейното проявление в ЕС и в глобален план. Акцентира се 
върху занижените изисквания към кредитополучателите в последни-
те години, слабостите в използваните методи за оценка и управление 
на риска, кризата на дълговете, предшестващи световната рецесия. 
На тази база се очертават перспективите за възстановяване на бъл-
гарската икономика и възможностите за догонване (сближаване) с 
основните икономики от ЕС до 2020 г. Акцентира се върху очаквани-
те структурни реформи в държавния сектор и съответните ефекти 
върху икономиката. Анализирана е устойчивостта на публичните фи-
нанси, състоянието на държавния дълг и конкурентноспособността 
на нашата икономика. Изведени са мерки за смекчаване негативното 
въздействие на световната криза върху реалния и банковия сектор в 
България.

Предмет на специално внимание е проблема с „изтичането“ на 
добавена стойност, наличието на структурни диспропорции при из-
носа и вноса на суровини с ниска добавена стойност, ефектите за 
българския бизнес от членството на България в ЕС, ефектите от 
глобалната финансова криза и кризата в Eврозоната върху износа и 
растежа. На тази основа са очертани възможни решения за насър-
чаване на растежа за сближаване на българската и европейската 



4

икономика. Очертана е ролята и влиянието на Паричния съвет и фи-
скалните ограничения при развитието на българската икономика в 
процеса на сближаване на България към Eврозоната при догонващо 
развитие. Набелязани са предложения и мерки за промени на фискал-
на политика за възстановяване на икономиката и заетостта.

Авторите разглеждат ограниченията, наложени от състояни-
ето на човешкия фактор и негативните демографски процеси. Из-
ведени са динамиката и структурата на основните демографски 
показатели и влиянието на възрастовата и образователно-квалифи-
кационна структура на работната сила върху пазара на труда и по-
тенциалния икономически растеж.

Очертани са редица други ограничения върху растежа – негъвка-
вото трудово законодателство, непривлекателността на действа-
щата система на социално осигуряване, състоянието и тенденции-
те свързани с развитието на пенсионната система и необходимите 
реформи, скритата икономика, социалното осигуряване и трудовия 
пазар по време на кризата. 

Изведени са насоки за стабилизиране и преструктуриране на бъл-
гарската икономика и иницииране на синхронни антикризисни мерки в 
контекста на водените от част от европейските държави, политики 
на строга бюджетна дисциплина, рестриктивна фискална политика, 
в т.ч. приемане на глобален пакт за стабилност за стимулиране на 
заетостта и износа. Най-важно място в координацията на мерките 
на ЕС има решението за изграждане на нов институционален надзо-
рен ред над финансовите пазари, създаването на Европейска система 
на органите за финансов надзор.

За българската икономика особено значение имат: намаляване-
то равнището на междуфирмената задлъжнялост; предприемане 
на мерки за кредитиране на отрасли с висока добавена стойност и 
въвеждане на негативни стимули за кредитиране на отрасли с ниска 
добавена стойност; стимулиране импортните възможности на бъл-
гарските фирми; увеличаване възможностите за по-бърз трансфер 
на капитали, знания и иновации; реализиране на общественозначими 
инфраструктурни проекти; подобряване качеството на живот и по-
вишаване доходите; укрепване на административния капацитет; ус-
коряване и подобряване усвояемостта на средствата от Европейски-
те фондове, преодоляване структурните диспропорции в търговията 
на България със страните-членки на ЕС; стимулиране проактивното 
поведение на българските фирми; продължаване структурните ре-
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форми в секторите здравеопазване, образование, наука и изследвания; 
предприемането на мерки, поддържащи стабилността на публични-
те финанси и свързаната с тях фискална политика; премахване суб-
сидиите за нереформираните сектори на икономиката; въвеждане 
на иновативни дългови механизми за външно финансиране на държав-
ния бюджет и др.

Особено внимание е отделено на стъпките, които трябва да се 
предприемат за усъвършенстване на социалното законодателство, 
в т.ч. пенсионното с цел постигане устойчивост на публичните фи-
нанси и икономически растеж, законодателното и институционално 
укрепване на трудовия пазар.

Във втората част са представени анализи, предложения и 
лични позиции на експерти на работодателски организации, чле-
нуващи в Асоциацията на организациите на българските работо-
датели. Те правят опит за дефиниране на възможни перспективи 
и алтернативи за икономическия растеж на България в периода 
до 2020 г., в контекста на догонващото развитие и стратегията 
„Европа 2020“. 

Настоящата разработка се включва в неофициалната дискусия 
по т.н. Стратегия България 20201, Националната програма за ре-
форми на Република България (2011-2015) и Конвергентна програма 
за 2011–2014 в един повратен момент за европейската икономика, 
функционираща в режим на висока неопределеност и икономическа 
криза. Следва да бъде отчитан и контекста на т.н. Глобален пакт 
за заетост, приет от Международната конференция на труда през 
2009 г., свързания анализ на реакцията на българската икономика и 
заетостта2 и т.н. антикризисни мерки, консултирани в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество (РМС №180/2010г.).

 В своята цялост този дебат следва да улесни подготовката, 
общественото консултиране и приемането на адекватен стратеги-
чески документ от изключително значение за националната иконо-
мика – Националната програма за развитие: България 20202. Върху 
тази основа ще се разработи и националния програмен документ по 
политиката за сближаване с ЕС за периода 2014-2020 г. (Национална 
стратегическа референтна рамка 2014-2020).

1 Виж също Становище на ИСС по икономическите приоритети и Страгеията България 2020 
от септември 2010 г..

2 Global Jobs Country Scan – Bulgaria, ILO http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---integration/documents/publication/wcms_152108.pdf
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Настоящата разработка е инициирана от Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) в рамките на проект, подкрепен от Между-
народната организация на труда – „The Employment Gap and necessary short 
and long term policy response – The Bulgarian Employers’ View“. Направен е 
опит за оценка за ефектите от световната икономическа криза върху българ-
ската икономика и заетостта. Проучването на проблемите, техните причини, 
рисковете, ограниченията и възможностите, цели дефиниране на възможни 
перспективи и алтернативи за икономическо възстановяване и растеж на 
България в периода до 2020 г. На тази основа са разработени предложения 
за политики, адресиращи основни проблеми пред бизнеса, работодателски-
те организации и техните членове в контекста на догонващо икономическо 
развитие и т.н. стратегия „Европа 2020“. Представените оценки, позиции и 
предложения са лични и по никакъв начин не обвързват институциите в които 
авторите са работили или работят, с инициаторите на това проучване – АОБР 
и Международната организация на труда. 

Автори:
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Раздел 1. Отражение на икономическата 
криза върху българската икономика. 
Възможности за възстановяване и 
догонване на страните от ЕС до 2020 г.

1.1. Анатомия на кризата и нейното проявление в 
ЕС и в глобален план
Докато в политическите и научните кръгове течеше ожесточен 

спор за това, дали я има или я няма, световната икономическа криза 
се превърна в един от най-големите проблеми на нашето съвремие. 
Проблемът, наречен през 2007 година3 „ипотечна криза“, докато все 
още беше ограничен само в пределите на САЩ, бързо се разпростра-
ни извън техните граници и по-късно беше окачествен като „Великата 
Рецесия“4. Този сценарий беше съвсем логичен, тъй като в условията 
на глобализация, довела до силна зависимост между поведението на 
финансовите активи5 и макроикономическите детерминанти в страни-
те от цял свят, всички по-силни икономически шокове в развитите дър-
жави оказват непосредствено влияние върху икономиките на техните 
партньори от цял свят и този процес прераства във верижна реакция. 

Едва ли може да се даде еднозначен отговор на въпроса, кои са 
причините, довели до зараждането на първата вълна на световна-
та криза, кой е основният фактор, довел до нейното възникване. 

1.1.1. Занижаване на изискванията към кредитополучателите
Най-често на преден план се извежда прекомерното занижаване на 

изискванията към кредитополучателите, обусловено от силния стре-
меж на финансовите институции за увеличаване на тяхното пазарно 
присъствие. Известно е, че по време на икономически възход финансо-
вите институции разменят стабилност срещу пазарен дял. Те занижа-
ват стандартите си, кандидатите за получаване на кредит все по-рядко 
биват отхвърляни и значителна част от активите на банковата система 

3 В действителност, първите наченки на ипотечната криза могат да се отнесат към средата 
на 2006 г., когато пазарът на недвижими имоти в САЩ започна да се свива. Видимите белези за 
кризисното състояние на американската икономика обаче се проявиха едва в началото на 2007 г., 
когато The Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) обяви, че преустановява изку-
пуването на най-рисковите ипотечни ценни книжа.

4 Виж напр. През м. юли, 2010 г. предстои издаване на енциклопедия с това заглавие ().
5 Виж напр. Авторите емпирично доказват, че всяка стъпка, насочена към икономическа ин-

теграция (в т.ч. въвеждането на единната европейска валута) увеличава степента на зависимост в 
поведението на цените на финансовите активи.
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преминават в ръцете на лица, които не могат редовно да обслужват кре-
дитите си. По този начин банковата система губи своята устойчивост и 
изпада в състояние, при което дори и най-малкото забавяне на темпа на 
икономически растеж може да предизвика верижна реакция, последва-
на от срив . По време на встъпителната си реч пред ICBA6 Алън Грий-
нспан7 подчертава, че „банкерите проявяват склонност да кредитират 
по-агресивно през периодите на икономически възход, а по-голямата 
част от лошите кредити са отпуснати именно през такива периоди“. 

По подобен начин може до голяма степен да се характеризира си-
туацията и в България по време на кредитния бум. В годините пре-
ди началото на кризата стремежът към увеличаване на пазарното 
присъствие беше от първостепенна важност за банките в страната и 
това по естествен път наложи компромиси със стандартите за упра-
вление на риска. По този начин кредитната експанзия обхвана част 
от неблагонадеждните кандидати за получаване на кредит и наложи 
няколкократна намеса на БНБ, насочена към овладяване на процеса. 
Както показват данните и резултатите, задачата се оказа трудна. През 
периода 2006-2008 г. българският банков пазар отбелязва най-високия 
ръст в ЦИЕ (Фигура 1), изпреварвайки значително развитието на реал-
ния сектор (за чието състояние и в момента свидетелстват данните за 
ниска производителност на труда). 

Фигура 1. Активи в банковия сектор в страните от ЦИЕ

 
 

  1

„банкерите  проявяват  склонност  да  кредитират  по‐агресивно  през  периодите  на  икономически 
възход, а по‐голямата част от лошите кредити са отпуснати именно през такива периоди”10.  

По  подобен  начин може  до  голяма  степен  да  се  характеризира  ситуацията  и  в  България  по 
време на  кредитния бум.  В  годините преди началото на  кризата  стремежът  към  увеличаване на 
пазарното присъствие беше от първостепенна важност за банките в страната и това по естествен 
път  наложи  компромиси  със  стандартите  за  управление  на  риска.  По  този  начин  кредитната 
експанзия  обхвана  част  от  неблагонадеждните  кандидати  за  получаване  на  кредит  и  наложи 
няколкократна  намеса  на  БНБ,  насочена  към  овладяване  на  процеса.  Както  показват  данните  и 
резултатите,  задачата  се  оказа  трудна.  През  периода  2006‐2008 г.  българският  банков  пазар 
отбелязва най‐високия ръст  в ЦИЕ  (Фигура 1),  изпреварвайки  значително развитието на реалния 
сектор  (за  чието  състояние  и  в  момента  свидетелстват  данните  за  ниска  производителност  на 
труда).  

 
ФИГУРА 1  АКТИВИ В БАНКОВИЯ СЕКТОР В СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ 
 

 
Източник: Interlace, CEE Banking Series 

Изчислена като БВП по стандарт на покупателна способност на един зает, производителността 
на  труда  през 2008 г.  е  40%  от  средната  за  ЕС  и  има  най‐ниската  абсолютна  стойност  от  всички 
държави‐членки. България е на опашката и по показателя за дял на трудовото възнаграждение в 
общата структура на разходите. Този комплекс от фактори играе роля на естествен ограничител за 
развитието  на  банковия  сектор,  тъй  като  предполага  ниска  покупателна  способност  на 
населението,  а  това  намалява  платежоспособното  търсене  на  услуги,  включително  банкови  и 
респективно ‐ възможностите  за  разширяване  на  дейността.  Темпът  на  експанзия  през  2007 г. 
обаче показва, че тези ограничения остават скрити за стопанските агенти до началото на кризата. В 
този  смисъл  тя  изигра  оздравителна  роля  за  българската  икономика,  тъй  като  доведе  до  ясно 
очертаване на разумните  граници на пазарен растеж и допринесе  за охлаждане на експанзията, 
без да предизвика сътресения и да наруши нормалното функциониране на сектора. Целта, която 
БНБ преследваше повече от две  години,  през 2008 г.  беше постигната по  силата на  естествената 
принуда.  

Важно е да се отбележи, че агресивното кредитиране не винаги носи етикет за лошо качество 
– практиката показва, че далеч не всички периоди на растеж завършват с банкова криза. Според 

                                                                 
10    

6 The Independent Community Bankers of America – търговска асоциация на местните банки в 
САЩ. В нея участват над 5000 малки и средни финансови институции, наричани „общински бан-
ки“, чиято дейност е ограничена до пределите на региона, в който е регистрирано седалището на 
банката. Членовете на асоциацията управляват активи на обща стойност 1 трлн. щатски долара. 

7 Alan Greenspan е американски икономист, дългогодишен ръководител на Федералния ре-
зерв на Съединените щати
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Изчислена като БВП по стандарт на покупателна способност на 
един зает, производителността на труда през 2008 г. е 40% от средна-
та за ЕС и има най-ниската абсолютна стойност от всички държави-
членки. България е на опашката и по показателя за дял на трудовото 
възнаграждение в общата структура на разходите. Този комплекс от 
фактори играе роля на естествен ограничител за развитието на бан-
ковия сектор, тъй като предполага ниска покупателна способност на 
населението, а това намалява платежоспособното търсене на услуги, 
включително банкови и респективно - възможностите за разширяване 
на дейността. Темпът на експанзия през 2007 г. обаче показва, че тези 
ограничения остават скрити за стопанските агенти до началото на кри-
зата. В този смисъл тя изигра оздравителна роля за българската 
икономика, тъй като доведе до ясно очертаване на разумните грани-
ци на пазарен растеж и допринесе за охлаждане на експанзията, без 
да предизвика сътресения и да наруши нормалното функциониране 
на сектора. Целта, която БНБ преследваше повече от две години, през 
2008 г. беше постигната по силата на естествената принуда. 

Важно е да се отбележи, че агресивното кредитиране не винаги 
носи етикет за лошо качество – практиката показва, че далеч не всички 
периоди на растеж завършват с банкова криза. Според резултатите от 
изследване, обхващащо данни за 100 страни за периода 1980-2004 г. 
(Таблица 1), неблагоприятният сценарий се наблюдава едва при 17% 
от кредитните експанзии. 

Таблица 1. Референтни стойности на предикторите за определяне на въз-
можни сценарии на развитие на кредитната експанзия

Позитивен сценарий Негативен сценарий
Инфлация [%] 11,9 19,0
Ръст на БВП [%] 6,7 5,4
Текуща сметка/БВП -2,9 -3,0
БВП/човек от населението [USD] 5675 6350
Кредит/БВП 29,7 38,4
∆Кредит/БВП 4,0 4,2
Продължителност на цикъла [год.] 2,9 5,1
Външна търговия/БВП 0,62 0,43
Индекс на банковия надзор 1,03 0,31

Източник: Barajas, A., G. Dell’Ariccia, and A. Levchenko, 2007, Credit Booms: The Good, the Bad, and 
the Ugly, International Monetary Fund, presentation, p.14.

В повечето случаи появата на първите признаци на икономиче-
ски застой по естествен начин принуждава финансовите посредници 
да ограничат отпускането на нови кредити и това довежда до „меко 
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приземяване“ на банковата система – ненадеждните длъжници изпа-
дат в несъстоятелност, банките отписват техните кредити от актива 
си и системата отново преминава в стабилно състояние на готовност 
за посрещане на следващия период на растеж. В някои случаи обаче 
събитията следват различен сценарий. Цитираното по-горе изследване 
показва, че когато икономическият растеж продължи достатъчно 
дълго време при относително нисък ръст на БВП, високи стойно-
сти на инфлацията и засилен ръст на кредитирането, по-вероят-
ният сценарий предвижда изпадане на банковата система в криза. 
Ярък пример от най-новата история на нашия континент е Финландия. 
Кредитният бум, продължил почти цяло десетилетие и довел до ръст 
на кредитите от 42% от БВП през 1981 г. до 94% през 1990 г., завършва 
с банкова криза, която продължава три години и струва на данъкопла-
тците над 8 млрд. EUR. 

1.1.2. Слабостите в моделите за оценка и управление на риска

Въпреки че е ясно обособена, причинно-следствената взаимовръз-
ка между кредитната експанзия и банковите кризи не е еднозначна. 
Авторите на цитираното изследване посочват, че половината банкови 
кризи не са предшествани от период на кредитна експанзия. Разширя-
ването на пазарното присъствие до голяма степен може да мотивира 
финансовите институции да занижат критериите си, но нито една бан-
ка не би ги понижила съзнателно до ниво, в което може да се очаква, 
че ще инкасира загуба. Банковата криза обаче предполага наличието 
на множество банки с твърде занижени стандарти. 

Причината за подобни действия може да се потърси в моделите, 
използвани за оценка и управление на риска. Всички параметри, 
както и формата на зависимост в тези модели се определят въз основа 
на данни, които са снети през период на нормално функциониране на 
икономиката, стандартно поведение на икономическите агенти, отно-
сително слаба динамика на параметрите на средата и пр. Не може да се 
очаква, че същите модели ще дадат адекватна оценка за рисковите по-
казатели в момент, когато цялата система функционира на съвсем раз-
личен принцип . Във връзка с това възниква въпросът до каква степен 
изобщо банката може да се уповава на наличния инструментариум за 
оценка на риска и по-специално на моделите за оценка на надеждност-
та на кандидатите за кредит. Средносрочните и дългосрочните креди-
ти предполагат използването на прогнози за платежоспособността на 
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кандидатите, както и за стойността на активите, служещи като гаран-
ция след 5-10 г. Надеждността на прогнози с толкова дългосрочен хо-
ризонт е доста спорна, но те са единствените, с които банките разпо-
лагат. Интересите на акционерите мотивират банковия мениджмънт 
да търси начини за запазване и увеличаване на пазарния дял, а това 
е свързано с вземането на множество решения, които могат да бъдат 
обосновани само с помощта на подобни модели.8

Един от сериозните недостатъци на масово използваните модели за 
управление на риска е допускането (в явна или неявна форма), че все-
ки участник присъства самостоятелно на пазара и неговите действия 
не оказват влияние върху поведението на останалите участници. Това 
не пречи на управлението на риска по времето, когато Х. Марковиц и 
Дж. Данциг създават първата методика за управление на портфейли. 
През ХХI век обаче, ситуацията е напълно различна – информацията 
е общодостъпна, а средствата за обработката и – широко известни. В 
повечето банки се използват съвсем сходни алгоритми, които съста-
вят прогнози, оценяват кредитния риск и до голяма степен определят 
поведението на използващите ги институции, но не отчитат обстоя-
телството, че мотивират едновременно цели множества от иконо-
мически агенти да предприемат едни и същи действия. В момента, 
в който динамиката на някой от показателите, включени в модела за 
оценка, промени стойността или поведението си по начин, който да 
предизвика отчитане на понижено ниво на риск за дадена група от 
активи (или категория кредитополучатели), финансовите посредници 
масово увеличават дела на този актив (или група кредити) в портфейла 
си. Следващия етап от този цикъл води до обратното – когато показа-
телите дават индикация за повишаване на риска и инвеститорите след-
ва да потърсят начин за свиване на експозицията. Те отново действат 
почти едновременно и това води до резки колебания в цените, пани-
ка сред инвеститорите и до инкасиране на загуби. Именно това беше 
факторът, който ликвидира SIV-ия9 финансов сектор. Когато агенцията 
Standard & Poor’s понижи със седемнадесет степени рейтинга на две 
облигационни емисии на дружества за структурни инвестиции капи-

8 Този проблем има и често психологически аспект. Стремежът към запазване на пазарния 
дял може да измени приоритетите на мениджмънта и да превърне самото наличие на оценка в 
нещо, което е по-важно, отколкото нейната надеждност или експерименталното потвърждаване 
на валидността на използваните модели, което от своя страна да гарантира достоверността на 
получената оценка (Taleb, 2007).

9 Дружествата за структурни инвестиции (Structured investment vehicle – SIV) са елемент на 
т.нар. „банкиране в сянка“ и по същество представляват виртуални банки, които се финансират 
чрез продажба на краткосрочни облигации (commercial papers) и инвестират натрупания ресурс в 
дългосрочни ценни книжа (Asset-Backed Securities и Mortgage-Backed Securities) с висок рейтинг. 
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талите бързо напуснаха този сегмент и това доведе до пълния му срив 
за по-малко от 15 месеца. 

Естествено, понижаването на оценката беше само повод за обез-
ценка на въпросните книжа. Същинската причина може да се потърси 
в неадекватния им рейтинг. Презумпцията на рейтинговите агенции 
при определяне на надеждността на тези институции беше диктувана 
от съображението, че след като активите на компаниите се състоят пре-
димно от първокласни ценни книжа, то и дълговите им емисии следва 
да се категоризират в същия клас на надеждност. Не се взема предвид 
вероятността за затруднения от ликвиден характер, което всъщност се 
случи след началото на ипотечната криза. Рязкото свиване на пред-
лагането на паричен ресурс остави виртуалните банки без постъпле-
нията, необходими за посрещане на техните задължения по текущи 
плащания. Намалената ликвидност на пазарите на ценни книжа, както 
и големите матуритети на закупените от тях облигации не им позволя-
ваха да обслужват редовно задълженията си, а това подкопа доверието 
към тях и доведе до ускорено изтегляне на капитали от този сегмент. 

Основната грешка на рейтинговите агенции беше пренебрегването 
на слабата диверсификация на портфейлите на въпросните компании, 
съсредоточени изцяло в два вида ценни книжа (гарантирани корпора-
тивни облигации и ипотечни облигации), което по дефиниция е свър-
зано с висок риск. Някои инвеститори своевременно осъзнаха, че ААА 
е твърде висока оценка за тези книжа и това рефлектира в увеличаване 
на разликата между тяхната цена и курса на корпоративните облига-
ции от същия рисков клас доста преди понижаването на рейтинга им. 
Самото съществуване на този пазарен сегмент обаче ясно показва, че 
на пазара присъстват достатъчно инвеститори, които се доверяват без-
условно на рейтингите и „подобряват“ структурата на портфейлите си 
чрез покупка на ценни книжа от SIV. Звучи парадоксално, но в този 
случай съблюдаването на правилата за управление на риска e довело 
до неговото увеличаване.

1.1.3. Превръщането на банките от институции 
преразпределящи риска в негови приемници

По-сериозният проблем, свързан с виртуалните банки е прекъс-
ването на връзката между първоизточника на кредита и крайния 
приемник на риска, което от своя страна лишава икономическите 
агенти от възможност за получаване на точна оценка. В известна сте-
пен този процес е закономерен и задвижван от постоянно нарастващия 
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брой и обем на съвременните финансови инструменти. Твърде бързите 
темпове на развитие обаче доведоха до известно изкривяване в при-
родата и същността на финансовите пазари. В съвременните условия 
циркулацията на финансови активи напомня повече на прехвърляне 
на граната с освободен предпазител, отколкото на класически инвес-
тиционен процес. Чрез средствата на т.нар. секюритизация10, които 
успешно се наложиха в съвременната практика, банките получиха 
възможност да задържат само част от чистите приходи, но не и риска 
от непълно погасяване на задълженията на кредитополучателите. Това 
от своя страна премахна всякакви стимули за изпълнение на техните 
класически функции, произтичащи от тяхната роля като финансови 
посредници и ги поощри да ликвидират договорите за кредит за крат-
ко време след отпускането им чрез обединяване в секюритизирани 
пакети и продажба на трети лица. По този начин кредиторите осво-
бождават капитал, който за кратко време включват в следващ цикъл. 
Продадените пакети на свой ред се включват в аналогични схеми на 
препродажба и прехвърляне на риска към инвестиционни и хедж-фон-
дове11, дружества за структурни инвестиции и пр. Крайният купувач 
няма връзка с първоначалния източник на отпуснатия кредит и поради 
тази причина не може да получи точна оценка за риска от изпадане на 
длъжника в несъстоятелност, нито е в състояние да повлияе по няка-
къв начин, въпреки че именно крайният купувач се явява приемник на 
риска. От друга страна, кредиторът „на първа инстанция“ има доста-
тъчно близък контакт с получателя на кредита, но не е заинтересован 
от получаването на точни оценки или поне не толкова, колкото от ус-
коряването на динамиката на този процес. Това мотивира банките да 
понижават изискванията към кандидатите за получаване на кредит и 
по естествен път води до насочването им към клиенти с по-нисък клас 
на надеждност (subprime), до натрупване на рискове и концентриране-
то им извън системата и в крайна сметка, до загуба на контрол върху 
процеса. 

До момента на достигане на риска в системата до определено рав-
10 Секюритизацията е процес, при който отделни финансови активи се обединяват и реали-

зират на финансовите пазари под формата на ценни книжа. В банковото дело този термин визира 
трансформацията на кредити в ценни книжа. На следващия етап от процеса инвеститорите из-
купуват ценните книжа с известна отстъпка, при което емитентът (банката) получава парични 
средства, а инвеститорът – (предполагаем) източник на печалба.

11 Хедж-фондовете представляват пул от средствата на ограничен кръг инвеститори, които 
ги предоставят на фонда за управление с цел реализирането на спекулативен доход. За разлика от 
традиционните инвестиционни фондове, чиято цел е постигането на пазарна оценка на управля-
ваните от тях активи, която да бъде по-висока от определена величина за сравнение (benchmark), 
хедж-фондовете се стремят към постигане на абсолютен резултат.
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нище, целият процес протича без сътресения и наподобява класиче-
ските финансови пирамиди – задълженията към старите кредитори се 
погасяват за сметка на задълженията към новите, дружествата поддър-
жат достатъчно висока ликвидност за посрещане на текущите плаща-
ния, рейтингът на дълга които емитират е висок и инвеститорите го 
купуват, добавяйки нови звена по веригата от трансформации на па-
ричните потоци. Това води до възход на т.нар. „символна икономика“, 
до дематериализация на парите и нарастваща уязвимост на световната 
финансова система.12 Една от най-фрапиращите прояви на този симво-
лизъм e валутния пазар. През 2011 г. дневният обем на валутна търго-
вия превишава 4 трлн. USD и само малка част от сделките (между 2% 
и 10%) имат отношение към търговията със стоки и услуги. Парите 
все повече губят своята функция на еквивалент, обслужващ раз-
мяната на стоки и услуги и се превръщат в обект на търговия, 
който не обслужва реалната икономика, а я замества. 

В тези условия трансформацията на парите в техни производни е 
много печеливша дейност и това стимулира търговията с тях, а също и 
създаването на нови финансови продукти, което освен до увеличаване 
на печалбата, води до ускоряване на паричния оборот, до прекомерно 
усложняване на обслужващата го система и най-вече – до хипертро-
фия на банковата система. На практика банките губят присъщите си 
функции и от финансови посредници, чиято задача е преразпреде-
лянето на риска, се превръщат в негови приемници.

1.1.4. От макроикономическите грешки до психологическите 
рефлекси на пазара

Анализът на причините за кризата не може да игнорира чисто 
психологическият аспект на проблема и по-точно усещането за неу-
язвимост, което безотказното функциониране на финансовия сектор 
създава в инвеститорите. Статистиката показва, че през 2001 г. (когато 
спомените за аферата „Берингс“ и кризата на азиатските пазари са все 
още пресни) едва 12% от отпуснатите ипотечни кредити се причис-
ляват към категориите „subprime“ и „Alt-A“13. От тях едва една трета 
са секюритизирани. Само за пет години обаче, картината се изменя 
драстично – до 2006 г. делът на категориите „subprime“ и „Alt-A“ осе-
заемо нараства, а секюритизацията обхваща съответно 75% и 91% от 

12 с.28
13 Ипотечни кредити, с качество между prime и subprime, които са отпуснати без пълна оком-

плектовка на необходимата документация. 
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общия размер на отпуснатите кредити за тези две категории. Естестве-
но, оптимизмът завладява и ответната страна – кредитополучателите. 
Купувайки имот на кредит, те го правят с убеждението, че цената му 
ще расте или поне няма да спадне драстично до пълното погасява-
не на кредита, а приходите ще позволят своевременно обслужване на 
дължимите вноски. Проблемът е, че голяма част от тези хора нямат 
необходимата финансова грамотност. Резултатите от проведени до-
питвания в САЩ например показват, че около една трета от американ-
ското население не познава термина „сложна лихва“, а над 50% нямат 
представа по какъв начин се отразява инфлацията върху тяхната за-
длъжнялост. Тези дялове са още по-високи за онази част от извадката, 
попадаща в категорията „subprime“.

Коментирайки причините за кредитната експанзия следва да отда-
дем дължимото и на ролята, която изиграха ниските лихвени равнища в 
САЩ през периода 2002-2004 г., които имат сериозен принос за форми-
рането на силни позитивни очаквания. Понижаването на лихвите през 
този период осигури на бизнеса улеснен и достъп до евтино финанси-
ране и той се разрастваше с ускорени темпове. От началото на 2003 г. 
до средата на 2007 г. в САЩ ежемесечно се създават над сто хиляди 
работни места. Обслужването на кредитите е безпроблемно а интере-
сът към покупки на недвижими имоти е висок – до средата на 2007 г. 
всеки месец се полагат основите на около сто хиляди жилищни сгради, 
повечето от които са заплатени с ипотечен кредит. Едва ли може да се 
отговори категорично на въпроса дали лихвените равнища през този 
период са неадекватно ниски и до каква степен понижаването им в от-
говор на икономическия спад след трагичните събития на 11 септември 
е оправдано.14 Темата е дискусионна и е предмет на отделен анализ . 
Неоспоримото в случая е, че ниският лихвен процент доведе до отри-
цателна реална доходност на първокласните ценни книжа и мотивира 
инвеститорите да преструктурират портфейлите си в полза на по-висо-
кодоходни, но и по-рискови активи. Финансовите посредници, от друга 
страна, бяха мотивирани да съкратят времето за пълен цикъл на лик-
видните им средства чрез активни програми за секюритизация и агре-
сивна рекламна кампания за привличане на нови клиенти. Постоянното 
увеличаване на обемите на новоотпуснатите кредити през това време 
доведе до реално маскиране на проблема с понижаващото се качест-

14 На фона на кратковременния спад и бързото възстановяване на ръста на БВП, който само 
половин година след атаките достигна 5,6%, поддържането на основния лихвен процент на ниво 
1% (най-ниското за последните 50 години) до 4.V.2004 г. действително изглежда неоправдано.
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во на кредитополучателите, тъй като делът на лошите кредити се от-
нася към текущия размер на кредитите (вместо към неговата стойност 
към момента на сключване на договора) и докато този размер следва 
тенденция на повишаване, лошите кредити изглеждат като управляема 
променлива – с относително ниски или дори намаляващи стойности на 
фона на повишаването на общия обем на кредитите. До средата на 2007 
г. изглежда че всички печелят – инвеститорите получават фиксирана до-
ходност върху поверените им фондове, кредитополучателите получават 
улеснени процедури при отпускане на кредити и относително ниски 
разходи, свързани с погасяването им, а банките печелят солидни коми-
сионни, както и повишена ликвидност - всеки отпуснат кредит се секю-
ритизира, паричните ресурси се връщат отново в трезорите и могат да 
бъдат отпуснати отново под формата на кредит. Единственият губещ е 
обществото, от чиито ресурси сега се покриват разходите за укреп-
ване на дестабилизираната финансова система.

1.1.5. Кризата на дълговете или етап 2 от световната рецесия

Вероятно предстоящият оздравителен процес ще преодолее голя-
ма част от разгледаните причини за възникване на – лихвените рав-
нища могат да бъдат коригирани, моделите – сменени, финансовите 
деривати – подложени на по-строга регулация и т.н. Дали обаче това 
ще помогне за предотвратяване на бъдещи кризи? Дали ще премах-
не фундаменталните причини за възникването им? Доколко изобщо 
е възможно тези причини да бъдат формализирани и премахнати? 
Анализите по тази тема са доста абстрактни и очертават един сложен 
комплекс, включващ сляпа вяра в пазарната саморегулация15, отстра-
няване на държавата от участие в управлението на икономиката, пре-
комерно раздути финансови пазари, глобални диспропорции (особе-
но между натрупване и потребление в различни части на света) и т.н. 
Този комплекс трудно може да бъде обхванат, а още по-малко – да бъде 
систематизиран в рамките на подобно изследване, чиято основна цел 
е по-скоро да предложи варианти за противодействие на ефектите от 
кризата, отколкото да предоставя поле за спор между различни иконо-
мически школи. 

15 Подобно заключение прави бившият председател на Федералния резерв Алън Грийнспан, 
който през м. октомври 2008 г. пред комисия в американския Сенат заяви: „Направих грешка, 
като предположих, че собствените интереси на организациите, по-специално на банките и други, 
са такива, че те най-добре могат да защитят своите акционери и техните дялове във фирмите.“ 
Записът беше разпространен в глобалната мрежа с надслов „Грийнспан разгроми дерегулацията 
за 16 секунди”.  
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По-важният проблем на настоящият етап е вторият етап на све-
товната рецесия, който е свързан най-пряко с кризата на дълговете в 
Европа. Мястото на неизправните длъжници беше заето от правител-
ства, които вече не бяха в състояние да обслужват дълговете си и които 
бяха натрупали огромните си дългове поради същите причини, както и 
жертвите на ипотечната криза в САЩ – ниски лихви, висок кредитен 
рейтинги16 и надеждата, че ще успеят да прехвърлят гранатата на друг 
преди да гръмне. 

Сега тези държави са притиснати от две страни – от една страна 
задълбочаването на кризата води до покачване на рисковите премии, 
а оттам – и до повишение на цената на рефинансиране. Това от своя 
страна води до лавинообразно повишаване на задълженията им и до 
все по-големи затруднения при обслужването им.

Още по-голям проблем при обслужване на дълговете е липсата на 
приходи, а в условията установения режим на „синхронно плуване“ 
в който ни въвличат процесите на глобализация, това е неизбежно. 
Възможностите за противодействие срещу стагнацията прогресивно 
намаляват с включването на все повече компоненти в общия иконо-
мически механизъм. Резултатът от този прогрес е, че една навлязла 
в рецесия икономика със свит вътрешен пазар вече трудно може да 
разчита на експорта, като на двигател който да подейства в качеството 
на стимул за възстановяването и. Това важи в особена степен за малки 
страни, със силно отворен пазар, каквато е България.17 При положение 
че не може да разчита нито на вътрешна, нито на външна реализация 
на местното производство, икономиката няма възможност да покаже 
осезаеми признаци на възстановяване. Това оказва натиск върху на-
гласите на икономическите агенти в страната и води до предстоящата 
продължителна депресия.

16 Тук отново следва да подчертаем приноса, на агенциите за кредитен рейтинг, които до са-
мата кулминация на първата вълна на кризата поддържаха безупречен инвестиционен рейтинг на 
държави като Испания (три пъти А), Португалия (един път А) и Гърция (А-), макар да беше оче-
видно, че Гърция е свръхзадлъжняла (държавният дълг превишава годишния брутен вътрешен 
продукт на страната), държавните разходи изпреварват значително приходите и икономиките на 
трите страни са слабо конкурентни, с раздути социални разходи и структурни проблеми, като 
нереформирана пенсионна система и нереформиран публичен сектор.

17 В класацията на Ernst & Young – “Globalization Index 2010” България заема 13-то място 
по показателя за отвореност на външната търговия сред 60-те държави включени в общото кла-
сиране. Не е толкова благоприятно класирането в категорията технологичен трансфер, където 
страната заема 31во място, както и по отношение на капиталовите трансфери – където сме с още 
една позиция по-надолу. 
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1.2. Въздействие на икономическата криза върху 
българската икономика

Върху състоянието на една икономика в общия случай въздейст-
ват три групи фактори: глобални (като напр. поведението на цените на 
основни суровини, горива и стоки от първа необходимост; изменения 
в курсовете на най-търгуваните валути; климатични промени); регио-
нални (международни спогодби; действия на наднационални институ-
ции, като напр. ЕЦБ, МВФ, ОПЕК); локални – които оказват влияние 
само в рамките на определена икономическа система.

Като повечето малки отворени икономики, българската икономи-
ка е силно податлива на действието на факторите от регионален и 
глобален мащаб поради следните причини: 

• силна зависимост от приходите от износ и външни инвестиции; 
• слаба конкурентоспособност на международните пазари; 
• липса на защитни механизми; 
• висока енергоемкост на производството. 
Последната особеност е характерна като цяло за региона на ЦИЕ 

и това ще доведе до задълбочаване на проблемите, тъй като в услови-
ята на финансова криза на практика е невъзможно да се заделят 
средства за модернизиране на производството. Това означава, че 
процесът на възстановяване на световната икономика, който неминуе-
мо ще бъде съпроводен от подновяване на възходящия тренд на цени-
те на горивата, ще доведе до повишаване на издръжката на местното 
производство, а оттам – до влошаване на конкурентоспособността на 
икономиките от региона. 

Друг фактор от тази група, който в частност оказва силно въздейст-
вие върху българската икономика е поведението на единната евро-
пейска валута. Както възможностите за реализация на местната про-
дукция на международните пазари, така и трансграничните капиталови 
потоци са силно зависими от тренда и стабилността на обменния курс 
на еврото. Въпреки че поевтиняването на валутата след края на 2009 
г. до известна степен стимулира износа на българска продукция, по-
следните събития в Еврозоната будят сериозни опасения за перспек-
тивите пред тази валута, а оттам и за възможните последствия, които 
би предизвикало нейното дестабилизиране в дългосрочен план. Идеята 
за „край на европейския проект“ се изтъква все по-често в икономиче-
ските анализи на авторитетни издания и изказванията на политически 
лидери. Дори и да не се стигне до разпадане на Еврозоната, реалис-
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тичният сценарий за развитие на събитията не е особено благопри-
ятен. Той предвижда оставането на гръцката икономика „на системи“ 
значително по-дълго от очакваното, както и реален риск за повторение 
на гръцкия сценарий в други страни. Именно това беше една от причи-
ните, предизвикала спад на потребителското доверие още през 2010 г., 
което от своя страна доведе до нова стагнация в Европа. 

В някои отношения българската икономика има относително 
малка податливост на първичните ефекти от световната криза 
(слабо развит фондов пазар и ниска популярност на секюритиза-
цията). В същото време обаче тя притежава множество особености 
които се отразяват неблагоприятно върху нейната устойчивост. На 
първо място сред тези особености трябва да посочим структурата на 
фирмените задължения, от които само една част са към банкови ин-
ституции. Значителен дял от задълженията на българските предприя-
тия представлява взаимна задлъжнялост. Според оценката на Българ-
ска стопанска камара (БСК), корпоративният дълг в страната е в раз-
мер на 160 млрд.лв. По-голямата част (100 млрд.лв) представлява меж-
дуфирмена задлъжнялост, като 40% от задълженията са просрочени. 
Негативното въздействие на кризата, изразяващо се в съкращаване на 
поръчките и ограничаване на банковото финансиране, както и липсата 
на достатъчен ресурс и средства за адаптация на българската иконо-
мика, доведоха до рязко увеличение на междуфирмените задължения 
и това засили усещането за нестабилност и несигурност в бизнеса, тъй 
като при толкова високи равнища на взаимна задлъжнялост финансо-
вите затруднения от една фирма лесно могат да се прехвърлят и върху 
множество други. Броят на откритите процедури по несъстоятелност 
е показателен в това отношение – само за първото полугодие на 2009 
г. броят на тези процедури нараства 2,5 пъти спрямо същия период на 
предходната година и въпреки че през 2010 г. този темп спадна, усе-
щането за несигурност в страната се засилва от обстоятелството, че 
дела на краткосрочните дългове (под 1 г.) се задържа на високи нива 
и достига до 45% при производителите на транспортно оборудване, 
електронни съоръжения, изделия от пластмаса и др. 

Обслужването на задълженията (особено в изброените отрасли) е 
силно затруднено от намаляващите възможности за реализация на 
продукцията на външните пазари, за което съществена роля играе 
фиксираният курс на лева към еврото. До края на 2009 г. национал-
ните валути на много от конкурентите на българските предприятия на 
външните пазари претърпяха значителна обезценка спрямо единната 
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европейска валута. Това технически доведе до относително поевтиня-
ване на техния износ. Типичен пример в това отношение е производ-
ството на метални изделия. Валутите на Полша и Румъния, които са 
основни конкуренти на българските производители в този бранш, се 
понижиха спрямо европейската валута и предоставиха допълнително 
конкурентно предимство на полските и румънските изделия пред оне-
зи, произведени в България. 

Тенденция, която в малка степен може да компенсира понесените 
загуби от намаления износ, е понижаването на курса на единната ев-
ропейска валута, която се обезцени значително след средата на 2011 г. 
На фона на силно ограниченото външно потребление и очакванията за 
продължителна икономическа депресия, обаче, девалвацията едва ли 
ще окаже съществена подкрепа на износа и може да компенсира само 
частично понесените загуби от намаления износ през предходните го-
дини. Общият ефект може да придобие негативен характер поради ос-
къпяването на доларовия внос, в т.ч. покупката на горива, електроника 
и битови електроуреди.

Друга особеност на местната икономика е възприетият в българ-
ската практика континентален модел на корпоративно управле-
ние, който се характеризира с висока концентрация на собстве-
ността в капиталовите дружества, пряко участие на мажоритарните 
акционери в управлението, слаба прозрачност, а оттам и ограничен 
достъп до финансиране посредством реализация на емисии на капи-
таловите пазари.18 Това беше сериозна пречка пред развитието на де-
зинтермедиацията19 в България. Резултатите от редовната анкета на 
Световната банка (таблица 2) показват, че основните източници на фи-
нансиране у нас са банките (в около една трета от случаите) и покуп-
ките с отложено плащане, които през 2007 г. достигат 53% и са един от 
основните фактори за увеличаване на междуфирмената задлъжнялост. 
Капиталовият пазар е на последно място по значимост сред източни-
ците на финансиране. Това лишава банките и капиталовите дружества 
от стимул за повишаване на ефективността, а фондовата борса – от 
перспективи за устойчиво развитие.

18 В около 1/3 от българските публични компании е установен едноличен контрол поради 
наличието на мажоритарен акционер, притежаващ повече от половината акции.

19 Терминът „дезинтермедиация“ означава намаляване на участието на банковите инсти-
туции в процеса на финансиране, тъй като публичните компании пласират директно дългови 
ценни книжа на финансовите пазари и чрез тях набират необходимите ресурси. По този начин се 
намалява оборотът на парични средства в системата на финансовите посредници и съответно се 
увеличава прякото финансиране на стопанските агенти. Това води до намаляване на депозитите 
в банките и до нарастване на търговията с финансови инструменти.
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Таблица 2. Показатели за развитие на капиталовите дружества 
Година 2002 2004 2005 2007 2009

Брой анкетирани 170 548 208 1015 288
Дял на предприятията с открита кредитна линия (%) .. .. .. 44.06 40.18
Дял на предприятията с открита разплащателна сметка (%) .. .. .. 99.83 96.81
Дял на предприятията , ползващи банките като инв. посредници (%) 19.17 24.21 37.27 40.46 34.68
Вътрешни източници за финансиране на инвестициите (%) 70.42 60.76 63.77 65.81 66.99
Банково финансиране на инвестициите (%) 10.92 14.84 22.76 26.13 29.75
Финансиране от предплатени продажби (%) 6.54 12.87 7.75 11.78 9.95
Финансиране от покупки на кредит (%) 26.57 .. 29.62 53.34 28.51
Финансиране от забавени плащания на доставчици (%) 3.08 9.06 1.99 4.34 2.67
Финансиране за сметка на увеличаване на капитала(%) 1.71 0.06 0.19 2.07 0.60
Други източници на финансиране на инвестициите (%) 13.88 15.27 11.29 1.66 0.00
Дял на предприятията с кредити за покриване на т-щи разходи (%) 21.48 25.55 36.76 46.65 ..
Осигуряване на работния капитал от вътрешни източници (%) 69.66 69.21 65.10 72.25 ..
Осигуряване на работния капитал от банкови институции (%) 8.62 9.20 15.51 18.50 ..
Осигуряване на работния капитал от клиенти/доставчици (%) 11.05 8.24 6.57 4.93 ..
Осигуряване на работния капитал от други източници (%) 10.66 13.35 12.81 4.32 ..
Обезпечени кредити (%) 96.88 96.33 89.00 76.67 83.37
Стойност на обезпечението (% от размера на кредита) 176.04 150.88 154.6 127.78 145.17
Дял на предприятията със затруднен достъп до финансиране (%) 38.55 42.13 13.04 20.16 17.25
Осигуряване на работния капитал от външни източници (%) 30.34 30.79 34.9 27.75 ..
Дял на предприятията, закупили дълготрайни активи (%) .. .. .. 65.69 48.00
Дял на предприятията, закупили недвижим имот (%) .. .. .. 15.28 14.29
Дял на предприятията, закупили оборудване (%) .. .. .. 95.25 97.90

Източник: The World Bank’s Enterprise Analysis Unit Database

Недостатъчното развитие на капиталовия пазар обуславя и 
слабото разпространение на секюритизацията в практиката на 
търговските банки у нас. Тази порочна практика (превърнала търгов-
ските банки от носители в дистрибутори на риска) е една от основните 
причини за кризата (Heilpern, Haslam, & Andersson, 2009; Lewis, 2009; 
Swan, 2009). Използването й у нас обаче беше ограничено и насочено 
по-скоро към заобикаляне на рестриктивните ограничения на БНБ до 
2008 г., отколкото към прехвърляне на риска и повишаване на ликвид-
ността, тъй като в повечето случаи собственикът на банката-емитент 
и на инвеститора – приобретател на ценните книжа беше едно и също 
лице. 

Може да се обобщи, че разгледаните особености на банковия, а 
също и на реалния сектор в България причисляват страната към група-
та на по-изостаналите икономики на Стария континент, които се харак-
теризират с нискоефективен банков сектор, трудно популяризиране на 
алтернативни форми за предоставяне на банкови услуги, нарастваща 
междуфирмена задлъжнялост и висок кредитен риск, малък дял на из-
делията с висока добавена стойност в общата структура на производ-
ството и износа и т.н. От една страна, тези предпоставки обуславят ес-
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тествена защита на икономиката срещу влиянието на световната криза 
– местният износ пострада сравнително по-слабо, отколкото този на 
повечето държави в ЕС, а процесът на изтегляне на капитали засега не 
предизвика сериозни трусове във финансовия сектор.20 От друга стра-
на обаче, изостаналостта на българската икономика е сериозна пречка 
в процеса на възстановяване. Това означава, че периодът на депресия 
за България ще продължи значително по-дълго, отколкото за остана-
лите европейски държави, а понесените загуби ще бъдат съизмерими 
с тези от годините на кризата.

1.2.1. Въздействие върху икономическия растеж, като цяло и 
по сектори;

Негативните ефекти на кризата като цяло се проявяват в четири 
сфери – ликвидност на финансовите институции, цени на недвижими-
те имоти, заетост и разполагаем доход на населението, изменения на 
международните цени. Тук трябва да се отбележи, че за настоящото 
състояние на българската икономика немалък принос имат чисто 
вътрешни фактори (без да са единствената причина за наблюдавани-
те негативни тенденции), като например: 

• неефективно функционираща институционална и администра-
тивна среда,

• изоставане в реализацията на държавни проекти със стратегиче-
ско значение,

• свиване на голяма част социалните дейности (в т.ч. здравеопаз-
ването и образованието),

• отслабване на връзката със структурите на ЕС, 
• непълно усвояване на средства от европейските фондове и т.н.
Общият ефект върху икономическия растеж е ясно изразен чрез 

динамиката на БВП. След постигнатия 6.2 процентен ръст през 2008 
г. икономиката рязко се забавя и през следващата година БВП беле-
жи спад от 5.5%. Този спад обхваща всички сектори, с изключение 
на „Професионални дейности и научни изследвания; Административ-
ни и спомагателни дейности“ (с дял в БВП 4.6% за 2010 г. и много 
волатилно поведение) и „Култура, спорт и развлечения; Дейности на 
домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на дома-
кинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; 

20 Секторът “Финансови и застрахователни дейности” запази положителни стойности на 
растеж до 2010 г., като темповете за периода 2000-2007 и 2009 са двуцифрени.  
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Дейности на екстериториални организации и служби“ (2% от БВП за 
2010 г.). Втората група расте ежегодно от 2002 г. насам, включително и 
през кризисната 2009 г., и регистрира спад чак през 2010 г. 

1.2.2. Въздействие върху пазара на труда и заетостта

В качеството на основен фактор за свиването на вътрешния пазар 
може де се посочи преди всичко рязкото повишаване на безработица-
та (от 6,7% през третото тримесечие на 2009 г. до 10,2% през първо 
тримесечие на 2010 г.). Успоредно с очакваното свиване на средната 
месечна работна заплата21 това подейства негативно върху склоннос-
тта към потребление, което може да се оцени посредством индекса на 
потребителско доверие (фигура 2)

Фигура 2. Индекси на потребителско доверие 
 

 

  2

 
Източник: Eurostat 

1.2.3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ	ВЪРХУ	ДЪРЖАВНИЯ	БЮДЖЕТ	И	ДЪЛГ	
Липсата на  гъвкава и  конкурентоспособна икономика,  както и натрупаният държавен дълг и 

хроничните бюджетни дефицити при много от държавите‐членки на Европейския  съюз  (ЕС)  бяха 
предпоставка за развитието на дълбока фискална криза в Европа през 2010 г., която продължава и 
през настоящата година, заплашвайки да се прехвърли и върху банковата система на континента. 
За  да  възстановят  бюджетната  устойчивост,  да  стабилизират  финансовия  сектор  и  повишат 
конкурентоспособността  на  икономиките  си,  държавите‐членки  предприеха  сериозни  мерки  за 
фискална консолидация, които имат съществено влияние върху икономическото им развитие както 
в краткосрочен, така и в по‐дългосрочен аспект. 

През 2010  година,  успоредно  с  развитието на дъговата  криза  в  Европа,  редица  страни от  ЕС 
започват  рязко  намаляване  на  разходите  и  увеличаване  на  данъците  с  цел  укрепване  на 
бюджетната позиция. В резултат на това средният непретеглен бюджетен дефицит за 2010 година 
на ЕС падна до 6.7%. Дефицитът на Еврозоната ще бъде ‐7.4%  ‐ доста по‐висок от този през 2009 
година  (6.3%  от БВП) най‐вече заради  големият дефицит на Ирландия от близо 32%  от БВП през 
2010 година. Страните извън групата на общата валута имат значително по‐ниско ниво на дефицит 
– 5.8%  от  БВП.  През  изминалата 2010  година  само  три  страни  –  Естония, Швеция  и  Люксембург 
имат дефицит под 3% от БВП. С дефицит от 3.6% от БВП на начислена основа, България е с шестия 
най‐малък дефицит в Европа по данни за бюджетното салдо на страните от ЕС са представени по 
методологията ESA 95. 

Голяма  част  от  гласуваните  мерки  за  фискална  консолидация  от  страните  членки  на  ЕС  ще 
бъдат приложени през 2011 и 2012 година. Ето защо средният непретеглен дефицит на страните от 
ЕС и Еврозоната ще се понижи най‐съществено в този период. През 2011 година дефицитът в ЕС ще 
падне до около 4.35%, като в Еврозоната той ще бъде 4.25%, а извън нея малко по‐висок 4.8%. 

През 2011  година 8  страни ще имат  дефицит  равен или  по‐малък  от 3%  от  БВП –  Естония  (‐
1.6%),  Германия  (‐3%), Унгария  (  ‐2.9%), Люксембург  (‐1.2%), България  (‐2.5%), Финландия  (‐1.3%), 
Швеция  (‐0.4%), Малта  (‐2.8%).  През 2011  година  се  очаква  България  да  е  страната  с  петия  най‐
малък  дефицит  в  Европа.  През  2012  година  17  Европейски  страни  ще  успеят  да  намалят 
отрицателното бюджетно салдо до прага от 3% от БВП. Така средният непретеглен дефицит в ЕС ще 
падне до 3.08% от БВП, като в Еврозоната той ще бъде 3.2% , а извън нея 3.07%. През 2012 година 
ще има и една страна с бюджетен излишък – Швеция (1% от БВП). С планирания дефицит от 1.5% 
от БВП България се нарежда на четвърто място сред страните в ЕС. 

В  резултат  на  усилията  за  намаление  на  бюджетните  дефицити  в  ЕС  повечето  страни 
предвиждат  силно  намаление  на  държавните  разходи  в  периода  до  2012  година.  Средните  не 

Източник: Eurostat

1.2.3. Въздействие върху държавния бюджет и дълг

Липсата на гъвкава и конкурентоспособна икономика, както и на-
трупаният държавен дълг и хроничните бюджетни дефицити при мно-
го от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) бяха предпоставка 
за развитието на дълбока фискална криза в Европа през 2010 г., която 
продължава и през настоящата година, заплашвайки да се прехвърли и 
върху банковата система на континента. За да възстановят бюджетната 

21 Според прогнозните данни от доклада на p.18, през 2011 г. се очаква достигането на кое-
фициент на безработица от порядъка на 12-13 на сто, а на средната месечна работна заплата – до 
270 EUR.  
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устойчивост, да стабилизират финансовия сектор и повишат конку-
рентоспособността на икономиките си, държавите-членки предприе-
ха сериозни мерки за фискална консолидация, които имат съществено 
влияние върху икономическото им развитие както в краткосрочен, така 
и в по-дългосрочен аспект.

През 2010 година, успоредно с развитието на дъговата криза в Ев-
ропа, редица страни от ЕС започват рязко намаляване на разходите 
и увеличаване на данъците с цел укрепване на бюджетната позиция. 
В резултат на това средният непретеглен бюджетен дефицит за 2010 
година на ЕС падна до 6.7%. Дефицитът на Еврозоната ще бъде -7.4% 
– доста по-висок от този през 2009 година (6.3% от БВП) най-вече за-
ради големият дефицит на Ирландия от близо 32% от БВП през 2010 
година. Страните извън групата на общата валута имат значително по-
ниско ниво на дефицит – 5.8% от БВП. През изминалата 2010 година 
само три страни – Естония, Швеция и Люксембург имат дефицит под 
3% от БВП. С дефицит от 3.6% от БВП на начислена основа, България 
е с шестия най-малък дефицит в Европа по данни за бюджетното салдо 
на страните от ЕС са представени по методологията ESA 95.

Голяма част от гласуваните мерки за фискална консолидация от 
страните членки на ЕС ще бъдат приложени през 2011 и 2012 година. 
Ето защо средният непретеглен дефицит на страните от ЕС и Еврозо-
ната ще се понижи най-съществено в този период. През 2011 година 
дефицитът в ЕС ще падне до около 4.35%, като в Еврозоната той ще 
бъде 4.25%, а извън нея малко по-висок 4.8%.

През 2011 година 8 страни ще имат дефицит равен или по-малък 
от 3% от БВП – Естония (-1.6%), Германия (-3%), Унгария ( -2.9%), 
Люксембург (-1.2%), България (-2.5%), Финландия (-1.3%), Швеция 
(-0.4%), Малта (-2.8%). През 2011 година се очаква България да е стра-
ната с петия най-малък дефицит в Европа. През 2012 година 17 Евро-
пейски страни ще успеят да намалят отрицателното бюджетно салдо 
до прага от 3% от БВП. Така средният непретеглен дефицит в ЕС ще 
падне до 3.08% от БВП, като в Еврозоната той ще бъде 3.2% , а извън 
нея 3.07%. През 2012 година ще има и една страна с бюджетен изли-
шък – Швеция (1% от БВП). С планирания дефицит от 1.5% от БВП 
България се нарежда на четвърто място сред страните в ЕС.

В резултат на усилията за намаление на бюджетните дефицити 
в ЕС повечето страни предвиждат силно намаление на държавните 
разходи в периода до 2012 година. Средните не претеглени разходи 
в Съюза през 2010 година са 48.09% от БВП на базата на данни от 
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Международния Валутен Фонд и изчисления на МФ, като успоредно с 
мерките за фискална консолидация съотношението ще падне до малко 
над 46% от БВП през 2012 година. През целия тригодишен период не 
претеглените средни държавни разходи за страните извън Еврозоната 
ще останат по-високи от тези на страните извън Еврозоната. През 2010 
година показателят ще бъде близо до 48.5% от БВП за Еврозоната и 
46.8% за страните извън нея. През 2012 година в резултат на рефор-
мите и съкращенията съотношението ще достигне 46.9% от БВП за 
Еврозоната и 44.3% за страните извън нея. Успоредно с Европейските 
тенденции, България също намалява държавните разходи. Изчислени-
ята на МВФ сочат, че през 2010 година България е имала третото най-
ниско съотношение на разходи към БВП в Европа. През 2011 година 
страната ще остане в челната тройка, а през 2012 година ще бъде чет-
върта, заради силно намалелите разходи в Латвия като равнището на 
разходите ще се запази в интервала 35%-37% от БВП.

В резултат на натрупаните дефицити през изминалите години, 
правителственият дълг на 15 държави от ЕС надхвърли 60% от БВП 
през 2010 година, като 10 от тях са от Еврозоната. Средното ниво на 
дълга за ЕС е 59% от БВП. В Еврозоната този показател е над 73%, 
а за Европейските страни, които не ползват еврото, дългът е средно 
44.6% от БВП за изминалата 2010 година. Очаква се в следващите 2 
години ниво то на дълга да продължи да се повишава до 62% през 
2011 и 64% през 2012 година. Интересното е, че заради фискалната 
консолидация в Еврозоната показателят вероятно ще се задържи око-
ло 73% от БВП до 2012 година, докато в страните извън Еврозоната 
дългът ще нарасне с близо 9% от БВП до 54% през 2012 година. Това 
се дължи най-вече на очакваното повишение при Румъния, Латвия, 
Чехия и Англия. Прогнозите са в периода 2010-2012 година България 
да остане в челната тройка на страните с най-нисък дълг в ЕС, като 
през 2010 България е втора, през 2011 е трета, а през 2012 отново 
втора. През разглеждания период дългът на България ще остане под 
20% от БВП.

1.2.4. Отражение на кризата върху финансовия сектор 

Непосредствено преди кризата процесът на експанзия в банковата 
система в България се развиваше с бързи темпове и придоби значител-
на инерция. Ръстът на активите в системата достигна 40% през 2007 г. 
(Таблица 3). 
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Таблица 3. Показатели за развитие на банковата система (2006-2009 г.) 
2006 2007 2008 H1/2009 

Активи в банковата система [млн .лв] 42,195 59,090 69,560 69,470 
Темп на изменение на активите [%] 28,4 40,0 17,7 -0,1 
Печалба на търговските банки [млн. BGN] 808 1,144 1,387 498 
Ръст на печалбата [%] 38,4 41,6 21,2 -31.6 
Банкови депозити [млн. лв] 29,620 38,833 41,736 42,157 
Ръст на депозитите [%] 44,9 31,1 7,5 1.0 
Банкови кредити [млн. лв] 22,771 37,443 49,424 50,148 
Ръст на кредитите [%] 23,9 64,4 32,0 1.5 
Капиталова адекватност [%] 14,5 13,8 14,9 17.6 
Ликвидност [%] 33,5 28,2 21,7 21,3 

Източник: БНБ

През следващата година, когато местната икономика беше реално 
повлияна от действието на глобалната криза, а БНБ предприе по-твър-
ди рестрикции, активите в системата отново отбелязаха положителен 
ръст, но той беше два пъти по-нисък (18%). Подобна беше и динамика-
та на печалбите в сектора, чийто ръст беше дори по-слабо засегнат от 
този на активите, въпреки ниската ефективност на местната структура. 

Данните за ръст на кредитите показват, че експанзията в България 
продължи и след като влиянието на ипотечната криза върху развити-
те индустриални икономики стана осезаемо. По същото време, когато 
Федералният резерв постави начало на серията понижения на основ-
ния лихвен процент (с цел подобряване на ликвидността в банковата 
система в САЩ), БНБ все още предприемаше действия22, насочени в 
обратната посока – ограничаване на ликвидността с цел охлаждане на 
кредитната експанзия – и този факт е показателен за закъснението, с 
което кризата въздейства върху банковия сектор в България. Причи-
ната за този лаг може да се потърси най-вече в относително ранния 
стадий на развитие на сектора и неговите характерни особености – 
нищожен дял на дериватите в общия портфейл от активи, висока ка-
питалова адекватност на банковата система (два пъти над определения 
минимум) и високо покритие на активите в сектора с постъпления от 
депозити.23 Тези обстоятелства играят значима роля за запазване на 

22 Първоначално БНБ предприе няколко опита да забави кредитната експанзия с админи-
стративни мерки, насочени пряко към ограничаване на темповете на растеж на активите на тър-
говските банки, но тъй като резултатът не беше задоволителен, на 19 юли 2007 г. БНБ прие из-
менение в Наредба № 21, по силата на което от 1 септември 2007 г. задължителните минимални 
резерви, които банките поддържат при БНБ, стават 12% от депозитната им база (при 8% до този 
момент).

23 Високите стойности на съотношението между депозитите и активите в банковата система 
са нещо обичайно за страните с относително слабо развит банков сектор. По този показател през 
2007 г. България се класира на 3-то място между страните от ЦИЕ – след Албания и Словения.
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стабилността, тъй като до известна степен изолират България от про-
цеса на изтегляне на капитали. След средата на 2008 г. дефицитът на 
свободен финансов ресурс беше почувстван във финансовия сектор, 
но резултатът като цяло се ограничи до свиване на темпа на растеж 
на активите в системата и нулев ръст на депозитите. Показателите за 
ликвидност останаха стабилни и повечето банки насочиха усилията си 
към привличане на нови вложители. Това не доведе до положителни 
темпове на растеж, но на фона на свиването на депозитите в някои 
държави, като например Русия и Сърбия, нулевият темп през този пе-
риод може да се определи като добро постижение. 
Таблица 4. Ефекти от кризата върху банковия сектор 

 Ефекти върху стабилността 
на банковата система

Ефекти върху финансовите 
резултати на банковите 

институции

Ефекти върху структурата и 
перспективите за развитие 

на пазара на банкови услуги

Изтегляне
на капитали

Умерено влияние – въпреки че 
води до повишаване на някои 
рискове, засега не оказва осе-
заемо влияние върху стабил-
ността на системата поради 
високия коефициент на покри-
тие на активите с депозити. 
Позитивен ефект - овладяване 
на кредитната експанзия.

Прекият ефект се изразява в 
повишаване на издръжката на 
финансовия ресурс. Влиянието 
е умерено поради високата 
ефективност на кампаниите 
за привличане на депозити, 
които осигуряват достатъчно 
средства за нормалното функ-
циониране 
на търговските банки.

Силно влияние върху страте-
гиите за развитие на банко-
вите институции. Ефектът се 
изразява най-вече в преори-
ентиране на стратегическите 
цели на пазарните участници, 
както и в промяна на баланса 
между растежа на депозитите 
и кредитите.

Спад
на потребител-
ското доверие

Силно въздействие. Ефектът 
като цяло е позитивен и се 
изразява в повишаване на 
капитализацията на банките 
вследствие на увеличения 
обем на спестяванията.

Силно негативно въздействие 
върху търсенето на кредити, 
водещо до ограничаване на 
възможностите за пласиране 
на привлечения финансов 
ресурс. Ефектът е значителен 
поради високия дял на печал-
бата от кредитна дейност в 
общия финансов резултат.

Многостранно въздействие 
върху перспективите за 
развитие на пазара поради 
ограничаване на търсенето 
на кредити и възможностите 
за реализиране на пазарен 
растеж, което ще доведе до 
изменение на баланса на 
пазарните сили, както и до пре-
ориентиране към алтернативни 
източници на приходи.

Влошаване 
на финансо-

вото 
състояние 

на домакин-
ствата

Относително силно въз-
действие поради високото 
съотношение на кредитите за 
населението към размера на 
разполагаемия доход. Ефектът 
се изразява в забавяне или 
пълен отказ от обслужване на 
част от кредитите. Това може 
да дестабилизира банките с 
нискоефективно управление на 
кредитния риск.

Негативно въздействие. Делът 
на лошите кредити може да 
достигне 15%-20%, което ще 
изисква 5-6-годишен период 
за абсорбиране на понесените 
загуби. Повишената склонност 
към спестяване води до из-
вестен позитивен ефект, тъй 
като позволява увеличаване на 
лихвения спред.

Ефектите са разнопосочни. От 
една страна, се ограничават 
възможностите за пазарен 
растеж поради свиване на 
платежоспособното търсене на 
кредит, а от друга - повишава-
щата се несигурност води до 
увеличаване на депозитната 
маса и до спад на лихвените 
равнища.

Депозитен
туризъм

Слабо въздействие върху 
стабилността на банковата 
система поради високата 
ликвидност на търговските 
банки и относително малките 
обеми на трансфер, иницииран 
в хода на търсене на по-висока 
доходност.

Слабо въздействие поради 
голямото предлагане на 
депозити, което позволява 
едностранчиво определяне 
на по-ниски равнища на лих-
вите по депозити от страна на 
търговските банки, без това да 
поражда опасения от евентуа-
лен отлив.

Възможно е, при евентуално 
провеждане на масова кампа-
ния по привличане на депози-
ти, този процес до доведе до 
изместване на някои от по-
малките банки от пазара, тъй 
като техните слаби финансови 
резултати няма да им позволят 
да предложат на своите вложи-
тели конкурентни равнища на 
доходността по депозитите.
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Икономически 
застой

Периодът на застой ще има 
осезаемо въздействие върху 
стабилността на системата. 
Прекият ефект ще се изразява 
в повишаване на кредитния 
риск.

Краткосрочният ефект ще се 
изрази в намалено търсене на 
инвестиционни кредити, респ. 
в слаб пласмент на продуктите 
от тази група и съответен спад 
на печалбите. В дългосрочен 
план – евентуалното измене-
ние на отраслова структура на 
кредитите би могло да осигури 
по-високи приходи от лихви.

Силно влияние. Прекият ефект 
се изразява в ограничаване 
на перспективите за пазарен 
растеж. Не по-малко значим 
ефект ще има този процес 
върху отрасловата структура 
на кредитите, който ще се 
изрази в увеличаване на дела 
на експортните браншове.

На практика процесът на изтегляне на капитали обхвана Бълга-
рия в края на 2008 г. След постигнатите над 100% ръстове на брутния 
външен дълг на банките през лятото на 2008 г. неговият темп започва 
да спада и през м. Август 2009 г. дълга намалява със 7% спрямо съ-
щия месец на предходната година. Свиването на общата експозиция 
продължава и досега, като през периода Октомври 2009 – Юни 2011 
г. темповете са двуцифрени (с изключение на XII’09 и III’10). Общото 
намаление на брутния външен дълг на банковия сектор към м. Август 
2011 г. спрямо най-високата му стойност (9.63 млрд. през Ноември 
2008 г.) е 35%. 

Изтеглянето на ликвидни средства до голяма степен се компенси-
ра с постоянния ръст на местни депозити и поради тази причина 
банковата система не е подложена на ликвиден натиск,24 въпреки че 
през третото тримесечие на 2011 г. се отчита известно забавяне при на-
растването на привлечените средства. След осемпроцентния пик през 
Август, през Септември нарастването им спрямо същия месец на 2010 
г. е 6.5%. Това забавяне е изцяло за сметка на депозитите от кредитни 
институции. При домакинствата и институциите различни от кредит-
ни темповете на нарастване през Септември достигат най-високите си 
стойности от началото на годината (респ. 14.3% и 12% на годишна 
база), което е вследствие на засилващата се роля на застрахователния 
мотив на потребителите. За отсъствието на сериозни проблеми от лик-
виден характер свидетелства и динамиката на индекса ЛЕОНИА25, 
чиято стойност се е понижила почти тридесет пъти за периода от м. 
октомври 2008 г. до м. ноември 2011 г.

Риск от реално влошаване на ситуацията, разбира се същест-
вува, като се отчете обстоятелството, че значителен дял от собстве-
ността върху финансовите институции в България принадлежи на 

24 , с.14.
25 ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена 

стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанко-
вия пазар в България от представителна група банки.
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банки с гръцки капитали (ОББ, Пощенска банка, Пиреос, Емпорики и 
Алфа банк). Към 30 юни 2011 г. делът на активите им достига 25,71% 
от активите в банковата система и това е един от основните рискове 
за ликвидността в системата, който още през миналата година беше 
оценен като „висок“ от външни анализатори (Таблица 5). 

Таблица 5. Равнище на риска, произтичащо от степента на обвързаност на 
икономиките от ЦИЕ с икономиката на Гърция 

Банкова система Реален сектор Капиталов баланс
Висок  
(15%-25%) 

България, Македония, 
Сърбия Унгария 

Среден  
(5%-15%) Албания, Румъния Албания, България, 

Македония 
България, Хърватска, 
Чехия, Естония, Литва, 
Полша, Словакия

Нисък  
(<5%) 

Хърватска, Чехия, Естония, 
Унгария, Казахстан, Литва, 
Латвия, Полша, Русия, 
Словакия, Украйна

Хърватска, Чехия, Естония, 
Унгария, Казахстан, Литва, 
Латвия, Полша, Румъния, 
Русия, Сърбия, Словакия, 
Украйна

Албания, Казахстан, 
Латвия, Македония, 
Румъния, Русия, Сърбия, 
Украйна

Източник: Deutsche Bank Research. 2010. „Global Risk Analysis – A credit-less recovery“, Credit Monitor – 
Eastern Europe May.2010. p.3

Въпросът е спорен, тъй като реализацията на рисковото събитие 
(в случая – намаляване на показателите за ликвидност под определен 
санитарен минимум) зависи от множество условия, в т.ч. от размера 
на финансиране на гръцките банки от ЕЦБ, промяната на кредитните 
рейтинги на банките-майки (което оскъпява финансирането поради по-
вишаването на рискова премия), обемите на разполагаема наличност и 
нагласите на българските вложители, търсенето на кредити и т.н.

Освен върху ликвидността, процесът на изтегляне на капитали 
оказва съществено влияние и върху перспективите на развитие на паза-
ра на банкови услуги. Свиването на обема на трансферите от банките-
майки към техните дъщерни дружества в страната доведе до цялостно 
преориентиране на техните средносрочни и дългосрочни стратегии за 
развитие, както по отношение на заложените темпове на динамика, 
така и по отношение на търсене на по-добър баланс между растежа 
на заемите и депозитите още през 2009 г. На фона на икономическия 
застой и липсата на благонадеждни кандидати за получаване на кредит 
намирането на нов баланс е нелека задача. 

Изпреварващият темп на нарастване на парични средства е по-
казателен за затрудненията които търговските банки срещат при пла-
сиране на кредитни продукти. През август 2011 г. паричните средства 
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нарастват с 6.1% докато в същото време брутните кредити нарастват 
едва с 0,4%. По-голямо е увеличението при корпоративните заеми – с 
0.5%, докато при кредитите на дребно ръстът е едва 0.1%. Непосред-
ственият проблем на банките в България сега е ограничената възмож-
ност за пласмент на привлечения ресурс, поради което повечето от 
тях се ориентират към покупката на ценни книжа. Увеличаването на 
дългови инструменти на местни емитенти е една от най-устойчивите 
тенденции които се наблюдават при активите им. Те са нараснали с 
8% от началото на 2011 г., като само за м. Август нарастването е 4%. 
За банките от втора група, темповете са значително по-високи - рес-
пективно 23% и 6%. Част от това нарастване се компенсира от отри-
цателен ръст при дълговите инструменти на чуждестранни емитенти, 
които от Януари до Август спадат съответно с 3% в банковата система 
и с 10% – в банките от втора група. Бързо увеличение се наблюдава 
при капиталовите инструменти – съответно с 25% за банките от втора 
група и 15% за цялата банкова система. Това донякъде се дължи на ни-
ската база на тази група активи – 167 млн.лв., от които 2/3 са в актива 
на банките от втора група. 

Основният извод, който се налага от горните констатации е, че 
слабите темпове на кредитиране, увеличаващата се ликвидност 
и произтичащата от това ниска доходност от активите на търгов-
ските банки ще ги стимулират да понижат лихвите по депозитите 
още в края на 2011 г. или най-късно в началото на следващата. 

В известен смисъл процесът на изтегляне на капитали изигра ста-
билизираща роля за банковата система в България, тъй като доприне-
се съществено за ограничаване на кредитната експанзия преди тя да 
привлече твърде голям брой неблагонадеждни кредитополучатели към 
клиентската маса на банките. Може да се обобщи, че макар да е пре-
дизвикал повишаване на някои рискове, до момента този процес има 
относително слабо въздействие върху банковата система. Показателен 
в това отношение е фактът, че доста след началото на кризата Бълга-
рия запазва високо равнище на капиталова адекватност – в края на 
2009 г. страната е на второ място (след Сърбия) по този показател в ре-
гиона на ЦИЕ.26 Подобно сравнение може да се извърши и въз основа 
на динамиката на краткосрочните лихвени проценти. Съпоставката на 
техните абсолютни стойности показва, че в България те са няколко-
кратно по-високи от средните за ЕС (Таблица 6). 

26 , p.A42, Т.22 – данните са отчетени към м. септември 2009 г.
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Таблица 6. Междубанков лихвен процент по тримесечни депозити 

2008 
м12

2009 
м01

2009 
м02

2009 
м03

2009 
м04

2009 
м05

2009 
м06

2009 
м07

2009 
м08

2009 
м09

2009 
м10

2009 
м11

Еврозона 3.29 2.46 1.94 1.64 1.42 1.28 1.23 0.98 0.86 0.77 0.74 0.72
ЕС-27 3.64 2.73 2.25 1.96 1.74 1.60 1.54 1.28 1.14 1.04 1.00 0.99
България 7.74 7.03 6.61 6.58 6.05 5.98 5.94 5.69 5.30 5.11 4.84 4.80
Чехия 3.89 3.14 2.50 2.49 2.50 2.30 2.17 2.09 1.92 1.88 1.87 1.80
Естония 7.84 7.28 6.90 7.11 6.51 6.27 6.20 6.16 5.85 5.58 5.44 4.54
Латвия 13.94 11.86 10.65 12.08 12.43 13.41 21.25 16.94 13.06 11.58 13.49 11.87
Литва 9.20 8.67 7.19 7.11 6.94 6.81 8.14 8.41 7.98 7.07 6.59 5.39
Унгария 11.18 9.80 - - 9.56 11.30 - 9.99 9.02 8.78 7.34 7.56
Полша 6.38 5.49 4.69 4.30 4.20 4.52 4.60 4.26 4.16 4.18 4.18 4.19
Румъния 14.70 14.48 14.61 14.49 13.61 11.23 10.22 9.21 9.06 9.05 10.03 10.19

Източник: EUROSTAT

Сред основните причини за наблюдаваните различия в лихвените 
равнища могат да се изтъкнат: по-високото ниво на риска в страната, 
липсата на достъп до нисколихвен ресурс от ЕЦБ за разлика от стра-
ните-членки на еврозоната, ограничените възможности за провеждане 
на парична политика поради въвеждането на валутен борд и т.н. По-
следното обстоятелство може да се посочи и като една от причините за 
големите разлики между лихвите по депозити и тези – по кредитите. 
Анализът на динамиката на лихвените проценти и по-конкретно, ста-
билното поведение на цените на краткосрочния финансов ресурс, как-
то и тенденцията към плавен спад след м. декември 2008 г. в резултат 
на мерките на БНБ за повишаване ликвидността на търговските бан-
ки27 са показателни за отсъствието на сериозни проблеми от ликвиден 
характер в местния банков сектор, особено на фона на значително по-
засилената динамика в останалите държави от долния десен сектор 
на матрицата на растежа (Фигура 1) – Латвия и Румъния. Това от своя 
страна осигурява на кредитните институции в България по-широка 
основа за съдействие и ускоряване на процеса на възстановяване на 
икономиката, отколкото за банките в споменатите две държави.

27 От м. октомври 2008 г. БНБ включи 50% от касовите наличности като част от минимал-
ните задължителни резерви (МЗР), а с измененията на Наредба № 21 изискуемото равнище на 
МЗР беше понижено от 12% на 10% от всички привлечени средства, а върху тези от чужбина – от 
10% на 5%.
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1.3. Перспективи за възстановяването на 
българската икономика от кризата

Една от основните перспективи за възстановяване на икономиката 
е използването на нейния нереализиран потенциал, който може да се 
установи чрез анализ на основните фактори създаващи затруднения в 
определен сектор. 

1.3.1. Перспективи пред финансовия сектор 

Основното препятствие пред развиването на сегмента с нови услу-
ги във финансовия сектор беше характерната за местния пазар инер-
ция, произтичаща от емоционалната привързаност на потребителите 
към класическите форми на банкиране. Консервативните нагласи на 
потребителите дълго време затрудняваха възприемането на алтерна-
тивните нововъведения в продуктовия микс на търговските банки. 
Това обуславяше по-голямата продължителност на етапа на внедрява-
не и популяризация на новите услуги и относително ниския икономи-
чески ефект през този етап. Като показателен пример в това отноше-
ние може да се посочи разпространението на електронни терминали 
(АТМ), които за един продължителен период бяха възприемани като 
екзотика и по всяка вероятност щяха и досега да бъдат възприемани по 
този начин, ако финансовите посредници не бяха форсирали масовата 
им употреба. 

Статистиката е показателна за консерватизма в потребителските 
нагласи – над 80% от общия обем картови транзакции за 2008 г. пред-
ставляват теглене на пари в брой. ПОС-терминали се използват едва в 
14% от случаите, а разплащанията през интернет не достигат и 1% от 
общата сума (10,9 млрд. лв. за 2008 г.). С други думи, местният пазар 
е все още далеч от усвояването на пълния капацитет на електронните 
форми на банкиране28. Това обуславя ниската степен на заменяемост 
на физическото присъствие с виртуално, възпрепятства възприемане-
то на алтернативните нововъведения в продуктовия микс на търгов-
ските банки и определя както по-голяма продължителност на етапа на 
внедряване на нови услуги, така и относително по-високи стойности 
на инвестициите, насочени към увеличаване на пазарния дял поради 
тяхното неизбежно свързване с изграждане и оборудване на нови сгра-

28 По отношение на онлайн-банкирането към м. май 2010 г. България е все още най-изоста-
налата страна в региона (, p.3).
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ди, въпреки че това не винаги е оправдано от икономическа гледна 
точка на фона на относително ниската гъстота на населението у нас 
(Таблица 7). 

Таблица 7. Показатели за капацитета на банковия сектор в България и в ЕС 
България ЕС27

Население на една кредитна институция 263 456 59 401
Население на един банков клон 1 311 2 123
Население на един АТМ 2 103 1 362
Население на един зает в банковата система 250 153
Гъстота на населението [д/км2] 69 114
Активи на един зает в банковата система [EUR] 1 022 12 676

Източник: ECB, 2008. EU banking structures, с. 14

Този комплекс от фактори води до ниска ефективност на самата 
система29 и оттам – до пропорционално нарастване на разходите за 
обслужване, рефлектиращо върху цените на предоставените услуги. 
Положителната констатация е, че българският финансов сектор разпо-
лага с неизползван потенциал – възможности за усъвършенстване на 
нискоефективната структура, по-активно популяризиране на елек-
тронните алтернативи за предоставяне на банкови услуги и т.н. Като 
се вземе предвид значителния натиск върху финансовите резултати на 
банките и все още големите очаквания за пазарите на банкови услуги 
в източноевропейския регион30, не е изключено да станем свидетели 
на нова масирана кампания за налагане на електронното банкиране 
по подобие на кампанията за популяризиране на дебитните карти през 
2004–2006 г. 

Успоредно с провеждането на тази кампания може да се очаква и 
провеждане на различни мерки за повишаване на финансовата гра-
мотност на местните потребители, тъй като в България тя е на неза-
доволително ниво.31 Това обстоятелство води до повишаване на ендо-
генния риск в банковата система и възпрепятства разпространението 
на банкови услуги сред населението. 

Независимо от резултатите от провеждане на подобни кампании, 
29 Още през 2008 г. банковият сектор у нас държи рекорд по ниска ефективност, за което 

е показателно съотношението между броя на заетите и активите в банковия сектор, класиращо 
България на последно място в ЕС. През 2007 г. българският банкер управлява дванадесет пъти 
по-малък ресурс (таблица 7) от колегите си в останалите страни-членки на ЕС.

30 В доклада на Уникредит, представен на редовната годишна конференция на EBRD, прог-
нозите за региона са обобщени по следния начин: Търговските банки в страните в преход ще въз-
становят добрите си финансови резултати по-бързо, отколкото банките-майки в западна Европа.

31 Анкета, проведена през 2009 г. показва, че 85,9% от изследваните лица не могат да оценят 
кредитните продукти, предлагани за фирмите, а 83,4% не могат да преценят дали изготвянето на 
бизнес план улеснява получаването на банков кредит.
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целящи популяризиране на електронното банкиране и повишаване на 
финансовата грамотност на населението, ролята на българските до-
макинства в процеса на възстановяване от глобалната криза няма 
да е решаваща поне засега, тъй като спадът на потребителското дове-
рие и песимистичните очаквания за финансовото състояние на дома-
кинствата (Фигура 3) ще въздействат ограничаващо върху перспекти-
вите за развитие на пазара на банкови услуги, оказвайки натиск върху 
цената на привлечения ресурс.32 
Фигура 3. Финансово състояние на домакинствата (ФСД) 

 
 

  3

тя  е  на  незадоволително  ниво.40  Това  обстоятелство  води  до  повишаване  на  ендогенния  риск  в 
банковата система и възпрепятства разпространението на банкови услуги сред населението.  

Независимо от резултатите от провеждане на подобни кампании, целящи популяризиране на 
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поне  засега,  тъй  като  спадът  на  потребителското  доверие  и  песимистичните  очаквания  за 
финансовото  състояние  на  домакинствата  (Фигура  3)  ще  въздействат  ограничаващо  върху 
перспективите  за  развитие  на  пазара  на  банкови  услуги,  оказвайки  натиск  върху  цената  на 
привлечения ресурс.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИГУРА 3.  ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА (ФСД)   

 
Източник: НСИ 

Кампанията за привличане на вложители през 2009 г. даде добри резултати и сега банките са 
изправени пред необходимостта да вкарат в употреба ликвидните средства, натрупани в излишък 
в хода на надпреварата за привличане на депозити. Надеждните кредитополучатели обаче не са 
много,  а  разходните  пера  в  разчетите  им  са  съкратени  до  минимум,  поради  което 
платежоспособното  търсене  на  кредити  е  доста  свито.  Банките  трябва  да  пласират  привлечения 
депозитен ресурс, за да покрият разходите за неговата издръжка. За да стимулират пласмента, без 
да  занижават  рисковите  си  стандарти,  на  финансовите  посредници  се  налага  да  прибягнат  към 
понижаване на цената на заемния ресурс, което от своя страна може да има стимулираща роля за 
насочването му към фондовия пазар и за неговото възстановяване.  

Непосредствен натиск върху финансовите резултати (а оттам – и върху цената и критериите за 
финансиране  на  бизнеса)  ще  окаже  нарастването  на  дела  на  лошите  преструктурираните 
кредити,  които  през  септември  2011  г.  достигат  8.8  млрд.  лв.,  или  21.56%  от  всички  (без 

                                                                 
40   Анкета, проведена през 2009 г. показва,  че 85,9% от изследваните лица не могат да оценят кредитните продукти, предлагани за фирмите, а 83,4% 

не могат да преценят дали изготвянето на бизнес план улеснява получаването на банков кредит. 

41   В  подобни  случаи анализът често  се основава на показатели  за  субективна оценка,  като напр.  потребителско доверие,  очаквания и др.,  а  не на 

количествени  характеристики  за  финансовото  състояние  на  домакинствата,  като  например  разполагаем  доход,  нетно  благосъстояние  и  т.н.,  тъй  като 

субективното възприятие има по‐непосредствена взаимовръзка с мотивацията на потребителите. 

Източник: НСИ

Кампанията за привличане на вложители през 2009 г. даде добри 
резултати и сега банките са изправени пред необходимостта да вкарат 
в употреба ликвидните средства, натрупани в излишък в хода на над-
преварата за привличане на депозити. Надеждните кредитополучате-
ли обаче не са много, а разходните пера в разчетите им са съкратени 
до минимум, поради което платежоспособното търсене на кредити е 
доста свито. Банките трябва да пласират привлечения депозитен ре-
сурс, за да покрият разходите за неговата издръжка. За да стимулират 
пласмента, без да занижават рисковите си стандарти, на финансовите 
посредници се налага да прибягнат към понижаване на цената на за-
емния ресурс, което от своя страна може да има стимулираща роля за 
насочването му към фондовия пазар и за неговото възстановяване. 

Непосредствен натиск върху финансовите резултати (а оттам – и 
32 В подобни случаи анализът често се основава на показатели за субективна оценка, като 

напр. потребителско доверие, очаквания и др., а не на количествени характеристики за финан-
совото състояние на домакинствата, като например разполагаем доход, нетно благосъстояние и 
т.н., тъй като субективното възприятие има по-непосредствена взаимовръзка с мотивацията на 
потребителите.
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върху цената и критериите за финансиране на бизнеса) ще окаже на-
растването на дела на лошите преструктурираните кредити, които 
през септември 2011 г. достигат 8.8 млрд. лв., или 21.56% от всички 
(без овърдрафт), оправдавайки песимистичните прогнози на икономи-
стите.33 Темпът на нарастване вече показва признаци на забавяне на 
неговата динамика (през септември 2011 г. повишението е едва 0.11 
процентни пункта, докато през предходните месеци нарастването е 
0.22 и 0.74 пр. пункта), но обстоятелството че се запазва положителен 
означава че пикът на лошите кредити все още не е достигнат. Продъл-
жаващото влошаване на кредитните портфейли ще принуждава фи-
нансовите посредници да правят все по-големи разходи за обезценки 
на просрочените вземания, които в крайна сметка се начисляват върху 
крайната цена на лихвоносните активи, при това за продължителен 
период от време (от порядъка на 4-5 г.).

1.3.2. Перспективите пред реалния сектор 

По отношение на реалния сектор не може да се очаква какъвто и да 
било напредък най-малко до средата на 2012 година. В това отноше-
ние очакванията на повечето търговски банки (Фигура 4 и Фигура 7) 
са в унисон с прогнозата на БНБ, според която „Възстановяването на 
производствената активност ще бъде бавно и постепенно при водеща 
роля на износа“. Свиването на външния пазар обаче силно ще затруд-
ни изпълнението на тази роля. 
Фигура 4. Индекси на оценка на банковите институции за настояща и очак-
вана икономическа ситуация 

 
 

    Страница 35 от 270 
 
 

ДОМАКИНСТВА И 
НТООД 

6.01  11.98  13.20  ‐12.93  10.93  14.92  26.48  9.98  11.22  11.59  12.70  18.25  3.52  7.05  3.83  4.07  4.32 

Потребителски 
кредити 

1.78  12.21  10.26  ‐10.81  9.38  12.45  18.71  9.33  9.18  10.22  11.20  17.90  0.45  5.11  4.32  4.17  1.92 

Жилищни 
кредити 

13.19  13.42  16.89  ‐17.89  15.49  17.93  37.55  12.90  15.63  14.32  15.31  22.09  7.11  9.03  3.91  3.94  4.88 

Други кредити  10.81  5.09  19.51  ‐7.40  4.82  19.72  33.19  2.19  4.26  7.01  8.99  ‐0.31  3.55  8.12  ‐0.29  4.33  18.68 

Източник: БНБ

1.3.2. ПЕРСПЕКТИВИТЕ	ПРЕД	РЕАЛНИЯ	СЕКТОР		
По отношение на  реалния  сектор  не може да  се  очаква  какъвто  и  да  било напредък  най‐малко до  средата  на 2012  година.  В  това  отношение 

очакванията на повечето търговски банки (Фигура 4 и Фигура 7) са в унисон с прогнозата на БНБ, според която „Възстановяването на производствената 
активност ще бъде бавно и постепенно при водеща роля на износа”.43 Свиването на външния пазар обаче силно ще затрудни изпълнението на тази 
роля.  

 
ФИГУРА 4.  ИНДЕКСИ НА ОЦЕНКА НА БАНКОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НАСТОЯЩА И ОЧАКВАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ  

 
 
Източник: Агенция за икономически анализи и прогнози, "Финансов сектор ‐ оценки и очаквания", бр. 2/2010 

 

Един  от  възможните  сценарии,  който  би  затруднил  възстановяването  и  макар  нежелан  не  бива  да  бъде  пренебрегван  е  премахването  на 
паричния съвет. Известно е, че след въвеждането на валутния борд външната търговия престана да играе ролята на основен фактор на растежа и тази 

                                                                 
43    

Източник: Агенция за икономически анализи и прогнози, „Финансов сектор – оценки и очаквания“,  
бр. 2/2010

33 В подобни случаи анализът често се основава на показатели за субективна оценка, като 
напр. потребителско доверие, очаквания и др., а не на количествени характеристики за финан-
совото състояние на домакинствата, като например разполагаем доход, нетно благосъстояние и 
т.н., тъй като субективното възприятие има по-непосредствена взаимовръзка с мотивацията на 
потребителите.
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Един от възможните сценарии, който би затруднил възстановява-
нето и макар нежелан не бива да бъде пренебрегван е премахване-
то на паричния съвет. Известно е, че след въвеждането на валутния 
борд външната търговия престана да играе ролята на основен фактор 
на растежа и тази функция беше поета от инвестициите. България 
привличаше чуждестранни инвестиции предимно в отрасли с нисък 
дял на валутните постъпления – строителство, търговия, някои видове 
услуги и др., генериращи значителни приходи, които обаче бяха дено-
минирани в местна валута. 

Фигура 5. Дялове на банковите кредити за строителство и сделки с 
имущество 
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функция беше поета от инвестициите.44 България привличаше чуждестранни инвестиции предимно в отрасли с нисък дял на валутните постъпления – 
строителство, търговия, някои видове услуги и др., генериращи значителни приходи, които обаче бяха деноминирани в местна валута.  
 
ФИГУРА 5  ДЯЛОВЕ НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И СДЕЛКИ С ИМУЩЕСТВО  

 
 Източник: БНБ 

Това  породи  значителен  дисбаланс,  тъй  като  обслужването  на  инвестициите  в  съответната  валута  беше  свързано  с  извършването  на  обменни 
сделки  и  това  от  своя  страна  оказваше  натиск  върху  валутния  резерв.45  При  развитие  на  неблагоприятен  сценарий  това  може  да  доведе  до 
увеличаване на публичния дълг или до промяна на фиксирания курс на лева, а както показват индикаторите на системата за ранно предупреждение на 
Nomura  Securities  International,  това  съвсем  не  е  изключено.46  Според  индекса  за  оценка  на  риска  на  нововъзникващите  пазари,  вероятността  за 
валутна криза в края на 2010 г. е около 30% и класира България на второ място сред 35 държави (Фигура 6).  

 
ФИГУРА 6.  ИНДЕКС НА РИСКА ЗА ВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ (GEMARI), Q3,  2009   

                                                                 
44    

45    p.105. 

46  Виж , p.9. Системата за ранно предупреждение на Nomura е изградена на базата на 16 макроикономически и финансови индикатори, имащи висока предиктабилна способност за оценка на вероятността от предстоящи финансови 

трусове и особено на валутни кризи. Счита се, че при стойности на индекса за оценка GEMARI (Global Emerging Markets Risk Index), надвишаващи 70 пункта, вероятността за настъпване на валутна криза е около една трета. 

Източник: БНБ

Това породи значителен дисбаланс, тъй като обслужването на ин-
вестициите в съответната валута беше свързано с извършването на об-
менни сделки и това от своя страна оказваше натиск върху валутния 
резерв.34 При развитие на неблагоприятен сценарий това може да до-
веде до увеличаване на публичния дълг или до промяна на фиксира-
ния курс на лева, а както показват индикаторите на системата за ранно 
предупреждение на Nomura Securities International, това съвсем не е 
изключено.35 Според индекса за оценка на риска на нововъзникващите 
пазари, вероятността за валутна криза в края на 2010 г. е около 30% и 
класира България на второ място сред 35 държави (Фигура 6). 

34 p.105.
35 Виж p.9. Системата за ранно предупреждение на Nomura е изградена на базата на 16 мак-

роикономически и финансови индикатори, имащи висока предиктабилна способност за оценка 
на вероятността от предстоящи финансови трусове и особено на валутни кризи. Счита се, че при 
стойности на индекса за оценка GEMARI (Global Emerging Markets Risk Index), надвишаващи 70 
пункта, вероятността за настъпване на валутна криза е около една трета.



45

Фигура 6. Индекс на риска за възникващи пазари (GEMaRI), Q3, 2009 

 
 

    Страница 37 от 270 
 
 

 
Източник: Nomura Global Economics 

 

Може да се очаква, че забавянето на темповете на възстановяване в България в сравнение с тези в Европа и в света ще предизвика изменения в 
така създалата се ситуация, тъй като очакваното изпреварване на външното търсене ще доведе до бързо стабилизиране на експортните отрасли (виж 
Фигура 7).  

 
ФИГУРА 7.  ОЧАКВАНИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА АКТИВНОСТТА НА БРАНШОВЕТЕ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР В ТЪРСЕНЕТО НА КРЕДИТЕН РЕСУРС  

 
 Източник: Агенция за икономически анализи и прогнози, "Финансов сектор ‐ оценки и очаквания", бр. 2/2010 

Източник: Nomura Global Economics

Може да се очаква, че забавянето на темповете на възстановяване в 
България в сравнение с тези в Европа и в света ще предизвика измене-
ния в така създалата се ситуация, тъй като очакваното изпреварване на 
външното търсене ще доведе до бързо стабилизиране на експорт-
ните отрасли (виж Фигура 7). 

Фигура 7. Очаквания на финансовите институции за активността на бран-
шовете от реалния сектор в търсенето на кредитен ресурс 
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Източник: Nomura Global Economics 

 

Може да се очаква, че забавянето на темповете на възстановяване в България в сравнение с тези в Европа и в света ще предизвика изменения в 
така създалата се ситуация, тъй като очакваното изпреварване на външното търсене ще доведе до бързо стабилизиране на експортните отрасли (виж 
Фигура 7).  

 
ФИГУРА 7.  ОЧАКВАНИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА АКТИВНОСТТА НА БРАНШОВЕТЕ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР В ТЪРСЕНЕТО НА КРЕДИТЕН РЕСУРС  

 
 Източник: Агенция за икономически анализи и прогнози, "Финансов сектор ‐ оценки и очаквания", бр. 2/2010 Източник: Агенция за икономически анализи и прогнози, „Финансов сектор – оценки и очаквания“, бр. 

2/2010

Това, от своя страна, ще привлече по-значителен финансов ресурс 
към тези отрасли и ще доведе до намаляване на дела на финансиране36 
на производствата, ориентирани към вътрешния пазар. За банковата 

36 Този дял беше намален чувствително още през 2008 г. поради резкия спад в доходността 
от инвестиции в имоти и хотелиерска дейност.
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система тази тенденция ще доведе до преструктуриране на кредитите 
– съкращаване на техния дял за строителството и преориентирането 
им към предприятия, реализиращи продукцията си на външните па-
зари. Увеличеният износ37 ще има положително въздействие и върху 
валутните резерви, изразяващо се в отслабване на натиска и съответно 
– в увеличаване на обема им, което до голяма степен ще зависи и от 
динамиката на единната европейска валута.

Фактор, който има съществено влияние върху скоростта на този 
процес, е осигуряването на банково финансиране. Въпреки че Бълга-
рия е една от малкото държави с положителни темпове на динамика 
на кредитите за реалния сектор (Фигура 8), за момента не може да се 
каже, че банките стимулират в достатъчна степен възстановяването на 
реалната икономика. 

Фигура 8. Ръст на кредитите за реалния сектор – XI2009, XII2009, I2010 
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Това,  от  своя  страна, ще привлече по‐значителен финансов ресурс  към  тези отрасли и ще доведе до намаляване на дела на финансиране47  на 
производствата,  ориентирани  към  вътрешния  пазар.  За  банковата  система  тази  тенденция  ще  доведе  до  преструктуриране  на  кредитите  – 
съкращаване  на  техния  дял  за  строителството  и  преориентирането  им  към  предприятия,  реализиращи  продукцията  си  на  външните  пазари. 
Увеличеният износ48 ще има положително въздействие и върху валутните резерви, изразяващо се в отслабване на натиска и съответно – в увеличаване 
на обема им, което до голяма степен ще зависи и от динамиката на единната европейска валута. 

Фактор, който има съществено влияние върху скоростта на този процес, е осигуряването на банково финансиране. Въпреки че България е една от 
малкото  държави  с  положителни  темпове  на  динамика  на  кредитите  за  реалния  сектор  (Фигура  8),  за  момента  не  може  да  се  каже,  че  банките 
стимулират в достатъчна степен възстановяването на реалната икономика.  

 
ФИГУРА 8.  РЪСТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА РЕАЛНИЯ СЕКТОР –  XI2009,  XII2009,  I2010   

 
Източник: Bank for International Settlements 

 

                                                                 
47   Този дял беше намален чувствително още през 2008 г. поради резкия спад в доходността от инвестиции в имоти и хотелиерска дейност. 

48   В този смисъл е и заключението в редовния доклад на МВФ, което гласи: „Основният фактор за растеж на българската икономика е по‐бързо възстановяване на световната икономика от очакваното. Това ще доведе до увеличаване 

на износа и икономически растеж в страната.” ( p.12). 

Източник: Bank for International Settlements

Основната причина за това не е липсата на ресурс, а защото на-
деждните предприятия са малко и повечето от тях нямат нужда от кре-
дит, тъй като свиват дейността си. Онези, които търсят кредити, обик-
новено са предприятия в затруднено положение, които имат необхо-
димост от финансиране за покриване на неотложни разходи (заплати, 
непогасени задължения към доставчици и пр.). Рискът при тях обаче 
е твърде голям и рядко се стига до сделка. Забавянето на темповете на 
възстановяване на икономиката на България има непосредствен ефект 

37 В този смисъл е и заключението в редовния доклад на МВФ, което гласи: „Основният фак-
тор за растеж на българската икономика е по-бързо възстановяване на световната икономика от 
очакваното. Това ще доведе до увеличаване на износа и икономически растеж в страната.“ ( p.12).
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върху отрасловата структура на кредитните портфейли, който се изра-
зява в увеличаване на дела на основните експортни браншове. Както 
беше отбелязано, за България това са предимно отраслите с ниска до-
бавена стойност (добивна промишленост, производство на горива и 
енергия и др.) и както показват данните (Таблица 9), основната актив-
ност на банките е насочена именно към тези сектори.

Таблица 9. Темп на нарастване на обема (и броя) кредити  
за реалния сектор – % 

II трим. 
2009

III трим. 
2009

IV трим. 
2009

I трим. 
2010

средна 
стойност

 Общо 0.4 (0.3) 1.7 (0.7) 0.8 (-1.3) -0.5 (-0.8) 0.6 (-0.3) 
 Нефинансови предприятия 0.1 (0.1) 1.1 (1) 0.4 (-2.7) -0.6 (-0.7) 0.3 (-0.6) 
Селско, горско и рибно стопанство -2.4 (0.5) 9 (9) -4.4 (-3.8) -6.3 (-8.4) -1 (-0.7) 
Добивна промишленост 17.4 (5.6) 6.2 (-0.9) -3.1 (-1.9) 23.8 (-0.6) 11.1 (0.5) 
Преработваща промишленост -1.2 (0.3) -0.1 (0.4) 0.9 (-2.3) -0.2 (0.1) -0.2 (-0.4) 
Производство и разпределение на 
енергия и горива 4.3 (4.6) 7 (1.4) 6.4 (6.5) 10 (1.5) 6.9 (3.5) 
Комунални услуги 8.1 (-0.4) -3.6 (-5.1) -1.1 (1.1) 4.4 (4.2) 2 (0.1) 
Строителство 2.1 (-0.3) 0.4 (1.5) -1 (-3.2) -11.4 (-1.5) -2.5 (-0.9) 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 0.9 (1.0) 0.6 (0.6) 0.7 (-2.1) -2.2 (-0.7) 0 (-0.3) 
Транспорт, складиране и пощи -15.7 (3.2) -5.3 (-0.6) 7.2 (-2.3) 5.1 (4.5) -2.1 (1.2) 
Хотелиерство и ресторантьорство 9.7 (0.7) 3.9 (1.3) -1.2 (-0.7) -4.8 (0.1) 1.9 (0.3) 
Информация и далекосъобщения 5.5 (-10.8) 7.9 (1.6) 0.8 (-1.2) 15 (4.4) 7.3 (-1.5) 
Сделки с недвижими имоти 3.7 (0.6) 3.5 (1.6) -2.8 (-0.3) 68.3 (13) 18.2 (3.7) 
Професионални дейности и научни 
изследвания 9.4 (3.1) 1.9 (-0.6) 1.1 (-0.2) -23.2 (-1.4) -2.7 (0.2) 
Административни и спомагателни 
дейности 

-39.4 
(-38.9) 3.1 (2.3) 3.4 (-1.1) -4.8 (3.3) -9.4 (-8.6) 

Образование -4.7 (3.5) 0.9 (-0.4) 16.9 (-0.9) 3 (-0.9) 4 (0.3) 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа -11.9 (-1.4) 1.7 (-1.2) -0.7 (4.3) -3.8 (-4.9) -3.7 (-0.8) 
Култура, спорт и развлечения 20.4 (12.5) 5.5 (-0.2) 3.7 (3.4) 1.7 (6.9) 7.8 (5.7) 
Други дейности -9.8 (-0.6) -5.2 (1.5) 4.2 (-23.7) -27.6 (-8.9) -9.6 (-7.9) 
Домакинства и НТООД 0.7 (0.3) 2.6 (0.7) 1.4 (-1.3) -0.4 (-0.8) 1.1 (-0.2) 

 Източник: БНБ

1.4. Перспективи за догонване на икономиките от 
ЕС до 2020 

1.4.1. Очаквани структурни реформи в държавния сектор и 
ефект върху икономиката

България е в периферията на Европа не само в географски, но и 
в икономически и социален смисъл. У нас твърде дълго отсъстваше 
стратегическото мислене и резултатите са налице – структурата на 
местното производство е силно изостанала, развити са предимно от-
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расли с висока енергийна зависимост, силно замърсяващи околната 
среда и с нисък дял на добавената стойност, доходите на населението 
са в застой. Тези проблеми дълго време бяха маскирани с помощта на 
съответното финансиране – чрез банкови кредити и приходи от лик-
видиране на активи (най-вече недвижими имоти). С настъпването на 
кризата, обаче, тази възможност вече не е налице и натрупаните в про-
дължение на десетилетия дисбаланси започват да се проявяват. 

Може би основният проблем на икономическото развитие е липса-
та на правилно разбиране за процесите на интеграция. Обществото и 
бизнеса до голяма степен бяха свикнали с нагласата, че членството в 
ЕС е достатъчен фактор за конвергенция на основните икономически 
показатели. В действителност, обаче, не е така.Интеграцията действи-
телно създава благоприятни условия за догонващо развитие, но това 
не става автоматично. Интеграцията не гарантира догонването. Достъ-
път до фондове на Общността, единният вътрешен пазар, общата ва-
лута и т.н. създават потенциал за догонващо развитие на по-изостана-
лите страни-членки. Използването на този потенциал обаче е въпрос 
на дългосрочна стратегия.38

Какви са резултатите в процеса на догонване може лесно да 
се установи от данните на НСИ за достигане на националните 
цели,използвани за измерване на напредъка в изпълнението на страте-
гията „Европа 2020“. Видно е, че България реализира осезаем напре-
дък по отношение на постигането на 75% заетост сред икономически 
активното население на възраст 20-64 г. Само година след получаване 
на пълноправно членство,коефициентът на заетите се изравнява със 
средната стойност за ЕС и достига 70.7%, докато други държави от 
периферията остават по-назад – Румъния достига 64.4%, а Гърция – 
66.5%. С напредването на кризата тези коефициенти спадат, което до-
някъде се дължи на прехвърлянето на заети в сивия сектор. 

Значително изоставане се отчита по отношение на инвестициите 
в НИРД и иновации. По този показател изостават и при други стра-
ни, сред които Кипър, Малта, Румъния, Словакия. Все още не е ясно 
по какъв начин ще бъде достигната заложената цел (3% от БВП до 
2020 г.), така че не е изключено тя да бъде ревизирана преди изтичане 
на крайния срок. 

Трябва да се отбележи, че основен принос за това изоставане е 

38 „Икономиката на България и Европейския съюз: Догонващо икономическо развитие – 
стратегия и реалности“ / Авторскиколектив Иван Ангелов и др. – София: Икономически инсти-
тут на БАН; ФондацияФридрих Еберт, 2006.
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ликвидирането на производства с висока добавена стойност (темата 
е обект на отделен анализ). През 1990 г. България отделя за научно-
изследователска и развойна дейност 2.4% от своя БВП. След това, в 
периода до 2001 г. този показател спада до 0.51% и остава без същест-
вени изменения до началото на кризата. Засега икономиката не проя-
вява никакви признаци за развиване на отрасли, които са свързани по 
някакъв начин с изследванията и иновациите, поради което може да се 
очаква че показателят ще остане на същото ниво.

Ниската добавена стойност на местното производство обуславя 
динамиката на още един от показателите за сближаване, свързан с до-
ходите на домакинствата. През 2008 г. 41,9% от населението в нашата 
страна живее в материални лишения, докато за ЕС този дял е значи-
телно по-малък – 8,1%.

За наваксване на значителното изоставане по изброените крите-
рии, в началото на 2011 г. бяха приети два стратегически документа 
– Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.) и На-
ционална програма за реформи (2011-2015 г.). Програмата за реформи 
предвижда множество мерки, насочени към осигуряване на следните 
фактори за устойчив икономически растеж, които са ориентирани в 
следните насоки:

• Подобряване ефективността на публичните разходи и осигуря-
ване на преразпределение на публичните разходи към дейности, 
повишаващи потенциала за растеж;

• По-добро и по-ефективно използване на трудовия потенциал в 
икономиката;

• Адресиране на слабостите в бизнес-средата и подобряване на 
административната ефективност, включително на регионално и 
местно ниво;

• Оптимизация на държавната администрация;
• Подобряване качеството и ефективността на образователните и 

обучителни системи;
• Инфраструктура с оглед на подобряване на достъпа до Единния 

пазар
Реализирането на много от планираните мерки би подействало 

стимулиращо и би осигурило необходимия потенциал за растежа на 
българската икономика. Действително, ефектът от прилагането на ня-
кои от тях е много дискусионен, като например залагането на строги 
лимити на фискалната рамка, което имплицитно предполага огранича-
ване на възможностите за стимулиране на икономиката посредством 
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държавни поръчки. Известно е, че по време на т.нар. “изгубено де-
сетилетие“ Япония не успя да се възстанови дълго време, въпреки 
че правителството стартира десет крупни инфраструктурни проекта, 
финансирани чрез увеличение на бюджетния дефицит. Може да се 
предполага, че определените фискални лимити по всяка вероятност 
ще забавят съживяването на стопанския оборот в България и бизнесът 
ще разчита основно на външните пазари.

 Не могат да се тълкуват еднозначно и мерките свързани с пенси-
онната реформа, доколкото свиването на пазарите едва ли ще позво-
ли на бизнеса да открие нови работни места, които да осигурят нара-
стващото търсене в резултат от увеличаване на възрастта за пенсия. 
Действително, фискалният ефект от подобна реформа е гарантиран. 
Независимо от това, дали има работа или не, по-възрастната част от 
населението няма да има право да получава пенсия до навършване 
на съответната възраст (63/65 г.) и разходите на пенсионната система 
автоматично ще намалеят. Известен ефект вероятно ще отчете и биз-
неса, доколкото повишеното предлагане на работна ръка би могло да 
окаже натиск върху равнището на заплащането на труд. Ефектът върху 
доходите на домакинствата (и оттам – върху повишаване на потребле-
нието) обаче едва ли ще бъде положителен, тъй като те ще трябва да 
покрият разходите на онези свои членове, които са твърде възрастни 
за да бъдат привлекателни за работодателите и в същото време твърде 
млади, за да имат право на пенсия. 

Една от особено важните насоки в Програмата е реформата в об-
разованието. Предвидените мерки имат за цел да осъвременят българ-
ската образователна система и по всяка вероятност ще я доближат до 
модела установен в много развити страни (в т.ч. и в Германия), чрез 
създаването на мрежа от кариерни центрове, разработване на меха-
низми за поддържане и развитие на рейтинговата система за висшите 
училища, провеждане на ученически и студентски практики в реална 
работна среда и т.н. Необходимо е обаче да се предвиди достатъчно 
надежден механизъм за защита на инвестициите в изграждане на тази 
система, тъй като досегашната практика показа, че липсата на подобен 
механизъм води до миграция на висококвалифицирани кадри извън 
страната и до реализиране на положителните ефекти от качествено-
то образование извън пределите на страната. Докладът на СИФ през 
последната година не отчита абсолютно никакъв напредък в това от-
ношение и страната ни все още заема127 позиция при класирането по 
критерия “изтичане на мозъци“.
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Мерките за постигане на “по-добро и по-ефективно използване 
на трудовия потенциал в икономиката“ са насочени към постигане 
на доста амбициозни цели, като например:изпреварващо обучение за 
осигуряване на необходимата работна сила с оглед на бъдещите по-
требности на пазара на труда; по-висока производителност на труда 
на заетите благодарение на по-високото равнище на знания и умения; 
активиране и осигуряване на работна сила, готова за заетост на ка-
чествени (с високи изисквания към работната сила и създаващи ви-
сока добавена стойност) работни места и т.н. Реалният ефект от тези 
мерки може да се очаква след продължителен период от време, кой-
то е необходим за професионалното доизграждане или пренасочване 
на определени кадри, но също и за създаване на съответното поле за 
ефективната им реализация. От друга страна, формулирането на са-
мите мерки на места не може да предостави достатъчно убедителна 
обосновка за очакваните резултати. Не е ясно по какъв начин може да 
се преодолее нагласата за уседнал живот в голяма част от българското 
население, чиито характерен белег е големият процент на собственост 
върху обитаваните жилища. Не е ясно, също така, по какъв начин ще 
се планират бъдещите потребности на пазара на труда в условията на 
либерализация на движението на капитали и работна сила. Известни 
са подобни опити в други европейски страни, които завършват със съз-
даването на модел за проста обратна връзка между образованието и 
структурата на търсене на пазара на труда.

От всички мерки, включени в националната програма за реформи, 
най-бърз ефект може да се очаква от онези, които са насочени към 
подобряване на административната ефективност. Според оценката на 
световния икономически форум39, работата на държавните институ-
ции е една от сферите, в които страната ни е най силно изостанала 
и в това отношение се класира на 110-то място, след държави като 
Колумбия, Камерун и Хондурас. Неефективната работа на държавни-
те институции се посочва като вторият от най-сериозните проблеми 
съпътстващи развиването на бизнес в страната и заедно с корупцията 
(заемаща първо място) са посочени от ¼ от анкетираните. 

За преодоляване на това изоставане Програмата предвижда 38 
мерки, ориентирани в следните насоки: изпълнение на плана за оп-
тимизация на държавната администрация, който ще позволи да се 
осъвремени нейната организация и ще доведе до подобряване на дос-
тъпа и качеството на публичните услуги и ефикасността на публич-

39 The Global Competitiveness Report 2011–2012
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ните разходи; намаляване на йерархичните нива в администрацията; 
разработване на методика за определяне числеността на персонала на 
областните администрации с оглед на постигането на прозрачност; 
въвеждане на нов модел на заплащане; развитие на системите за на-
биране и подбор на човешки ресурси и др. Конкретното формулиране 
на предвижданите мерки и техният широк обхват дават основание да 
се предполага, че ефектът от прилагането им ще бъде осезаем и ще 
може да се наблюдава в съвсем близко бъдеще, а в условията на криза 
бизнесът се нуждае именно от това. 

1.4.2. Устойчивост и качество на публичните финанси и 
държавния дълг
В началните етапи на кризата се считаше, че за възстановяването 

на доверието ще е достатъчно да се стимулира търсенето в ЕС, използ-
вайки бюджетната политика в рамките на гъвкавостта, която предла-
га ревизираният Пакт за стабилност и растеж. Обстоятелствата към 
настоящия момент, доказват че ролята на бюджетната политика няма 
да е достатъчна за стабилизиране на икономиките и поддържане на 
търсенето.

През 2009 г. и 2010 г. се счита, че Европа може да се справи с оч-
акваната тенденция на спад в търсенето и с неблагоприятния вторичен 
ефект от този спад върху инвестициите и заетостта с помощта на зна-
чителен пакет от стимули. Следователно Комисията предлага държа-
вите-членки да се договорят за координиран пакет от бюджетни сти-
мули, които трябва да бъдат навременни, целеви, за определен период 
от време и да се приложат незабавно. 

В контекста на националните бюджети за 2009 г., това координира-
но бюджетно стимулиране следва да бъде в размер на 170 млрд. EUR, 
което представлява 1,2% от БВП на Съюза, за да окаже съществен 
положителен и бърз ефект върху европейската икономиката и върху 
заетостта, в допълнение към въздействието на автоматичните стаби-
лизатори. Разходи и/или намаления в данъчното облагане, включени в 
бюджетното стимулиране, следва да бъдат съвместими с гъвкавостта, 
предлагана от Пакта за стабилност и растеж, и да задълбочават струк-
турните реформи по Лисабонската стратегия. Това бюджетно стиму-
лиране трябва да бъде за определен период от време. Държавите-член-
ки трябва да се ангажират, че ще постигнат обрат във влошаващото се 
състояние на бюджетите си и ще се върнат към заложените в средно-
срочните цели показатели.
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За постигането на максимален ефект бюджетният стимул следва да 
взема под внимание изходната позиция на всяка държава-членка. Ясно 
е, че не всички държави-членки са в една и съща позиция. Страни като 
България, чиято стратегия беше насочена към спазване на по-силна 
финансова дисциплина в известен смисъл сега имат по-голяма свобо-
да на действие. Въпросът сега е доколко и в каква насока ще бъде из-
ползвана тази свобода каква трябва да бъде политиката по отношение 
на бюджетния дефицит през следващата година ? Привържениците на 
кейнсианската школа в подобни ситуации се придържат към схваща-
нето че „По време на криза умереният бюджетен дефицит не само е 
допустим, но и необходим“ и че работни места и растеж не могат да 
се създават чрез съкращаване на работници и намаляване на бюджет-
ни разходи. В САЩ бяха отправени призиви за връщане на хората на 
работа, тъй като по-големите лични доходи означават и по-големи да-
нъчни приходи. 

От друга страна, привържениците на по-строгата фискална дис-
циплина използвайки примера с Гърция успяват да наложат мнението 
че ако не се прилага силно рестриктивна бюджетна политика страната 
ни ще бъде застигната от същата съдба. Въпреки че не е лишено от 
известно основание, това твърдение не бива да се абсолютизира, тъй 
като между макрофинансовите показатели на Гърция и България има 
огромна разлика и не могат да бъдат съпоставяни механично. През 
2010 г. гръцкият бюджетен дефицит беше 10,5% от БВП, а българският 
– 3,2%. Публичният дълг в Гърция достигаше 142,8% от БВП, а в Бъл-
гария – 16,2%. Обслужването на държавния дълг в бюджета за 2011 
г. е 661,1 млн. лв. или 2,35% от бюджетните разходи, а в проекта за 
2012 г. са заложени 713,6 млн. лв. или 2,47% от бюджетните разходи. 
Очевидно е, че при подобни пропорции обслужването на нашия дълг 
не би било проблем.

1.4.3. Конкурентоспособност на българската икономика
Въпреки някои позитивни оценки, България трябва да наваксва 

значителното изоставане по някои важни за развитието на бизнеса ка-
тегории. Според класирането на световния икономически форум40, в 
което страната заема 76-то място от 133 участници, могат да се откри-
ят някои не особено обнадеждаващи констатации. По жизненоважни 
за бизнеса категории, като например инфраструктура и ефективност 

40 България заема четиридесет и пето място между сто и осемдесетте държави, участващи 
в класирането на Световната банка, което я поставя пред всички останали държави от ЦИЕ ().
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на държавните институции, страната се класира съответно на 102-ро и 
116-то място, което в дългосрочен план означава ограничени възмож-
ности за икономическо развитие. 

Една от най-основните причини за това състояние на икономиката 
е структурата на ПЧИ. Въпреки че обемът им е значителен (непо-
средствено преди кризата България привлича около една пета от пре-
ките чуждестранни инвестиции за Югоизточна Европа, а нетното нат-
рупване на ПЧИ в България за периода 1998-2007 година възлиза на 
27 млрд. евро), основната част от тях са съсредоточени извън реалния 
сектор. Над 40% от ПЧИ са насочени към сделки с недвижими имоти и 
дялове от финансови посредници41. Прекият резултат от съсредоточа-
ването на инвестициите в тези два сектора рефлектира в покачване на 
цените на недвижимите имоти и бурна кредитна експанзия42. 

Успоредно с това обаче насочването на ПЧИ предимно към секто-
рите на финансово посредничество и недвижими имоти лиши реалния 
сектор от необходимия ресурс за догонващо развитие и това доведе 
до неговото значително изоставане. Изчислена като БВП по стандарт 
на покупателна способност на един зает, производителността на тру-
да през 2008 г. е 40% от средната за ЕС и има най-ниската абсолют-
на стойност от всички държави-членки. България е на опашката и по 
показателя за дял на трудовото възнаграждение в общата структура 
на разходите. Този комплекс от фактори и досега обуславя ниската 
покупателна способност на населението и действа стагниращо вър-
ху вътрешния пазар. Слабият ръст на доходите и необосновано оп-
тимистичните нагласи у населението мотивираха домакинствата да 
финансират текущото си потребление за сметка на банкови кредити, 
както показа темпът на кредитна експанзия през 2007 г. Ограничените 
възможности за растеж на реалния сектор останаха до голяма степен 
неосъзнати от населението и бизнеса и по всяка вероятност нямаше 
да бъдат осъзнавани още много време. В този смисъл кризата ока-
за положително въздействие, тъй като доведе до ясно очертаване на 
разумните граници на пазарен растеж и допринесе за охлаждане на 
експанзията, без да предизвика сътресения и да наруши нормалното 
функциониране на сектора. 

41 През 1996 г. делът на активите, контролиран от чуждестранни инвеститори, е по-малък от 
1%. Две години по-късно този дял вече достига 43%, а в средата на 2010 г. разпределението на 
собствеността е следното: дъщерните банки от ЕС притежават 76,2% от активите в системата, 
клоновете на банки от ЕС – 4,3%, банките и клоновете на банки извън ЕС – съответно 2,3% и 
0,7%, а местните кредитни институции – 16,5%.

42 За периода 2004–2008 г. съотношението кредит/БВП се покачи от 0,35 до 0,75.
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Съществен принос за слабото развитие на реалния сектор и ни-
ската производителност на труда има и структурата на местното 
производство и износ. Повече от половината от българския експорт е 
съставен от стоки с ниска добавена стойност (суровини и полуфабри-
кати). Данните показват, че тази структура има по-голяма инертност в 
условията на неблагоприятни конюнктурни промени и е сравнително 
по-устойчива към въздействието на световната криза. За 2008 г. вън-
шнотърговският дефицит на страната е нараснал с 21%, а дефицитът 
на 27-те страни членки на ЕС – с 25% (от 192,4 млрд. през 2007 г. до 
241,3 млрд. през 2008 г.). В дългосрочен план обаче подобна ниско-
ефективна производствена структура пречи на повишаването на про-
изводителността на труда. 

1.5. Мерки за смекчаване на негативното 
въздействие на световната криза върху реалния и 
банковия сектор в България. 

Основната цел на антикризисните програми е не само да компен-
сират загубите във финансовия сектор, но и да противодействат на на-
маляващото търсене на световните пазари със собствени национално 
специфични мерки за стимулиране на вътрешното търсене и създаване 
на вътрешни стимули за стопански растеж. Проблемите на растящата 
безработица, несъстоятелност на частни компании и проблематична 
издръжка и преструктуриране на публичните компании са последици 
от кризата, които се нуждаят от специфични политики и реакции в 
отделните страни. 

Прилаганите по антикризисните програми мерки могат да имат и 
сравнително ограничен ефект за общо икономическото възстановя-
ване, но може да се очаква, че при нужда реакцията на съответните 
правителства на редица страни ще бъде по-успешна отколкото досега. 
Възможно е дори да има нови пакети с икономически стимули в разви-
тите страни, най-вече с оглед на забавящото се потребление. 

В глобалната икономика протича процес на преструктуриране не 
само на предлагането на парична ликвидност, но и на икономическите 
структури на микроравнище. Това изостря конкуренцията на микро, 
секторно и макроикономическо равнище чрез каналите на търговията 
и капиталовата мобилност. След национализацията на банки и огро-
мните финансови инжекции на правителствата за саниране на финан-



56

совите институции, на дневен ред са банкрутите на компании от реал-
ната икономика, като казусът Дженерал Мотърс не е единствен, нито е 
моделен като практика на саниране на компаниите от реалния сектор. 
До каква степен предстои нова вълна от държавни интервенции за ре-
алната икономика е въпрос и на избор на проинфлационен обрат в сто-
панското развитие на редица страни.

След решението на ЕС да не следва общ план за оздравяване на 
икономиките от ЕС, стопанската конюнктура в ЕС от началото на 
2009 г. се повлиява различно от националните политики на отделни-
те страни-членки. Признаването на необходимостта от координиране 
на антикризисните политики на отделните страни остава на дневен 
ред в ЕС, като общоприетата теза е, че страните ще се стремят към 
връщане към строгата бюджетна дисциплина според критериите на 
Еврозоната, но само след преодоляване на кризата. През 2008 и 2009 
г. в условия на депресивна икономическа конюнктура стандартният 
избор на икономическа политика на редица страни по принцип се све-
де до намаляване на рестриктивната фискална политика и разхлабва-
не на паричната политика. Отчитайки рисковете от процикличността 
на мерките за борба с кризата, страните от ЕС подкрепят връщането 
към бюджетната дисциплина на Еврозоната. Идеята за глобална ко-
ординация на добрите практики за бюджетна дисциплина намериха 
отражение в предложението на канцлера на Германия А. Меркел за 
приемането на Глобален пакт за стабилност за целите на консолиди-
ране на държавните финанси на всички заинтересовани страни. При 
такава политика се очаква стимулиране на заетостта, износа, намаля-
ване на вноса и подобряване на нормата на спестяванията в национал-
ната икономика.

Най-важно място в координацията на мерките в ЕС имат решения-
та за изграждане на нов институционален надзорен ред над финан-
совите пазари. През юни 2009 г. Европейският съвет одобри предло-
жението за създаване на Европейски съвет за системния риск, който 
да наблюдава и оценява потенциалните заплахи за финансовата ста-
билност. Европейският съвет препоръчва и създаването на Европей-
ска система на органите за финансов надзор, състояща се от три нови 
европейски надзорни органи. 

Мерките за стимулиране на икономиките, взети от правителствата 
и централните банки, са ползотворни, тъй като облекчават най-небла-
гоприятните ефекти на икономически спад. В интерес на устойчиво-
то икономическо възстановяване в ЕС се проявява предпазливост към 
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прекаленото увеличаване на публични средства за стимулиране на 
икономиката. 

Същевременно, 
Продължаването на усилията по координиране на антикризисните 

политики на отделните страни в рамките на международните офици-
ални институции и форуми и преразглеждането на проблемите на 
световния валутно-финансов ред ще бъде под нарастващ обществен 
натиск за преодоляване на липсата на доверие и икономическата не-
сигурност и за възстановяване на макроикономическата и финансова 
стабилност.

Най-общо сценариите за излизане от кризата включват краткосро-
чен и дългосрочен подход.

Краткосрочният сценарий за излизане от кризата на практика се 
формира през втората половина на 2008 г. и намери отражение в съ-
ответните национални антикризисни програми, в Европейската Про-
грама за Икономическо Възстановяване на ЕС, в решенията на Г-20 от 
ноември 2008 и април 2009 г. и на Г-8 от юли 2009 г., както и в спаси-
телните пакети приети от международните финансови институции за 
спасяването на страните изпитващи проблеми с обслужването на своя 
дълг – Гърция, Ирландия и Португалия.

Концепцията за управление на кризата включва както мерки на ико-
номическата политика за поемане на бремето на кризата и преразпре-
делението и отсрочката й за сметка на публични средства, така също и 
срочност на регулативните реформи за завишаване на изискванията за 
отчетност в областта на: налагане на по-строги изисквания за предпаз-
ливо банкиране (изискванията по Базел II за капиталовата адекватност 
на банките), реформирането на агенциите за кредитен рейтинг, унифи-
цирането в международен обхват на по-строги счетоводни стандарти, 
на застраховането, на санкциите от страна на надзорните органи, ре-
гулирането на паралелни на банковата система финансови структури, 
регулирането на секюритизираните продукти и техните пазари, както 
и регулирането на инвестиционните фондове.

До Август 2011 г. за рекапитализацията на банки, национализаци-
ята на финансови учреждения и предоставяне на гаранции по банко-
ви депозити и други финансови активи са заделени огромни по обем 
държавни средства, възлизащи на повече от 20 трлн. щат. дол., което 
се равнява на почти 30% от световния БВП. Признавайки, че парично-
кредитните и финансови мерки за предотвратяване на кризата няма 
да бъдат достатъчни, много страни, най-вече развитите страни, но и 
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някои развиващи се страни разработиха данъчно-бюджетни реформи 
за стимулиране на стопанската активност на обща сума от порядъка 
на 2,7 трилиона щат. дол. (т.е. възлизащо почти на 4% от световния 
БВП), като се предвижда тези средства да бъдат изразходвани в пери-
ода 2009-2011 г. 

Наборът от трите най-важни принципа (трите „Т“) на антикризис-
ното въздействие (своевременно, целево и временно прилагани мерки) 
се приема като добра практика, но в редица концепции за кризисно 
управление се посочва, че е особено важно да има ясен избор на из-
хода към стопанско оживление. Трудностите при това ще бъдат свър-
зани както с нуждата да се смени моделът на бизнес във финансовото 
посредничество, така също и да не се позволи протекционизмът на 
национална основа да затрудни световната търговия и капиталообмен.

Икономическият спор за продължителността на стопанската ре-
цесия след първоначалните разногласия вече формира относително 
стабилно становище за това, че настоящата криза не само ще бъде 
по-продължителна, но ще бъде последвана от период на по-бавен 
и труден преход към икономически растеж в главните развити стра-
ни към икономическо оживление в останалите страни, при това при 
наличието на сериозен риск от повторна рецесия.  Признанието, 
че сложността на кризата създава големи затруднения е фактът, че 
за преодоляването й се мобилизираха огромни по размер средства от 
националните публични власти и международни институции. Съще-
временно липсата на аналогични на потенциала на развитите страни 
възможности за антикризисно регулиране в страните с нововъзниква-
щи пазари и развиващите се страни по оценки на Съвета на ООН за 
глобална икономика обуславя негативна тенденция на задълбочаване 
на глобалното неравенство, като „неизбежно се блокира прогресът за 
постигане на целите на развитието, формулирани в Декларацията на 
хилядолетието. 

Реформата на международната валутнофинансова система 
(МВФС) се поставя в центъра на дългосрочните антикризисни кон-
цепции. Според Б. Айхенгрийн43 нова Бретънуудска система не е въз-
можна в близка перспектива, а в десетгодишна перспектива следва да 
бъдат създадени по-строги режими на финансов надзор, реформиране 
на ролята на МВФ и създаване на нови институции като институция за 
трансграничната неплатежоспособност на финансовите посредници и 

43 Петров, Хр., Икономисти: Сегашната криза по поведение е като Голямата депресия, Днев-
ник, 17 юни 2009
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международна финансова организация, която да санкционира страни, 
чиито регулативни режими не отговарят на международните стандар-
ти. В близка перспектива според Б. Айхенгрийн по-скоро е необходим 
нов световен финансов прагматизъм с цел:

• Да се изключи риск от арбитраж при регулативните промени в 
отделните страни;

• Да се увеличат изисквания за капиталова адекватност на банки-
те и да се регулират небанковите институции с по-голяма стро-
гост;

• Да се въведат данъци върху финансово спекулативни капитали;
• Да се пререгулира пазарът на кредитни деривати и суапирането 

им;
• Да не се допускат мерки, които действат проциклично.44

В редица анализи и предложения за реформа на глобалната систе-
ма се прави оценката, чe реформата на МВФС е била забавена и меж-
дународните официални финансови институции не са противодейст-
вали на кризата успешно, въпреки промените, които те внасят след 
Азиатската криза от 1997-1999 г. за превенция на финансови кризи и 
укрепване на международната финансова стабилност. Отчита се перс-
пективата, че Нова Бретън-уудска конференция II ще бъде на базата 
на нов геополитически баланс на силите (както и при Бретън-уудската 
конференция в 1944) – съответно с участието на Г7 или Г-8, в рамките 
на Г-20 и/или с участието на 192 страни членки на ООН. Вероятност-
та да се стигне до реформен процес обаче обективно зависи в крайна 
сметка от участието на най-важните страни, които имат интереси на 
глобалния финансов пазар. В подготовка и подкрепа на срещите на 
Г-20 през ноември 2008 и април 2009 г. заемат важно място проектите 
и „пътните карти“ за реформа на глобалната система, предложени от 
Г-31 с доклада на де Ларозие и с доклада на групата Исинг. Основните 
идеи в техните предложения са относно въвеждането на по-строги и 
унифицирани нови стандарти за капиталова адекватност, финансо-
ви отчети, системен риск и регулирането му, както и нови улеснения 
за кредитор от последна инстанция и идеи за пререгулиране на Ев-
ропейското финансово пространство с въвеждането на нови надзорни 
институции на ЕС. С предложенията МВФ да подобри ликвидността 
си и да придобие нова роля като кредитор от последна инстанция се 

44 Петров, Хр., Икономисти: Сегашната криза по поведение е като Голямата депресия, Днев-
ник, 17 юни 2009
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конкретизират стъпките към реформата на една от най-важните Бре-
тън-уудски институции. Новата глобална финансова инфраструктура 
трябва да позволи да не се навреди на реализацията на целите на раз-
витието в настоящото хилядолетие, приети в рамките на ООН.

Обобщаването на световния опит позволява да се откроят две гру-
пи страни. При първата пазарите реагират на размера на съответната 
държавна програма, а при вторите – програмите остават незабелязани 
от реакциите на фондовите и паричните пазари. Към първата група 
спадат освен САЩ, Китай, страните от ЕС, Русия, Индия, Бразилия. 
Част от основните програми имат динамичен характер, но посланието 
на съответното правителство за размера на програмата остава непро-
менено. Обявената от Китай през ноември 2008 г. програма с фиксиран 
размер за стимулиране на икономиката възлиза на 486 млрд. USD. Све-
товните фондови пазари, които очакваха увеличаване на тази сума, ре-
агираха през април 2009 г. чрез масирани продажби. Пазарите даваха 
сигнал на китайското правителство да отдели допълнителни средства 
за подкрепа на националната икономика. Динамичен характер има 
програмата на САЩ. Американската програма е подложена на непре-
къснати промени (допълнителни средства, включване на нови секто-
ри, на допълнителни институции, които да предоставят подкрепа, като 
Федералния резерв, и т.н.). При анализа на отделните програми една 
от трудностите е да се систематизират критериите за оценка, да се от-
говори еднозначно на въпроса коя програма е подходяща за тази криза. 
Различията в избора на критерии, които се коренят в различните ико-
номически теории, на които се основават, могат да доведат до коренно 
противоположни резултати в оценките. 

Преобладаващият подход при структуриране на програмите в мо-
мента в англосаксонските страни е чистото кейнсианство – широко 
отваряне на вратите за фискална и парична експанзия. В същото време 
на заден план остават критериите за икономическата ефективност и 
моралния хазарт. Но дори и сред тези кейнсиански програми има раз-
личия – в някои от тях разходите изглеждат по-основателни от други. 
Така например, ако разходите за инфраструктура в Китай имат по-го-
лям вносен компонент, не биха били добро решение в кейнсианския 
смисъл на стимулираща програма. Едно насочване на средствата към 
по-бедните слоеве от населението би било по-основателно решение. 
Субсидирането на предприятия, които са пред фалит, също би имало 
смисъл в Китай, тъй като тази мярка ще съдейства за запазване на ра-
ботни места. Ако оценката на очаквания ефект от програмите за сти-
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мулиране се основава на неокласическите теории, поставящи в цен-
търа свободните пазари, могат да се получат съвсем други резултати. 
Типичните интервенционистични правителства обаче на старите стра-
ни-членки на ЕС не споделят изцяло англосаксонския ентусиазъм за 
следване на кейнсиански рецепти за стимулиране на икономиката. В 
много случаи практически ефектът е изтласкване на частния капитал, 
като по този начин само се забавя излизането от кризата.

По отношение на мерките, които следва да се предприемат за ста-
билизиране на българската икономика може да се каже, че е налице 
известна свобода на действията, доколкото банковият сектор в страна-
та остана сравнително слабо засегнат. Основният риск за неговата дес-
табилизация се крие в реалната икономика и по-специално – в опас-
ността от продължителен застой. Поради тази причина, за да осигури 
своята стабилност в дългосрочен план, основният приоритет на бан-
ковия сектор би трябвало да се насочи към подпомагане, по-бързо въз-
становяване и преструктуриране на реалната икономика, т.е. банко-
вият сектор в България не следва да се третира като обект, а като 
фактор за стабилизация. За целта са необходими конкретни действия 
от страна на финансовите посредници и преди всичко от страна на 
държавата, които могат да се насочат в следните направления:

Насочване на известна част от наличния финансов ресурс към 
отраслите, в които равнището на междуфирмена задлъжнялост е 
най-високо, с цел преодоляване ефектът на недоверие между иконо-
мическите агенти и възстановяване нормалното циркулиране на стоки 
и услуги в общата верига на доставките. Тази дейност е свързана с 
висок риск, поради което реализацията на подобен проект предполага 
активното участие на Българска банка за развитие (ББР) в качеството 
на гарант по отпуснатите целеви кредити, тъй като по силата на дейст-
ващата нормативна уредба привличането и управлението на ресурси, 
необходими за реализиране на икономическия потенциал на страната 
е една от основните цели на ББР.45 Предприемането на мерки, насо-
чени към намаляване на равнището на междуфирмена задлъжня-
лост, ще изисква значително финансиране, което би могло да се оси-
гури чрез целеви емисии на ДЦК. Събраните средства от тези емисии 
могат да бъдат вложени при ниска фиксирана лихва в ББР и след това 
– отпускани по целеви направления, според предварително изготвено 
виждане за приоритетните отрасли. Подобна стъпка ще спомогне за 

45 Чл. 2., ал. 2 от Закона за Българската банка за развитие (обн. ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., 
изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г.).
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изтегляне на свободния финансов ресурс от населението и ще предо-
тврати натрупването му в търговските банки (където управлението му 
би било значително по-трудно поради ограничените възможности за 
провеждане на парична политика от страна на БНБ). По този начин 
ще се намали рискът от изтегляне на този ресурс към банките-майки, 
при евентуално възникване на проблеми от ликвиден характер. Пре-
доставянето на събраните средства под попечителството на банкова 
институция при условията на предварително изготвен план за усвоя-
ването им до известна степен ще предотврати възможностите за неце-
лесъобразно изразходване на средствата. За съжаление ролята, която 
ББР може да играе в процеса на възстановяване, не е добре изяснена, 
за което е показателен фактът, че от списъка с шестдесет антикризисни 
мерки на българското правителство, само една се отнася до дейността 
на ББР и тя препоръчва приоритетно финансиране на малките и сред-
ните предприятия. Подобно предписание може да има известен социа-
лен ефект, но докато не се ангажира с определени отраслови приори-
тети, едва ли ще окаже дългосрочно влияние върху стабилизацията и 
устойчивото развитие на икономиката.

Кредитирането на отрасли с висока добавена стойност трябва 
да добие статута на приоритетна дейност за банковия сектор в Бълга-
рия. До известна степен предстоящият застой на местната икономика 
ще предизвика преориентиране на кредитните институции към тези 
браншове, тъй като съживяването на експортните сектори ще доведе 
до появата на платежоспособно търсене на финансов ресурс сред сто-
панските агенти от тези отрасли. Проблемът е, че по-голяма част от 
българския експорт е съставен от продукти с ниска добавена стойност 
(суровини и материали, чийто дял през 2009 г. е 42,6%), което би след-
вало да се промени. За целта ще бъде необходима активната намеса на 
държавата, която би следвало да инициира програми за поощряване на 
финансирането на високотехнологичните отрасли.46 Конкретните мер-
ки могат да включват данъчни облекчения за инвестиции в определени 
сектори, покриване на разходите за издръжка на привлечения капитал, 
предоставяне на държавни гаранции за кредитиране и т.н. Очевидно 
е, че изразходването на финансови ресурси за спасителните програми 
в ЕС ще доведе до неговото финансово изтощаване, а оттам – до на-
маляване на приходите по програмите за подкрепа на икономическото 

46 В тази посока са предвидените изменения в Закона за инвестициите - намаляване на пра-
говете за издаване на сертификат за класове А и Б за високотехнологични дейности, покриване 
на 50% от разходите за инвестиции в научни изследвания и 10% от разходите за инвестиции в 
преработващата промишленост за приоритетни проекти и т.н.
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развитие. Поради това ще се наложи държавата да играе по-активна 
роля за икономическото развитие на страната и в по-малка степен да 
се разчита на външна подкрепа.47 

Друг приоритетен отрасъл, който се нуждае от финансово подпо-
магане и ще допринесе значително за бързото стабилизиране на бъл-
гарската икономика, е биологичното земеделие. Предлаганите вари-
анти за развиване на алтернативни форми на земеделие биха довели 
до изключително негативни последици в дългосрочен план, тъй като 
от една страна консумацията на вредните за човешкия организъм ге-
нно-модифицирани организми (ГМО) ще доведе до съкращаване на 
периода на трудоспособност и до увеличаване на разходите за здра-
веопазване, а от друга – до пълна зависимост на земеделския отрасъл 
от доларовия внос на ресурси за развиване на този отрасъл (препарати 
и семена, доставяни от САЩ). Биологичното земеделие48 е заложено 
сред приоритетите на повечето държави на Стария континент, за което 
е показателен делът на земеделските площи, обработвани по тази тех-
нология. По данни на Евростат за 2007 г. в Чехия и Естония този дял 
е 9%, за Латвия и Швеция 10% и т.н. България е на последно място 
със скромните 0,4%. След 1998 г. отрасълът на селското стопанство у 
нас постоянно съкращава своя дял в БВП. От 18,8% през 1998 г., през 
2007 г. този дял е свит повече от три пъти – до 6,2%. В случай че не 
се предприемат бързи мерки за възстановяване на производството в 
сектора, националната валута ще продължи да изпитва натиск от уве-
личаващия се внос.49

Мярка, която би подкрепила стабилизирането на българската ико-
номика, е въвеждането на негативни стимули за кредитиране на 
отраслите с ниска добавена стойност, като например, въвеждане на 
диференцирани пределни норми на ръст на активите, чийто размер да 
се определя според отрасловата структура на отпуснатите кредити за 
всяка отделна банка. Кризата изигра и известна положителна роля за 
икономиката, тъй като влиянието й се прояви в по-голяма степен като 
катализатор за някои от нейните скрити недостатъци, отколкото като 

47 На заседание на финансовите министри на ЕС през м. юни 2010 г. комисарят по икономи-
ческите и валутните въпроси Оли Рен изрази „известни притеснения” относно достоверността 
на статистическите данни, предоставяни от българските власти за бюджетния дефицит и заяви, 
че в скоро време ще бъде изпратена мисия у нас за проверка на данните.

48 Биологичното земеделие може да се определи накратко като система, която избягва из-
ползването на синтетични торове, пестициди, растежни регулатори, фуражни добавки и др.

49 За периода 1998–2009 г. делът на вноса на храни, напитки и цигари е нараснал два пъти. 
Ако се приеме за база някоя от предходните години (1995–1997 г.), когато вносът е още по-малък 
(1,2–1,8%) нарастването е между три и пет пъти.



64

източник на проблеми. Тези недостатъци (нискоефективна структура 
на производство и износ, недостиг на ресурси за устойчиво развитие, 
ограничени възможности за адаптация към динамичните промени на 
пазарната конюнктура и пр.) са натрупвани продължително време. 
Преодоляването им ще бъде труден процес, който ще изисква дълъг 
период за възстановяване. Този процес би могъл да се ускори при на-
личие на определени предпоставки: осигуряване на благоприятни ус-
ловия за ускорено развитие на определени браншове, преодоляване на 
консервативните нагласи и липсата на креативен потенциал у голяма 
част от българските предприемачи, въвеждане на ефективни стимули 
за внедряване на нови технологии и пр. Едва след осигуряването на 
тези условия българската икономика ще има възможност да се възста-
нови от кризата и да се нареди сред страните с устойчив растеж.
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Раздел 2. Изтичане на добавена стойност – 
базисно ограничение и фактор на 
икономическия растеж; Влияние 
на паричния съвет, фискалните 
ограничения и изгледите за сближаване 
на България към еврозоната

1.1. „Изтичането“ на добавена стойност – 
ограничение и фактор на икономическия растеж

Изтичането на добавена стойност е най-сериозният проблем за 
българската икономика. Проблем, обуславящ възникването на множе-
ство други (в т.ч. ниските доходи на населението и слабото покритие 
на социалните разходи), които се опитваме да решим със средствата на 
икономическата политика, но както е видно – без особен успех. 

За всяка малка отворена икономика с ниска инвестиционна актив-
ност, каквато е българската, изтичането на добавена стойност е напъл-
но закономерен процес, тъй като основната форма на реализация на 
нейния потенциал е външнотърговския стокообмен а липсата на база 
за развитие на модерно производство, стимулира износа на продукция 
на ранните етапи от веригата на добавената стойност. Изнасят се суро-
вини и полуфабрикати, в които дела на овеществения труд е много по-
малък отколкото на последния етап на веригата, особено при реализа-
цията на готови високотехнологични изделия. Това намира непосред-
ствено отражение във външнотърговския баланс, тъй като обемите на 
изнесената и внесената продукция са силно неравнопоставени, което 
от своя страна води до натрупването на отрицателен търговски баланс. 
От този дисбаланс възниква и друг – по-сериозен проблем, свързан с 
доходите на домакинствата. Малките обеми на износ на овеществен 
труд водят до застой в покупателната способност на населението и 
до задоволяване на насъщни потребности за сметка на увеличение на 
задлъжнялостта. Разходите на голяма част от заетите в материалната 
сфера не могат да бъдат покрити от основния източник на приходите 
им и те са принудени да теглят кредит от местните банки. През 2009 г. 
повече от половината български домакинства изпитват системен не-
достиг на средства за съществуване, тъй като разходите за осигуряване 
на жизнения минимум и тези – за обслужване на кредити са равни на 
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приходите им, или дори по-големи.50 В условията на световната кри-
за около 2/3 от българските домакинства се затрудняват да обслужват 
кредитите си и това рефлектира върху финансовата система – много 
банки реализират загуби на фона на увеличаващите се разходи за про-
визии, а качеството на портфейла им се влошава. 

Катализатори на износа на добавена стойност са процесите на гло-
бализация, които водят до съсредоточаване на негативи в икономики-
те-износители на добавена стойност поради две основни причини. От 
една страна, липсата на бариери пред свободното движение на стоки 
води до бързо изравняване на цените на пазарите в страни със същест-
вено различаващи се равнища на доходите на населението, т.е. кон-
вергенцията на цените води ускорено реално обедняване на домакин-
ствата в държавите износителки на добавена стойност. По-сериозният 
проблем обаче произтича от глобализацията на трудовите пазари, тъй 
като липсата на целенасочена политика (както и липсата на условия за 
реализация) по отношение на висококвалифицирания персонал води 
до неговата миграция и до нулев икономически ефект от инвестициите 
в образование. 

С други думи, проблемът с износа на добавена стойност произтича 
от неблагоприятната отрасловата структура на българската икономика 
и подкопава нейните основи, лишавайки я от потенциал за развитие в 
дългосрочен план. 

1.1.1. Структурни диспропорции на брутната добавена 
стойност в основните сектори на икономиката  
на България и ЕС

Структурата на българското производството е по-неефективна 
по отношение на обема и растежа на добавената стойност. Делът в 
БДС на добавената стойност произведен в промишлеността, селското 
стопанство и строителството през 2010 г. е с около 40% по-голям в 
сравнение със средното за ЕС. През 2009 г. в България междинното 
потребление за създаване на единица продукция в селското стопанство 
е по-голямо с 39% в сравнение с продукцията на сектора на услугите, 
а в индустриалния сектор – с 43%. Това обстоятелство е ограничител 
по отношение на обема и растежа на добавената стойност, тъй като за 

50 Сарийски, 2010, „Проблеми на задлъжнялостта на българските домакинства“, в сборник 
доклади от IV конференция „Конкурентоспособност на българската икономика“, ISBN 978-954-
9359-44-2
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единица добавена стойност разходите за суровини, материали и енер-
гия са по-големи.

Често при анализа на производствената структура се прави съ-
поставка с годините преди 1989 г., когато страната ни разполагаше с 
големи мощности за производство на предмети за потребление, про-
изводствено оборудване и др., които имаха сериозно присъствие на 
външните пазари. Редица наши производства от отрасловите групи на 
машиностроителната, металообработващата, електронната, химиче-
ската и хранително-вкусовата промишленост, имаха силни позиции на 
пазарите на СИВ, а някои от тях и на западните. 

До днес остават не съвсем изяснени причините поради които след 
1989 г. повечето от тези производства бяха закрити. Действително, в 
тогавашния си вид системата беше нежизнеспособна, продукцията 
– неконкурентоспособна, производството и реализацията – небалан-
сирани. Създадени са излишни мощности и основни производствени 
фондове, което води до дисбаланс между постъпленията и изходящите 
парични потоци в конвертируема валута, а оттам – до нарастване на 
външния дълг в такава валута. Самата система притежава множество 
пороци, сред които: игнориране на пазарния механизъм и ограничава-
не на формите на собственост, командно-планов механизъм на упра-
вление на икономиката, уравниловка в заплащането на труда, висока 
енергоемкост и материалоемкост, силна зависимост от внос на суро-
вини и т.н.51 Въпреки това, обаче, трябва да се отчете, че по това време 
структурата на производството и износа като цяло е в полза на отра-
слите с висока добавена стойност. Страната има добри пазарни пози-
ции на електронната промишленост, много добри за електрическите 
машини и хранително вкусовата промишленост и добри за част от 
продукцията на машиностроителната и металообработваща промиш-
леност и химическата и каучуковата промишленост. Сумарният износ 
на тези производства за периода 1986 – 1989 г. достига относителен 
дял почти 84% от общия на България.52 

Отказът от коопериране с водещи западни фирми се оказва ре-
шаващ за оцеляването на тези браншове и след 1989 г. те се оказват 
неподготвени за условията на свободния пазар. Бързата преориента-
ция на страните от СИВ към западни търговски партньори води до 

51 Илиев, Ив., ”Икономиката на България през периода 1949-2001 г.“, ПК Д.Благоев, София 
2004 г.

52 Тасев, А. “Външнотърговският стокообмен и външните пазари на България – история, 
политика и икономика 1986 – 2006 г.“
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рязък спад на износа още през следващата година, а с изтичането на 
пет-годишните договори и разпадането на СИВ, през 1991 г. експортът 
на промишлеността се свива до 54.5% спрямо постигнатите обеми от 
1986 г. 

Освен че не прави необходимото за завземане на позиции на но-
вите пазари, България губи вече установените си позиции в страните 
от ОНД (в които до 1988 г. реализира почти 2/3 от експорта си). След 
като подписва Европейското Споразумение за Асоцииране през 1993 
г. България бързо губи своите традиционни пазари и през 2002 г. из-
носът за ОНД достига едва 23.3% от постигнатия обем през 1992 г., а 
през 2005 г. – 3.7% от общия експорт. Нашите позиции там са заети от 
западни фирми – европейски, американски и други, на чиито пазари се 
опитваме да запълним малки ниши.

Известно позитивно влияние върху производствената и експорт-
ната структура оказват процесите на делокализация, в които България 
участва като страна-приемник на производството на продукти на тру-
доинтензивните отрасли. В периода 1995 – 2003 г. дела на потребител-
ските стоки в експорта се увеличава от 26% до 37%. Основен принос 
за това изменение има износа на дрехи и обувки, чиито дял нараства 
от 6% в началото на периода, до 22% в края. Аналогични изменения в 
обратна посока се отчитат в дела на суровините и материалите, чиито 
дял съответно намалява от 53% до 41%. Тук трябва да се отчете, че 
въпреки благоприятното въздействие върху производствената струк-
тура, ефектът от делокализацията върху реализирането на добавена 
стойност е относително малък, тъй като основната част от нейното 
натрупване (на етапа на маркетирането) се извършва едва след изнася-
нето на готовата продукция извън страната.

Промяната на ролята, която играе България в процесите на глоба-
лизация, променя нейната позиция. След като през декември 2002 г. ЕК 
подкрепя желанието на България да се присъедини към ЕС, привлека-
телността на страната в качеството на приемник на трудоинтензивни 
производства намалява. Очакванията за сближаване на цените и запла-
щането на труда към средните в ЕС води до оттеглянето на чуждестран-
ните компании от тези производства и това бързо се отразява в структу-
рата на износа. Дела на потребителските стоки през следващите години 
до началото на кризата се свива от 37% до 22%, а дяловете на износа на 
суровини и материали и на енергийните ресурси се увеличават съответ-
но с 4 и 6 процентни пункта. През 2007 г., дела на суровините в общия 
експорт достига 45%, а този на енергийните ресурси – 15%.
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Фигура 9. Структура на външната търговия по начин на използване 
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Износ Внос

Освен изтеглянето на инвестиции от делокализираните производ-
ства, неблагоприятно въздействие върху местното производство има 
и влизането в сила на нулевите мита върху вноса на индустриални 
продукти от страните-членки на ЕС през 2002 г. по силата европейско-
то споразумение за асоцииране. През същата година падат и митата 
за внос на индустриални стоки от страните-членки на ЕАСТ53 и това 
влияе зле на структурата на местното производство и износ на стоки с 
висок дял на добавената стойност. Това е напълно закономерно – ли-
берализацията на търговията по правило облагодетелства държавите 
с по-силни и конкурентни икономики. Ефектът в икономически по-
слабите държави, се изразява преди всичко в потискане и ликвидиране 
на местни производства и бързо увеличаване на търговския дефицит. 
Именно това се наблюдава в България – през периода 2002 г. – 2006 
г. дефицитът във външната търговия с ЕС-15 нараства 2,5 пъти (до 
2 млрд. USD). Аналогично изменение се отчита и при дефицита със 
страните от ЦЕФТА, който нараства дванадесет пъти след влизане на 
споразумението за свободна търговия в сила (от 70.6 млн. USD през 
1998 г. до 943.1 млн. USD през 2006 г.).

Разгледаните процеси влияят непосредствено върху структурата 
53 Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
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на заетите, които се прехвърлят от отраслите с променлива фактор-
на интензивност и тези – с икономия на мащаба (характеризиращи се 
като цяло с висок дял на добавената стойност на продукцията) към 
трудоинтензивните и ресурсоемките отрасли (виж фигурата). 

Фигура 10. Клъстери по сходство в структурата на заетите в местното 
производство 
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пъти  (до 2 млрд. USD).  Аналогично изменение се отчита и при дефицита  със  страните от ЦЕФТА, 
който нараства дванадесет пъти след влизане на споразумението за свободна търговия в сила (от 
70.6 млн. USD през 1998 г. до 943.1 млн. USD през 2006 г.). 

Разгледаните  процеси  влияят  непосредствено  върху  структурата  на  заетите,  които  се 
прехвърлят  от  отраслите  с  променлива  факторна  интензивност  и  тези  –  с  икономия  на  мащаба 
(характеризиращи  се  като  цяло  с  висок  дял  на  добавената  стойност  на  продукцията)  към 
трудоинтензивните и ресурсоемките отрасли (виж фигурата).  

ФИГУРА 10.  КЛЪСТЕРИ ПО СХОДСТВО В СТРУКТУРАТА НА ЗАЕТИТЕ В МЕСТНОТО ПРОИЗВОДСТВО  

 
Анализът  показва,  че  за  периода  докато  1995  г.  структурата  на  заетите  в  България  все  още 

наподобява  тази –  на  напреднали  страни  като  Холандия, Швеция,  Германия  и  др.,  в  резултат  от 
действието на разгледаните процеси заетите в България се доближава до структурата в Румъния, 
Гърция  и  Португалия  през  2004  г.66  Трябва  да  се  отбележи,  че  ефектите  от  тези  процеси  ще  се 
проявяват в дългосрочен план, тъй като в по‐голямата си част те представляват загуба на потенциал 
за  растеж.  Свиването  на  полето  за  реализация  на  квалифицираните  специалисти  от  секторите  с 
висока добавена стойност води до загубата им. Те напускат страната, отрасъла в който работят или 
просто  остават  без  работа  и  това  прави  въпросните  отрасли  непривлекателни  за  инвеститорите. 
Бизнес‐единиците  в  тези  отрасли  се  декапитализират,  активите  им  остаряват  или  биват 
ликвидирани,  заеманите  пазарни  позиции  се  губят.  Последиците  са  необратими.  България  не 
разполага нито с необходимото време, нито с необходимия ресурс за възстановяване на изгубения 
потенциал.  

На фона на тези изменения може да се каже че ефектите от кризата по отношение на износа на 
добавена  стойност  са  относително  слаби.  Измененията  в  структурата  на  външно‐търговския 

                                                                 
65  Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария 

66  Stoyan Totev & Grigor Sariiski, 2010. "Industrial Delocalization in an Integrating Europe" Eastern European Economics, M.E. Sharpe, Inc., vol. 48(1), pages 

43-63, January 

1995 2004Анализът показва, че за периода докато 1995 г. структурата на за-
етите в България все още наподобява тази – на напреднали страни като 
Холандия, Швеция, Германия и др., в резултат от действието на раз-
гледаните процеси заетите в България се доближава до структурата в 
Румъния, Гърция и Португалия през 2004 г.54 Трябва да се отбележи, 
че ефектите от тези процеси ще се проявяват в дългосрочен план, тъй 
като в по-голямата си част те представляват загуба на потенциал за 
растеж. Свиването на полето за реализация на квалифицираните спе-
циалисти от секторите с висока добавена стойност води до загубата 
им. Те напускат страната, отрасъла в който работят или просто оста-
ват без работа и това прави въпросните отрасли непривлекателни за 
инвеститорите. Бизнес-единиците в тези отрасли се декапитализират, 
активите им остаряват или биват ликвидирани, заеманите пазарни по-
зиции се губят. Последиците са необратими. България не разполага 
нито с необходимото време, нито с необходимия ресурс за възстановя-
ване на изгубения потенциал. 

На фона на тези изменения може да се каже че ефектите от криза-
54 Stoyan Totev & Grigor Sariiski, 2010. „Industrial Delocalization in an Integrating Europe“ 

Eastern European Economics, M.E. Sharpe, Inc., vol. 48(1), pages 43-63, January
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та по отношение на износа на добавена стойност са относително сла-
би. Измененията в структурата на външно-търговския стокообмен са 
относително слаби – измененията по сегменти са от порядъка на 1-2 
процентни пункта спрямо нивата от 2007 г. и те са основно в посока 
на свиването на дела на суровините и енергийните ресурси (което е 
закономерно в период на световна рецесия), за сметка на увеличение 
на дела на стоки от първа необходимост (храни и лекарства). Дейст-
вително, кредитирането е свито, но дори да беше запазено на нивата 
от преди кризата, то едва ли би спомогнало за преструктуриране на 
производството, както показа неговата динамика по време на краткото 
оживление в през 2010 г.55

1.1.2. Членството на България в ЕС и влиянието му върху 
българския бизнес и износ

Един от най-осезаемите ефекти от световната финансова и ико-
номическа криза върху българската икономика е значителното съкра-
щаване, а в отделни сектори и прекъсването, на паричните потоци от 
чужбина. България е от страните с малка, отворена икономика, 
за които вливащите се парични потоци са определящи за иконо-
мическия растеж. Сектори като местния капиталов пазар са изцяло 
зависими от присъствието на чуждестранни инвеститори. Кредитната 
активност на банките и инвестициите в частния сектор на реалната 
икономика в периода на висок растеж са тясно свързани съответно 
с финансирането от страна на институциите-собственици и преките 
чуждестранни инвестиции. По време на кризата в икономиките на 
САЩ и Еврозоната са освободени значителни по размер финансови 
ресурси с цел стимулиране на икономическото възстановяване. Стра-
ните от Югоизточна Европа, причисляващи се към т.нар. „развиващи 
се пазари“, са привлекателна дестинация за инвестиции поради по-
бързото си развитие в стремеж към конвергенция с развитите иконо-
мики, което от своя страна осигурява по-висока доходност на вложе-
ните ресурси.

Отвореният характер на българската икономика определя пряката 
значимост на външната търговия върху българския производител и по-

55 През първото тримесечие на 2010 г. кредитите за сделки с недвижими имоти отбелязаха 
44% ръст, а тези – за добивната промишленост нарастнаха с 24%.
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требител. Присъединяването на България към ЕС на практика означа-
ва преди всичко интегрирането на българския пазар в структурата на 
единния вътрешен пазар на ЕС. 

Налице е отчетлива тенденция на интензивното развитие на бъл-
гарския бизнес, особено в някои сектори на икономиката. 

Натрупването на ресурси от фирмите, на опит и знания води до 
икономически растеж и преодоляване на изоставането в някои реги-
они на страната. Забелязва се и тенденция за изграждане на предпри-
емачески мрежи, консорциуми и други форми на стратегически съюзи 
за постигане на по-мащабни цели, вкл. в чужди страни. 

Заедно с това обаче, секторът на МСП остава относително слаб, с 
присъщи характеристики като: наличие на много оцеляващи фирми; 
малко генерирана добавена стойност; ниско качество на създаваните 
работни места. Подценява се и е недостатъчна подкрепата за растя-
щите МСП, които са генератори на икономическия растеж, и е налице 
малък брой МСП – субконтрактори на големи интернационални ком-
пании. Наличието на значим „сив сектор“ също е значима пречка.

1.1.2.1. Положителни и отрицателни ефекти от членството на 
България в ЕС за българския бизнес

Процесите на европейска интеграция поставят важни въпроси и 
изисквания, от една страна, към самия ЕС като разширяваща се интег-
рационна структура, а, от друга, към отделните страни – като канди-
датки и впоследствие вече като членки на ЕС. Тези предизвикателства 
и същевременно възможности се отнасят до различните нива на ико-
номиката, държавното управление, а и към обществото като цяло.
Таблица 10. Ползи и разходи по членството на България в ЕС за бизнеса и 
износа
Ползи Разходи
Българските предприятия получават достъп до разши-
рения единен вътрешен пазар на ЕС.
ЕС е най-големият единен пазар в целия свят с над 500 
милиона потребители. На територията му развиват дей-
ност над 6 милиона предприятия. В условията на глобална 
конкуренция, доминирана от интензивна иновационна дей-
ност, намаляване на разходите, нарастващи икономии на 
мащаба и изграждане на стратегически съюзи, разширява-
щият се единен пазар дава големи възможности за разви-
тие на българския бизнес, за увеличаване на експортните 
възможности на предприятията и за ръст на износа.

Ръст на конкуренцията, с която се сблъскват българ-
ските предприятия. Те се изправят пред необходимостта 
да повишат своята конкурентоспособност, така че да отго-
ворят на натиска на пазарните сили, действащи в ЕС. Най-
големи са предизвикателствата пред МСП (формиращи 
основната част от предприятията на българския пазар) - 
опериращи в отрасли с ниска добавена стойност, повечето 
от които са локално ориентирани. Основното им конкурент-
но предимство е ниската цена на работната сила. Поради 
това те са изложени на силен конкурентен натиск, основа-
ващ се на диференциращи конкурентни предимства.
Засилената конкуренция обаче е в пряка полза на потре-
бителите, тъй като води до ръст на асортимента от стоки 
и услуги, до известен спад на техните цени, до отслабване 
на пазарното влияние на монополите и възприемане на по-
добри практики за обслужване на клиентите.
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Българските предприятия получават равноправни ус-
ловия за осъществяване на бизнес в ЕС. Евросъюзът 
осигурява равни условия и възможности за предприятията 
с установяването на общи правила и стандарти в цялото 
разширено пространство. Това се отнася до правила за 
конкуренция и държавни помощи, хоризонтални разпоред-
би, отнасящи се до движението на стоки, услуги, хора и 
капитали, както и сътрудничество извън тях в определени 
странични области като научноизследователска дейност и 
технологично развитие, информационни услуги, образова-
ние, обучение и проблеми на младежта, заетост, предпри-
ятия и предприемачество и гражданска защита. 

Налагане на по-строги стандарти пред българските 
фирми. С членството на България в ЕС европейските из-
исквания са задължителни за всяко производство, незави-
симо дали е насочено за износ извън ЕС или се реализира 
в рамките на общия европейски пазар. Ограничени са като 
цяло възможностите на фирмите за възприемане на стан-
дартите и практиките в ЕС. Голяма част от българските 
предприятия изпитват големи затруднения при въвеждане-
то на стандарти като ISO, НАССР. Това се дължи на слаба 
подкрепа на държавата, незнания на предприемачите, 
недостиг на технологични познания и др. Съществуващи 
изследователски и приложни институти са закрити или 
имат затихващи функции, докато външни консултации са 
свързани с високи разходи и изискващи външни грантове 
и субсидии.1 

Свободно движение на капитали - преки инвестиции, 
придобиване право на собственост върху недвижими имо-
ти, операции с ценни книжа на капиталовия и паричния 
пазар, операции с текущи и депозитни сметки във финан-
сови институции, кредити, свързани с търговски сделки, 
или предоставянето на услуги с участието на местно за 
страна-членка лице, физически внос и износ на финансови 
активи, преводи в изпълнение на застрахователни догово-
ри (премии и плащания, свързани с животозастраховане, 
със застраховка на кредити, с други застрахователни дого-
вори), финансови заеми и кредити и др. Налице е процес 
на пълна хармонизация на българското законодателство с 
правото на ЕС..

Разходи за приспособяване и преструктуриране на 
предприятията . Те засягат фирмите от всички браншове 
на икономиката. По-високата степен на изостаналост на 
страната при членството в ЕС означава по-висока цена, 
която трябва да се плати за модернизиране на технологич-
ната база (т.нар. „цена на модернизацията”). Значинелно 
нарастват разходи за ди за преструктурирането на пред-
приятията в страната с оглед спазването на правилата 
на ЕС за ползване специфичните форми на субсидиране 
(главно по линията на общата селскостопанска политика) 
на ЕС.

Нарастване на притока на чуждестранните инвестиции 
в България – мощен стимул вследствие на членството в 
ЕС. ПЧИ допринасят за акумулиране на физически капи-
тал, трансфер на технологии и знания, и създаване на нови 
работни места. Инвестициите са важен източник за растеж 
и средство за постигане на ефективно използване на ка-
питала. Притокът на ПЧИ осигурява работни места, води 
до спад на безработицата и до по-високо общо вътрешно 
търсене в икономиката. Краен положителен ефект от това 
е ръстът на доходите и растежа на икономиката.

Значителна част от ПЧИ имат краткосрочен и спекула-
тивен характер. В периода 2005-2009 г. делът на инвести-
циите в търговия, недвижимости и финанси съставляваха 
между 56-80% от всички ПЧИ в България. При подобна не-
ефективна структура на ПЧИ не е изненада, че с началото 
на световната криза започна значително изнасяне на фи-
нансовите инвестиции, което рефлектира негативно както 
върху банковия сектор, така и върху капиталовия пазар на 
страна. 

Свободно движение на хора дава достъп до пазара на 
труда и конкуренция на този пазар с всички последващи 
предимства. Българите получават право да започнат дей-
ност чрез предприятия или като самонаети лица в ЕС и 
да предоставят трансгранични услуги. Резиденти, които 
се установяват в страна-членка на ЕС, имат правата на: 
равно третиране на наетите чуждестранни работници; чуж-
дестранните работници имат право на същите социални 
придобивки и данъчни облекчения като местните работ-
ници; пълна координация на системите на обществено 
осигуряване; цялостно приложение на разпоредбите на 
ЕС за взаимно признаване на професионални квалифика-
ции; равно третиране на семействата на работниците и др. 
Това улеснява резидентите при започване и извършване 
на бизнес в ЕС.

Засилване на миграционните процеси е важен фактор за 
засилващите се тенденция на намаляване броя на насе-
лението в България. Все повече млади хора се реализират 
на пазара на труда в ЕС заради влошеното качество на 
образование и липсата на перспектива в отделни региони 
на страната. 

Увеличаване на възможностите за по-бърз трансфер 
на капитали и знания и иновации. Това улеснява иконо-
мическата дифузия между предприятията и сътрудничест-
вото между предприемачите от страните в ЕС. Създават 
се възможности за комбиниране на положителните харак-
теристики на човешките ресурси. 

Повишение на цените на ресурсите и потребителските 
стоки. Разликата в ценовото ниво между България и ЕС 
обуславя умерена инфлация в резултат на членството. 
Ръстът на доходите в страната в резултат на увеличените 
ПЧИ, което осигурява повече работни места, е съпроводен 
с ръст на ценовото ниво, когато не е съпроводен с увели-
чение на производителността на труда. 
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Технологичният опит, правенето на бизнес по прозрачен 
начин и развитата инфраструктура на първата, опредме-
тени в знанията и уменията на нейните действащи и по-
тенциални предприемачи, и стремежът за постижения и 
себереализацията на българските предприемачи (особено 
младите) позволяват реализация на значими синергични 
ефекти.

Ефект от членството е и повишаването на цените на стоки-
те, произведени от естествените монополи, водещ до ръст 
на производствените разходи и оттам на цените на стоките 
и услугите за крайно потребление. 
Нараства необходимостта от внос на инвестиционни 
стоки в България предвид на ускоряването на икономи-
ческия растеж в страната след членството в ЕС, ръста на 
покупателната способност, прилагането на европейското 
законодателство (особено в частта му касаеща екологи-
ята, енергетиката и индустриалната политика) и модер-
низацията на индустриалните фирми. Конвергенцията на 
ценовото равнище към това в ЕС е по-голяма и по-бърза от 
конвергенцията на доходите, което е в ущърб на местните 
потребители. 
Повишението на цената на работната сила и на материал-
ните ресурси отчасти „стопява” конкурентните предимства 
на местните фирми и е налице. Рискът стоките от нацио-
нално производство да бъдат заместени с внос. Така член-
ството в ЕС оказва негативен ефект върху секторите със 
стагниращ износ. Оформянето на тези сектори като губещи 
преди членството означава, че и в условията на засилена 
конкуренция в ЕС, не ги очаква растеж. 

Повишаване ефективността на използване на ресурси-
те в икономиката. Членството в ЕС позволява по-ефек-
тивно използване на ресурсите (в енергетиката, инфра-
структурата и др.) и правенето на бизнес в трети страни, 
често на основата на „ноу-хау” на „старите” страни-членки 
и опита и ресурсите на „новите страни-членки”. Насоки за 
по-ефективно използване на ресурсите са: съхраняване на 
природните ресурси, разумно и пестеливо потребяване на 
ресурси, спестяване на финансови средства, ограничаване 
на неблагоприятното въздействие върху околната среда, 
осигуряване на по-устойчиво бъдещо развитие. Целта е 
не да се потребява по-малко, а да се промени начинът на 
потребление – ресурсите да се потребяват по-икономич-
но, да се използват повторно или рециклират, когато това 
е възможно, да се оцени стойността на ресурсите, които 
нямат цена, и да се използват по-малко замърсяващи 
алтернативи. Повишаването на ефективността води до 
съкращаване на разходите.

Проблеми с усвояваемостта на финансирането от ЕС. 
Недостатъчно ефективно е използването на средствата 
по европейските фондове и програми. Липсата на опит и 
подготовка за използването на фондовете на ЕС е най-
проблемна в първите години на членството в ЕС. Полу-
ченото финансиране е по-скоро неефективно изхарчено 
(например за създаване на административни структури 
за управление и контрол на средствата, а не толкова за 
подпомагане на реалното производство в икономиката). В 
България са отделени значителни средства за повишаване 
на капацитета за усвояване на средствата от структурните 
фондове на ЕС, но въпреки това той все още остава недос-
татъчен както от гл.т. на потенциалните бенефициенти и 
способността им да разработват качествени проекти, така 
и на състоянието на административната система за изпъл-
нение, наблюдение и одитиране на средствата, в сравне-
ние с индикативния размер на определените за страната 
средства.

Достъп до фондовете на разширения ЕС. Предприяти-
ята се възползват от финансиране по линия на предпри-
съединителни програми и Структурните фондове на ЕС 
за защита на околната среда, образование, подпомагане 
на МСП и др. В процеса на подготовката си за членство 
в ЕС България е бенефициент по предприсъединителните 
финансови инструменти на ЕС - ФАР, ИСПА и САПАРД. Те 
с за подпомагане на социално-икономическата реформа в 
страната и подготовка за усвояването на по-голямото по 
размер финансиране по Структурните фондове (СФ) на 
ЕС. Такива СФ са: 
1) Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - за 
икономическо и социално сближаване в рамките на ЕС 
чрез намаляване на дисбаланса между регионите и соци-
алните групи; 2) Европейски социален фонд (ЕСФ) – фоку-
сиран първо върху трудовата заетост и обучение, а впо-
следствие върху младежката безработица и създаването 
на работни места; 3) Европейски фонд за ориентиране и 
гарантиране на земеделието (ЕФОГЗ) – за финансиране 
на Общата селскостопанска политика (ОСП); 4) Финансов 
инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) – за 
структурна реформа в сектора на рибарството; 

Ограничен трансфер и ограничено прилагане на инова-
ции в българската икономика. Основно предизвикател-
ство пред българския бизнес – действащите предприятия 
да трансферират и прилагат иновации като основа на 
устойчиви конкурентни предимства. Повечето МСП у нас 
са със скромни възможности за бизнес, още повече за 
такъв, основан на иновации и генериращ висока добавена 
стойност. Те оперират главно в отрасли с ниска добаве-
на стойност – ресурсно ограничени, и не могат да бъдат 
иновационни генератори и внедрители без външна помощ. 
Само малка част от тях (най-вече сред групата на растя-
щите МСП) има отношение или отнасяне към високотех-
нологичния бизнес. Преодоляването на това състояние е 
залегнало в Националната стратегия за иновации.
Проблемни области в това отношение са: 
	 Недостатъчна част от приходите на българските 

фирми, отделяна за инвестиции в нови технологии. 
Този дял обикновено е под 10%.

	 По-голямата част от МСП в България, осъществя-
ващи иновационна дейност, не са се възползвали 
и не са кандидатствали за финансова подкрепа от 
европейски или международни фондове и програми.
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5) Кохезионен фонд (КФ) – за финансиране на проекти в 
областите инфраструктура и околна среда. Усвояването 
на средствата по еврофондовете води до нарастване на 
производителността на труда, въвеждане и прилагане на 
нови технологии, развитие на иновациите и насърчаване 
нарастването на труда и капитала.

	 Повечето български МСП правят иновационни раз-
ходи за маркетинг, за обучение и за придобиване на 
машини и оборудване. Това отговаря и на основно-
то предизвикателство пред иновационната дейност 
на МСП в бъдеще – осигуряване на наличието на 
квалифициран персонал и достъп до крайния кли-
ент чрез добре развит маркетинг микс и канали за 
дистрибуция.

Понижаване на разходите за развиване на бизнес на 
българските предприятия в ЕС в резултат на единна-
та валута. Единната валута и единната банкова система 
позволяват съкращаване на рисковата премия и транзак-
ционните разходи на предприятията , което стимулира 
привличането на чужди инвестиции от ЕС и разширяване 
на стокообмена със страните-членки на ЕС. Евросъюзът 
се превръща в основен търговски партньор на страната.

Бюджетни разходи за България по членството в ЕС. 
Бюджетните разходи за страната включват:
	 Вноска на страната в бюджета на ЕС
	 Разходи по националния бюджет за съфинансиране 

на проектите по програмите на ЕС.
Членството в ЕС води до по-големи разходи на държавния 
бюджет, които са тежест за бюджета. Във финансовата 
рамка на страната е заложен принципът на постепенно 
нарастване на бюджетните средства, които се получават 
от ЕС.

Промени в данъчната и бюджетната политика. Данъч-
ните (фискалните) правила не трябва да пречат на свобод-
ното движение на капиталите, а свободата на движението 
на капитали не трябва да създава условия за избягване 
на данъци. Данъчните правила също не трябва да дейст-
ват ограничително върху свободното движение на хора. 
Запазва се отговорността на местното правителство за 
преките данъци, като данъчната политика на ЕС е фоку-
сирана върху размера на непреките данъци и такси като 
ДДС и акцизите, които имат значение за вътрешния пазар. 
Данъчната и бюджетната политика се поставят на ясни и 
прозрачни правила.

Разходи за приспособяването на пазара на труда. Те 
са свързани с миграционните потоци предвид на различи-
ята в заетостта и заплащането на труда между България и 
другите страни-членки на ЕС. Развитите страни на ЕС при-
вличат висококвалифицирани трудови ресурси с по-добри 
условия на работа и предлагане на по-добро заплащане. 
По отношение на заетите лица (особено с висока квалифи-
кация) нараства конкуренцията между тях и те са изправе-
ни пред риска да работят за по-ниско заплащане или да си 
търсят нова заетост. 
Основен фактор при оценката на трудовите разходи е 
производителността на труда. В случая на България тя е 
много ниска, което неутрализира отчасти предимствата от 
предлагането на евтина работна ръка.

Бюджетни ползи за страната от членството в ЕС. Суми-
те, равни на разликите между вноските на страната в бю-
джета на ЕС и нейните приходи от този бюджет формират 
нетните бюджетни ползи за страната. За конкретните фир-
ми-бенефициенти този ресурс не е безвъзмезден поради 
съфинансирането, което те осигуряват от стойността на 
съответните проекти. Предназначението на еврофондове-
те е да служи като катализатор за съфинансиране на раз-
лични проекти и не да замести, а да допълни националните 
усилия на страната. 

Ниска конкурентоспособност на предприятията . На-
лице е риск конкурентоспособността да остане на ниско 
равнище при онези български фирми, които не могат да 
отговорят на натиска на засилената конкуренция в общия 
европейски пазар и са неспособни да изпълняват високите 
стандарти и правила на ЕС.
Ключовите въпроси за осигуряването на дългосрочна кон-
курентоспособност на българските предприятия се отнасят 
до: 
	 Придвижването на предприятията нагоре по верига-

та на добавената стойност.
	 Откъсването на предприятията от производството 

на трудовоинтензивни стоки в посока към капита-
ловоинтензивните, които доминират във външната 
търговия на ЕС.

Възможността страната да се справи с конкурентния 
натиск в ЕС е потенциалът й за износ на стоки с висока 
степен на преработка и съдържащи високо интелектуален 
компонент. 
Това е свързано с внедряването на съвременни техно-
логии и иновациите, привличането на ПЧИ, ускореният 
трансфер на технологии и ноу-хау, успешното участие 
на България в мрежите от филиали на транснационални 
компании, насърчаването на научноизследователската и 
развойна дейност.

Постепенно повишаване на доходите в икономиката. 
То е резултат от сближаването на българската икономика 
към европейската и политиката на доходите и социалната 
политика в условията на членство в ЕС. 
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Тенденцията е постепенно изравняване на жизнения 
стандарт, доходите и капацитета на трудовите ресурси в 
страната до средното за ЕС равнище. Става възможно да 
се повиши производителността на труда и да се понижат 
разходите за единица труд до средните за ЕС нива. 
Понижаване на безработицата и създаване на повече 
работни места. Това е резултат както от ръста на ПЧИ, 
увеличаването на производството и насърчаването на 
икономическия растеж, така и от разрастването на общия 
пазар и повишената мобилност на трудовите ресурси към 
други страни-членки на ЕС. Налице са две тенденции: 
	 Ръст на мобилността на висококвалифицираните 

работници към старите-членки на ЕС чрез по-висо-
ките доходи и по-добрите условия за труд.

	 От друга страна, доказана е тенденцията, че големи-
те миграционни потоци на труд се състоят предимно 
от нискоквалифицирани работници (в сферата на 
тежкия физически труд, строителството и услугите). 

Разширяващият се пазар и засилващата се конкуренция 
създават нарастващи възможности пред трудовите ресур-
си да повишават своята квалификация и умения. Струк-
турно несъответствие обаче възниква в заетостта между 
високо- и нискоквалифицирания труд в стопанството.
Ограничаване на корупцията. Стандартите и правилата 
на ЕС налагат ограничаване на корупцията и подобряване 
на функционирането на държавната администрация.
Нарастване на конкурентоспособността на предприя-
тията . Поемането на разходите по членството от фирмите 
на микрониво води до ползи на понижаване на скритата 
заетост и пренасочване на свободните ресурси към по-
ефективни производствени дейности. Това позволява ръст 
на конкурентоспособността на предприятията , на техни-
те експортни възможности и на заетостта. Продуктите на 
устойчивото производство и новите услуги разкриват нови 
пазари пред българските фирми. Иновациите са решаващ 
фактор за увеличаване конкурентоспособността в иконо-
миката и създаване на нови работни места.

1 Български институции компетентни в сферата на стандартизацията: Български институт по стандартизация; 
Държавна агенция по метрология и технически надзор; Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”; 
Национална ветеринаромедицинска служба; Мрежа от независими сертифицирани органи, контролни органи и ла-
боратории.

1.1.2.2. Опитът на други страни-членки на ЕС

Бюджетни ползи и разходи от членството на България в ЕС
• Бюджетните разходи за България от членството в ЕС предста-

вляват разходи за публичните финанси от държавния бюджет на 
страната във връзка със заплащането на вноската на страната в ЕС. 
Това е единна процентна ставка, прилагана към брутния национа-
лен доход (БНД) на всяка страна-членка. Това е най-важният при-
ходоизточник източник на бюджета на ЕС, формиращ около 76% 
от общите му приходи. На година бюджетът на ЕС възлиза на над 
100 млрд. евро. Чрез формирането на ресурса от вноски от стра-



77

ните-членки се прилага принципа, че колкото по-богата една дър-
жава, толкова по-голяма е нейната вноска в общия бюджет на ЕС. 
Вноските в бюджета на ЕС не могат да превишават установения 
таван от 1.27% от БНД на съответната страна-членка. За периода 
2007-2013 г. този таван е 1.24%, което съответства приблизително 
на 293 евро средно на гражданин на ЕС.56 За сравнение, бюджетите 
на страните от ЕС възлизат средно на около 40-45% от БВП. На 
практика, бюджетът на ЕС е около 40-45 пъти по-малък от нацио-
налните бюджети на страните-членки.

Таблица 11. Вноска на България в общия бюджет на ЕС (съгласно КФП на 
България) 

Показател Мярка 2007 2008 2009 2010 2011
Вноска в общия бюджет на ЕС 
(финансирана от държавния бюджет)

в млн. EUR 634.4 659.9 931.8 779.7 811.5
в % от БВП 1.2 1.0 1.3 1.1 1.1

Източник: МФ.

• Бюджетните ползи за България от членството в ЕС се изразяват 
в усвояването на финансовите средства от Структурните фондове 
(СФ) и Кохезионния фонд (КФ) на ЕС. Тези фондове са насочени 
към подпомагане на по-малко облагодателстваните региони на ЕС 
да трансформират своите икономики с оглед на световната конку-
ренция или т.нар. приоритет „кохезия“. Средствата са насочени и 
към постигането на кохезия в развитието на инфраструктурите и 
съдействие на регионите в обучението на тяхната работна сила и в 
усвояването на най-новите технологии в производството. 

• В периода 2000–2006 г. до членството си в ЕС, България е бенефи-
циент по предприсъединителните финансови инструменти ФАР, 
ИСПА и САПАРД. Те имат за цел да подпомогнат социално-ико-
номическата реформа в страната и да я подготвят за усвояването на 
значително по-голямото по размер финансиране по СФ. Предпри-
съединителните инструменти по своите оперативни принципи са 
подобни на СФ, от които получават финансиране страните–членки 
на ЕС. На практика на всеки един от тези инструменти в зависи-
мост от неговата специфика отговарят един или няколко СФ.

• Основен приоритет на националния бюджет през периода 2007-
2013 г. е даването на предимство на секторите, стимулиращи ико-
номическия растеж, които намират значителна финансова подкре-

56 Европейска комисия, Поглед върху бюджета на Европейския съюз, 2010 г., с. 7.
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па от оперативните програми, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС 
за Основните цели са: 
– Реализиране на общественозначими инфраструктурни проек-

ти в областта на транспорта и околната среда – финансирането 
идва по линия на ОП „Транспорт“ и ОП „Околна среда“.

– Постигане на високо качество на живот, доходи и социална 
чувствителност на обществото – финансирането е основно по 
ОП „Регионално развитие“, но ОП „Развитие на конкурентос-
пособността на българската икономика“ също финансира под-
готовката на българските фирми за общия европейски пазар и 
за бързо променящите се условия на международните пазари, 
както и състоянието на средата, в която работят.

– Укрепване на административния капацитет с оглед повишаване 
на усвояемостта на средствата от ЕС – финансирането е по ли-
ния на ОП „Административен капацитет“.

– Развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на по-висока 
заетост, доходи и социална интеграция в икономиката – финан-
сирането е по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Таблица 12. Финансово разпределение за България от ЕС според цели и фон-
дове за периода 2007-2013 

Цел Фонд Финансиране 
от ЕС в млн. 

евро

Национално 
публично съ-
финансиране 
в млн. евро

Национално 
частно финан-
сиране в млн. 

евро

Общо в млн. 
евро

Сближаване КФ1 2 283.0 570.7 0 2 853.8
ЕФРР 3 205.2 565.6 0 3 770.7
ЕСФ 1 185.4 209.2 0 1 394.6

Общо по цел „Сближаване” 6 673.6
Европейско 
териториално 
сътрудни-
чество

ЕФРР 179.2 0 179.2

Общо за КФ 2 283.0

Общо за ЕФРР 3 384.4

Общо за ЕСФ 1 185.5

ОБЩО 6 852.9 1 345.7 0 8 198.4
1 Кохезионен фонд; 2 Европейски фонд за регионално развитие; 3 Европейски социален фонд.
Източник: Европейска комисия.



79

Таблица 13. Годишно разпределение на финансирането на ЕС за България 
по Цел “Сближаване“ по оперативни програми през периода 2007–2013 г. 
(млн. евро) 

Оперативна  
програма

Структурен 
фонд 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Общо за 
периода 

2007 - 
2013 г.

ЕФРР2 и КФ1

ОП Конкурентоспо-
собност на българ-
ската икономика

ЕФРР2 71,845 105,171 143,203 150,898 161,551 172,264 182,951 987,883

ОП Регионално 
развитие ЕФРР2 98,986 144,902 197,301 207,904 222,582 237,341 252,066 1361,082

ОП Транспорт ЕФРР2 и КФ1 121,123 174,427 235,241 247,655 264,790 282,023 299,219 1624,478
ЕФРР2 26,821 39,263 53,462 56,335 60,312 64,312 68,302 368,807

КФ1 94,301 135,163 181,779 191,320 204,478 217,711 230,917 1255,669
ОП Околна среда ЕФРР2 и КФ 109,086 157,331 212,374 223,600 239,101 254,689 270,244 1466,425

ЕФРР2 31,931 46,743 63,646 67,066 71,801 76,562 81,312 439,061

КФ1 77,155 110,588 148,728 156,534 167,300 178,127 188,932 1027,364
ОП Техническа 
помощ ЕФРР2 3,512 5,142 7,001 7,377 7,898 8,422 8,944 48,296

ЕСФ3

ОП Развитие на 
човешките ресурси ЕСФ3 75,038 109,845 149,567 157,605 168,731 179,920 191,083 1031,789

ОП Администрати-
вен капацитет ЕСФ3 11,176 16,360 22,276 23,473 25,130 26,797 28,459 153,671

Общо 490,766 713,178 966,963 1018,512 1089,783 1161,456 1232,966 6673,624
1 Кохезионен фонд; 2 Европейски фонд за регионално развитие; 3 Европейски социален фонд.

Източник: Европейска комисия.

Фигура 11. Разпределение на бюджетираните средства за България от 
Структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г. 
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  ЕФРР2  31,931  46,743  63,646  67,066  71,801  76,562  81,312  439,061 

  КФ1  77,155  110,588  148,728  156,534  167,300  178,127  188,932  1027,364 

ОП 
Техни‐
ческа 
помощ 

ЕФРР2  3,512  5,142  7,001  7,377  7,898  8,422  8,944  48,296 

ЕСФ3   

ОП 
Разви‐
тие на 
човешки
те 
ресурси 

ЕСФ3  75,038  109,845  149,567  157,605  168,731  179,920  191,083  1031,789 

ОП 
Адми‐
нистрати
вен 
капа‐
цитет 

ЕСФ3  11,176  16,360  22,276  23,473  25,130  26,797  28,459  153,671 

Общо 
  490,766  713,178  966,963 

1018,51
2 

1089,78
3 

1161,45
6 

1232,96
6 

6673,624 

1 Кохезионен фонд; 2 Европейски фонд за регионално развитие; 3 Европейски социален фонд. 

Източник: Европейска комисия. 
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Разпределение на средствата за България  по 
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80

Фигура 12. Дял на държавите във финансирането от Структурните фондо-
ве на ЕС за периода 2007-2013 г. (в %)

 
 

    Страница 67 от 270 
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 Източник: МФ 

 

 Усвояването на финансовите средства от фондовете на ЕС през 2011  г. показва, че по 
всички оперативни програми у нас са договорени над 55 % от средствата или 4.4 млрд. 
евро,  което  говори  за  много  добър  темп  на  договаряне.  По  ОП  “Транспорт”  са 
договорени 70 % от средствата. По тази програма в предишни години са наблюдавани 
проблеми  и  при  договарянето,  и  при  усвояването.  Напоследък  тя  излиза  начело  по 
процент  договорени  средства  към  бюджетиран  ресурс.  Напредъкът  се  дължи  на 
подписани договори за модернизиране на железниците, изграждането на столичното 
метро и автомагистрала “Тракия”. По ОП “Регионално развитие” са договорени близо 
69 % от средствата, по ОП “Конкурентоспособност на българската икономика” – 37 %, 
по ОП “Околна среда” – 45 % от ресурса. По последната програма се отчита най‐ниско 
ниво  на  грешки  –  под  1 %  –  едно  от  най‐добрите  постижения  на  европейско  ниво. 
Въпреки  че  доскоро  ОП  “Околна  среда”  е  считана  за  проблемна,  то  през  2011  г. 
програмата работи добре и по нея са извършвани плащания с нужното темпо. 

 С  най‐добри  показатели  традиционно  е  изпълнението  на  ОП  “Административен 
капацитет”, където усвоените средства са 26,7 %, но тази ОП е най‐малка по обем на 
заделените  средства.  По  ОП  “Регионално  развитие”  са  изплатени  15,6  %  от  целия 
финансов ресурс, а по ОП “Транспорт” – 14,5 % (към юли 2011 г.). Основните причини 
за  забавяне  реализацията  на  транспортните  проекти  са  пропуски  при  проектирането 
им,  продължителните  процедури  по  отчуждаването  на  терени  и  оценките  за 
въздействие върху околната среда. Усвояването по ОП “Техническа помощ” се равнява 
на 15,4 %. По оперативни програми “Околна среда” и “Развитие на човешките ресурси” 
усвоените средства са съответно 9,7 % и 13,1 %. 

 Реално по ОП “Конкурентоспособност на българската икономика” българският бизнес 
е усвоил само 21,9 % от средствата (в края на юли 2011 г.), чийто ръст главно се дължи 
на постъпилите пари до бизнеса по инструмента за фирмено кредитиране “Джереми” 
(без тези средства процентът на усвояване е под 10 %). Изплатените грантови схеми по 

Източник: МФ

– Усвояването на финансовите средства от фондовете на ЕС през 
2011 г. показва, че по всички оперативни програми у нас са дого-
ворени над 55% от средствата или 4.4 млрд. евро, което говори за 
много добър темп на договаряне. По ОП “Транспорт“ са догово-
рени 70% от средствата. По тази програма в предишни години са 
наблюдавани проблеми и при договарянето, и при усвояването. 
Напоследък тя излиза начело по процент договорени средства 
към бюджетиран ресурс. Напредъкът се дължи на подписани до-
говори за модернизиране на железниците, изграждането на сто-
личното метро и автомагистрала “Тракия“. По ОП “Регионално 
развитие“ са договорени близо 69% от средствата, по ОП “Кон-
курентоспособност на българската икономика“ – 37%, по ОП 
“Околна среда“ – 45% от ресурса. По последната програма се от-
чита най-ниско ниво на грешки – под 1% – едно от най-добрите 
постижения на европейско ниво. Въпреки че доскоро ОП “Окол-
на среда“ е считана за проблемна, то през 2011 г. програмата ра-
боти добре и по нея са извършвани плащания с нужното темпо.

– С най-добри показатели традиционно е изпълнението на ОП 
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„Административен капацитет“, където усвоените средства са 
26,7%, но тази ОП е най-малка по обем на заделените средства. 
По ОП “Регионално развитие“ са изплатени 15,6% от целия фи-
нансов ресурс, а по ОП “Транспорт“ – 14,5% (към юли 2011 г.). 
Основните причини за забавяне реализацията на транспортните 
проекти са пропуски при проектирането им, продължителните 
процедури по отчуждаването на терени и оценките за въздейст-
вие върху околната среда. Усвояването по ОП “Техническа по-
мощ“ се равнява на 15,4%. По оперативни програми “Околна 
среда“ и “Развитие на човешките ресурси“ усвоените средства 
са съответно 9,7% и 13,1%.

– Реално по ОП “Конкурентоспособност на българската икономи-
ка“ българският бизнес е усвоил само 21,9% от средствата (в 
края на юли 2011 г.), чийто ръст главно се дължи на постъпилите 
пари до бизнеса по инструмента за фирмено кредитиране “Дже-
реми“ (без тези средства процентът на усвояване е под 10%). 
Изплатените грантови схеми по тази програма са скромен про-
цент. Тази програма има най-слаб напредък. Основната причина 
изпълнението й да изостава е бавният оценителен процес. Като 
положителна стъпка се оценява въвеждането на 3-месечен срок 
за извършването на оценка на подадените проекти.

Таблица 14. Усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохе-
зионния фонд на ЕС в България по оперативни програми и по фондове към 
31.08.2011 г. 

ОП/Фонд

Бюджет
(ЕС финансира-
не + национално 
съфинансиране)

(млн. EUR)

Получени тран-
шове от ЕК
(млн. EUR)

Усвоени сред-
ства

(ЕС финансира-
не + национално 
съфинансиране)

(млн. EUR)

Коефициент на 
усвоени към 
бюджетирани 

средства
(%)

ОП “Конкурентоспособност на българската 
икономика”/ЕФРР 1162,2 276,5 255,6 21,9
ОП “Регионално развитие”/ЕФРР 1601,3 229,3 250,5 15,6
ОП “Техническа помощ”/ЕФРР 56,8 7,8 8,7 15,4
ОП “Транспорт”/ЕФРР и КФ, в т.ч.: 2003,5 287,9 289,5 14,5
   ЕФРР 433,9 132,7 129,1 29,8
    КФ 1569,6 155,2 160,4 10,2
ОП “Околна среда”/ЕФРР и КФ, в т.ч.: 1800,7 195,2 173,9 9,7
   ЕФРР 516,5 43,5 27,4 5,3
   КФ 1284,2 151,7 146,5 11,4
ОП “Развитие на човешките ресурси”/ ЕСФ 1213,9 157,7 158,6 13,1
ОП “Административен капацитет” /ЕСФ 180,8 40,4 48,3 26,7
ОБЩО 8019,2 1194,8 1185,1 14,8
Общо ЕФРР 3770,7 689,8 671,4 17,8
Общо КФ 2853,8 306,9 306,9 10,8
Общо ЕСФ 1394,6 198,1 206,8 14,8

Източник: МФ.
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– За периода 2008-2011 г. финансовата позиция на България към 
ЕС се изменя благоприятно – страната се превръща от нетен до-
нор в нетен бенефициент на европейски средства. Това е на база 
финансирането само по Структурния и Кохезионния фонд на ЕС, 
без дори да се отчитат усвоените средства по предприсъедини-
телните програми ФАР, ИСПА и САПАРД. Особено позитивен 
факт е, че в периода 2010-2011 г. сумата на усвоените средства в 
България от СФ и КФ на ЕС нараства и в края на периода (към 
31 октомври 2011 г.) тези бюджетни ползи надвишават с над 1.6 
пъти разходите по вноската в бюджета на ЕС. Ако към сумата на 
усвоените средства от СФ и КФ се прибавят и усвоените сред-
ства в България по програма ИСПА, то към 31.10.2011 г. общите 
усвоени средства от ЕС надвишат с над 3.2 пъти вноската ни в 
бюджета на ЕС.

Фигура 13. Усвоени финансови средства само от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС в България (без ФАР, ИСПА и САПАРД) и Вноска на 
страната в бюджета на ЕС към 31.08.2011 г.
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Усвоени средства по Структурните и Кохезионния фонд в България и платена 
вноска на страната в бюджета на ЕС (в млн.евро)
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 Източник: МФ. 

 По  оперативни  програми  „Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската 
икономика”, „Регионално развитие” и „Административен капацитет” за периода 2007‐
2013  г.  планираните  бюджетни  средства  за  усвояване  от  ЕС  по  теми,  имащи  принос 
към  постигането  на  целите  в  Националната  програма  за  реформи  на  Република 
България до 2015 г. са следните: 

 

ТАБЛИЦА 15  Прогноза за усвояване на средства от ЕС с принос за изпълнение на целите на Националната 
програма за реформи (НПР) до 2015 г.    

Оперативна програма 2007‐2013 г. Цел на НПР 

ОП „Конкурен‐
тоспособност” 

ОП 
„Регионално 
развитие” 

ОП  

„Админи‐
стративен 
капацитет” 

Сума 

(в млн.евро) 

Инфраструктура на научноизследователската и 
развойна дейност (в т.ч. оборудване, съоръжения, 
инструментариум, високоскоростни компютърни 
мрежи, свързващи изследователските центрове) и 
центрове за компетентност в определена 
технологична област 

54.4  ‐  ‐  54.4 

Помощ за научноизследователски технологични и 
развойни дейности (НИРД) в МСП 

80.8  ‐  ‐  80.8 

Модерни услуги за подпомагане на фирми и групи 
фирми  

161.5  ‐  ‐  161.5 

Инвестиции във фирми, пряко свързани с 
изследвания и иновации (иновационни технологии, 
създаване на нови предприятия от университетите, 
съществуващите НИРД центрове и фирми и др.) 

43.8  ‐  ‐  43.8 

Други инвестиции във фирмите  139.6  ‐  ‐  139.6 

Други мерки за стимулиране на НИРД, иновациите 
и предприемачеството в МСП 

112.0      112.0 

Телекомуникационни инфраструктури (вкл. 
широко‐лентови мрежи) 

‐  ‐  13.6  13.6 

Информационни и комуникационни технологии  ‐  ‐  3.4  3.4 

Услуги и програми за граждани (електронно  ‐  6.0  ‐  6.0 

 Източник: МФ.

– По оперативни програми „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика“, „Регионално развитие“ и „Админи-
стративен капацитет“ за периода 2007-2013 г. планираните бю-
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джетни средства за усвояване от ЕС по теми, имащи принос към 
постигането на целите в Националната програма за реформи на 
Република България до 2015 г. са следните:

Таблица 15. Прогноза за усвояване на средства от ЕС с принос за изпълнение 
на целите на Националната програма за реформи (НПР) до 2015 г. 

Цел на НПР

Оперативна програма 2007-2013 г.

Сума
(в млн.евро)

ОП „Конку-
рентоспосо-

бност”

ОП „Регио-
нално разви-

тие”

ОП 
„Админи-
стративен 
капацитет”

Инфраструктура на научноизследователската и 
развойна дейност (в т.ч. оборудване, съоръжения, 
инструментариум, високоскоростни компютърни 
мрежи, свързващи изследователските центрове) и 
центрове за компетентност в определена техноло-
гична област

54.4 - - 54.4

Помощ за научноизследователски технологични и 
развойни дейности (НИРД) в МСП 80.8 - - 80.8

Модерни услуги за подпомагане на фирми и групи 
фирми 161.5 - - 161.5

Инвестиции във фирми, пряко свързани с из-
следвания и иновации (иновационни технологии, 
създаване на нови предприятия от университетите, 
съществуващите НИРД центрове и фирми и др.)

43.8 - - 43.8

Други инвестиции във фирмите 139.6 - - 139.6
Други мерки за стимулиране на НИРД, иновациите и 
предприемачеството в МСП 112.0 112.0

Телекомуникационни инфраструктури (вкл. широко-
лентови мрежи) - - 13.6 13.6

Информационни и комуникационни технологии - - 3.4 3.4
Услуги и програми за граждани (електронно здра-
веопазване, електронно управление, електронно 
обучение и др.)

- 6.0 - 6.0

Национални пътища (2 и 3 клас) - - 217.8 217.8
Градски транспорт - - 53.6 53.6
Интелигентни траспортни системи - - 35.7 35.7
Природен газ - - 51.0 51.0
Възобновяема слънчева енергия 27.8 - - 27.8
Енергийна ефективност, когенерация, енергийно 
управление 119.4 - 60.2 179.7

Насърчаване на употребата на екологично чист 
транспорт - - 89.3 89.3

Опазване и развитие на природното наследство - - 64.9 64.9
Комплексни проекти за градско и селско възстано-
вяване - - 150.7 150.7

Опазване и съхранение на културното наследство - - 64.9 64.9
Разработване на специфични услуги за заетост, 
обучение и подкрепа във връзка с преструктуриране 
на сектори и фирми и разработване на системи за 
прогнозиране на икономическите промени и бъдещи 
изисквания по отношение на работните места и 
уменията

34.9 - - 34.9

Образователна инфраструктура - - 100.0 100.0
Здравна инфраструктура - - 107.3 107.3
Инфраструктура на детските заведения - - 40.0 40.0
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Жилищна инфраструктура - - 32.3 32.3
Други социални инфраструктури - - 21.9 21.9
Механизми за усъвършенстване на процеса на 
изработване, мониторинг и оценка на политики и 
програми на национално, регионално и местно ниво, 
и укрепването на капацитета за прокарването на 
политики и програми

- 36.8 - 36.8

Източник: МФ.

Основни проблеми в усвояването на средствата от еврофондо-
вете в България:
• Програмирането през плановия период 2007-2013 г., както и през 

предишните периоди се прави централно, а не регионално. Не е 
отчетен реалният капацитет на бенефициентите. В резултат на това 
българските МСП срещат трудности при кандидатстването по ОП 
„Конкурентоспособност на българската икономика“. Критики са 
налице и по отношение на ОП за рибарство и аквакултури.

• Бавен оценителен процес на проектите. Сроковете за разглеждане 
и одобрение на проекти по европейските програми не се спазват от 
администрацията. Мярка за преодоляването на този проблем е въ-
веденият тримесечен срок за оценяването на подадените проекти.

• Бавен процес на отчитане на разходите по проекти от страна на 
държавните органи за придвижването им към Европейската коми-
сия за плащане. Този проблем е най-чест при ОП „Транспорт“ и 
„Околна среда“, поради което Комисията констатира, че изпълне-
нието на проектите не е на нужното ниво. 

• Спиране на тръжни процедури по отделни проекти и преминаване 
към процедури на пряко договаряне (като по ОП „Околна среда“). 
В отговор на това Комисията изисква проверки по тези проекти и 
промяна в правилата за избор на изпълнители. Поради същия про-
блем Комисията санкционира България по предприсъединителна-
та Програма ИСПА.

• Сравнително ниска проектна готовност на бенефициентите и лип-
са на достатъчен брой добре разработени проекти. Причина за това 
са недостатъчните умения за подготовка на проекти, най–вече при 
неправителствените организации и бизнеса. Много изследвания 
показват, че общините имат по–висок капацитет от неправител-
ствените организации, но трябва да се отчете, че общините имат 
по–добър достъп до консултантска и техническа помощ в сравне-
ние с другите бенефициенти по еврофондовете.
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1.1.2.3. Ефекти от глобалната финансова криза и кризата в ев-
розоната върху износа и растежа

Основните ефекти на глобалната финансова криза върху износа на 
страните от ЦИЕ са свързани със:
• Отслабване на индустрията и износа в условията на ескалиране на 

кризата, растящите дългови проблеми в еврозоната и резултиращо-
то затягане на фискалната политика. Рецесията в еврозоната потис-
ка търсенето на износ от страните от ЦИЕ и в някои страни (като 
Полша и Чехия) се наблюдава остър спад на поръчките за износ. 
Това обуславя и бъдещо слабо търсене на продукти от региона, а 
ключовият фактор за икономическото възстановяване е растежът 
на индустриалното производство.

• Разходите на домакинствата се ограничават и се свива вътрешното 
търсене. Спадът на вътрешното търсене е резултат от фискалните 
рестрикции и относително високата безработица, която оказва те-
жест на частното потребление. Също така в условията на строги 
кредитни стандарти и относително високо нетно заемане на пред-
приятията в чужди валути, дълговата криза в еврозоната има огра-
ничителен ефект върху частното търсене. Все пак в някои страни 
(като Полша) вътрешното търсене остава стабилно. С цел намаля-
ване на разходите по заемане се повишава ролята и необходимост-
та от фискални реформи в страните от ЦИЕ.

Възстановяването на износа през последните десетилетия в 
България показва, че търгуемите сектори могат да допринесат 
значително за икономическия растеж през следващите години.
• Икономическото възстановяване на българската икономика се дъл-

жи на силния ръст на износа. След отчетения икономически спад 
с 5.5% през 2009 г., икономическият растеж се стабилизира през 
2010 г. с 0.2% реален ръст на БВП. Сред съживяването на светов-
ното търсене, високите международни цени на стоките и печалби-
те в пазарния дял, износът се връща към предкризисните си вър-
хови стойности. Възстановяването продължава през 2011 г. като 
реалният ръст на БВП нараства с 1.5%. Износът продължава да 
бъде единственият двигател на икономическия растеж. Потребле-
нието и инвестициите продължават да се ограничават, отразявайки 
слабото инвеститорско и потребителско доверие в условията на 
висока безработица и растяща инфлация.

• Свиване на дефицита по търговското салдо и текущата сметка се 
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отчита у нас от края на 2008 г. Текущата сметка на платежния ба-
ланс приспособява натрупаните от миналото дисбаланси. Силният 
ръст на износа, съчетан с ограничаването на вноса резултира в на-
маляване на дефицита по текущата сметка – традиционен проблем 
за българската икономика. Този дефицит се свива от 25.2% от БВП 
за 2008 г. до 1.3% от БВП за 2010 г. От края на 2008 г. България 
отчита увеличение на външните задължения на банките и частния 
сектор, като този отлив на капитали е неутрализиран от притока на 
ПЧИ в страната. Въпреки спада в нетъргуемите сектори, притокът 
на ПЧИ продължава да бъде положителен и по времето на кризата. 

• Растежът на износа е висок през последното десетилетие, като 
износът на индустрията е най-динамичен. Обемът на износа на-
раства с 12% средно за периода 2000-2008 г. или с 9% на година. 
Докато износът на стоки е отчасти обусловен от високите цени, то 
нарастването на износа на индустрията е асоцииран с високи обе-
ми, които се увеличават с над 15% годишно за периода 2000-2008 
г. Понастоящем икономическото възстановяване в страната има за 
основен движещ фактор – промишлеността.

• Основният пазар на български стоки е ЕС. Той търси над 60% от 
износа (около 65% инвестиционни стоки и 75% потребителски сто-
ки). Другите европейски страни държат 25% дял в износа, основно в 
енергия. Износът за Азия – въпреки че е нисък на ниво 9% от общия 
износ – нараства постепенно, особено във формата на инвестицион-
ни стоки. По отношение на структурата на износа по държави Гер-
мания заема най-висок дял (11.3% през 2010 г.) от износа, следвана 
от Гърция (9.6%), Италия (9.3%) и Румъния (8.6%).

Фигура 14. Износ на България към ЕС и трети страни (в млн. лв.)
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Фигура 15. Износ на България по страни от ЕС (в млн. лв.)
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стоки. По отношение на структурата на износа по държави Германия заема най‐висок 
дял  (11.3  %  през  2010  г.)  от  износа,  следвана  от  Гърция  (9.6  %),  Италия  (9.3  %)  и 
Румъния (8.6 %). 
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• Инвестиционните стоки са сред индустриалните стоки с най-голя-
мо значение за ръста на износа. Втори след износа на потребител-
ски стоки (главно облекло) в началото на 2000 г., инвестиционните 
стоки (като машини и оборудване) поемат лидерството в структу-
рата на износа в средата на десетилетието. Силното възстановява-
не на тези стоки след 2009 г. показва, че секторът е изградил своя 
капацитет за растеж през следващите години. 

Фигура 16. Структура на износа на България към ЕС-15 по начин на използ-
ване (в млн. лв.)
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стоки  след  2009  г.  показва,  че  секторът  е  изградил  своя  капацитет  за  растеж  през 
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 България  се  характеризира  със  значителен ръст на пазарния дял през последните 10 
години.  Нейният  дял  в  световния  износ  почти  се  удвоява,  успоредно  с  най‐добре 
представящите се страни от ЦИЕ. Освен това, благодарение на силното възстановяване 
на растежа през 2010  г., настоящото увеличение на пазарния дял на България е сред 
най‐високите в региона. 

 ПЧИ имат особено важно значение за укрепването на износа. Опитът през последните 
10  години  показва,  че  постепенното  увеличение  в  производствения  запас  на  ПЧИ  е 
ключов  движещ  фактор  за  нарастването  на  обемите  на  износа.  Следователно, 
устойчивият приток на привлечени ПЧИ към производството ще бъде водещ фактор за 
засилване на износа и за по‐висок икономически растеж. 

 В  краткосрочен  план  растежът  на  износа  се  очаква  да  остане  силен  и  да  позволи 
реалният  БВП  да  нарасне  с  3 %.70  Отразявайки  ефектите  за  вътрешното  търсене  от 
износа,  повишеното  усвояване  на  средствата  по  еврофондовете  и  оттук  за 
потреблението. Динамиката на вноса ще остане ограничена и по този начин дефицитът 
по  текущата  сметка  ще  се  придвижи  към  баланса.  С  постепенно  увеличаване  на 
притока  на  ПЧИ  в  страната  и  намаляване  на  дълговото  бреме  на  небанковия  частен 
сектор,  външната  задлъжнялост  на  страната  ще  продължи  да  намалява.  При 

                                                                 
70	 	IMF	(2011),	Bulgaria	Staff	Report	for	the	2011	Consultation	with	Bulgaria,	International	Monetary	Fund,	Washington	D.C.,	p.	7.	

Източник: НСИ.
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• България се характеризира със значителен ръст на пазарния дял 
през последните 10 години. Нейният дял в световния износ поч-
ти се удвоява, успоредно с най-добре представящите се страни от 
ЦИЕ. Освен това, благодарение на силното възстановяване на рас-
тежа през 2010 г., настоящото увеличение на пазарния дял на Бъл-
гария е сред най-високите в региона.

• ПЧИ имат особено важно значение за укрепването на износа. Оп-
итът през последните 10 години показва, че постепенното увели-
чение в производствения запас на ПЧИ е ключов движещ фактор 
за нарастването на обемите на износа. Следователно, устойчивият 
приток на привлечени ПЧИ към производството ще бъде водещ 
фактор за засилване на износа и за по-висок икономически растеж.

• В краткосрочен план растежът на износа се очаква да остане силен 
и да позволи реалният БВП да нарасне с 3%.57 Отразявайки ефек-
тите за вътрешното търсене от износа, повишеното усвояване на 
средствата по еврофондовете и оттук за потреблението. Динами-
ката на вноса ще остане ограничена и по този начин дефицитът по 
текущата сметка ще се придвижи към баланса. С постепенно уве-
личаване на притока на ПЧИ в страната и намаляване на дългово-
то бреме на небанковия частен сектор, външната задлъжнялост на 
страната ще продължи да намалява. При положение, че се прогно-
зира умерена скорост на икономическо възстановяване, бързо на-
маляване на безработицата не е реалистично.

• В средносрочен план растежът на износа се очаква да бъде по-уме-
рен в сравнение с предкризисните нива. Растежът е ребалансиращ 
между вътрешните и външните сектори, и се основава на изгодите 
от увеличаването на пазарния дял на износа и подобряването на 
конкутентоспособността. Реалният ръст на БВП се очаква да се 
доближи до среден темп от около 4% в средносрочен период, поз-
волявайки реалният БВП да достигне своя пик от 2008 г. и разрива 
на БВП (отклонението от потенциалния БВП) да се свие към 2016 
г.58 Това отчасти може да се дължи на ръста на потенциалния БВП, 
както по линия на акумулирането на капитал в икономиката, така и 
на увеличаване на общата факторна производителност.59 Също към 
2016 г. нивата на дохода на глава от населението се очаква да бъдат 
57 IMF (2011), Bulgaria Staff Report for the 2011 Consultation with Bulgaria, International 

Monetary Fund, Washington D.C., p. 7.
58 IMF (2011), Bulgaria Staff Report for the 2011 Consultation with Bulgaria, International 

Monetary Fund, Washington D.C., p. 7.
59 Конвергентна програма на Република България (2011‐2014), 15 април 2011 г., София, с. 10.
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40% от средните за еврозоната, но в дългосрочен период структур-
ните проблеми и застаряването на населението могат да ограничат 
потенциала за растеж.

1.1.2.4. Насоки на възможни решения за насърчаване на расте-
жа и за сближаването на българската икономика към ЕС

Насоки на възможни решения за стимулиране на икономическия 
растеж на страната и конвергенцията й с Европа са, както следва:
• Преодоляване на структурните диспропорции в търговията на Бъл-

гария със страните-членки на ЕС в двете направления от ЕС към 
България, и обратно. Зоната за свободна търговия не обхваща аг-
рарните продукти, затова колкото по-голям е техният дял в изно-
са, толкова по-слабо е положителното въздействие на свободната 
търговия върху икономиката, и от друга страна, колкото по-голям е 
делът на индустриалните стоки, толкова по-големи са предимства-
та от премахването на митата. Делът на аграрния сектор в износа 
на България за ЕС е около 20%, докато в обратното направление е 
само няколко процента. От 2002 г. ЕС безусловно прилага нулеви 
мита за всички съществуващи квоти. България намалява, но запаз-
ва митата в рамките на квотите за някои чувствителни продукти. 
В стоковата структура на износа с ЕС с най-голям дял се открояв-
ат артикулите, класифицирани според вида на материала (текстил 
и обработени кожи и артикули от тях, артикули от каучук, корк и 
дървен материал, чугун и стомана и др.) и промишлените стоки 
(машини, оборудване и превозни средства).

Таблица 16. Стокова структура на износа и вноса на България с ЕС – SITC 
rev.4 (%) 
СТОКИ ПО СТАНДАРТНАТА ВЪНШНОТЪРГОВСКА 
КЛАСИФИКАЦИЯ - SITC rev.4

Износ – FOB Внос – CIF 
2009 2010 2009 2010

1. Храни и живи животни 12,5 13,4 10,1 10,5
2. Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 2,4 1,5 1,7 1,6
3. Необработени (сурови) материали, негодни за консумация 
(изкл. горивата) 6,5 8,4 2,8 4,9
4. Минерални горива, масла и подобни продукти 6,6 5,4 4,7 5,9
5. Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход 0,7 0,8 0,5 0,6
6. Химични вещества и продукти 4,8 5,2 14,9 16,1
7. Артикули, класифицирани главно според вида на 
материала 23,6 23,8 19,2 19,0
8. Машини, оборудване и превозни средства 18,8 19,7 35,7 31,3
9. Разнообразни готови продукти, н.д. 24,1 21,8 10,1 9,7
10. Стоки и сделки, н.д. 0,0 0,1 0,3 0,4

Източник: НСИ.
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• Преодоляване на проблема с ниската конкурентоспособност на 
българските продукти на европейския пазар, особено на селско-
стопанските такива. Въпреки усилията на частните предприемачи, 
българските селскостопански пазари се характеризират със слабо 
търсене, ниски цени и недостатъчно финансиране. Постепенното 
нарастване на усвоените средства от еврофондовете гарантира ста-
билно прилагане на политиката за развитие на селските райони.

• Улесняване достъпа на българските фирми до единния пазар на ЕС 
чрез участието им в Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС и системата за взаимно признаване на стандартите и сертифика-
ционните процедури на ЕС. По този начин се избягва ситуацията, 
при която местните производители и износители приемат чуждес-
транните стандарти и технически изисквания за безопасност и ин-
дустриалните продукти на развитите страни-членки се продават на 
местния пазар без допълнителни разходи за лабораторни анализи и 
сертифициране. В обратния случай, българските промишлени сто-
ки се изнасят на по-развития европейски пазар след като преминат 
скъпи процедури на анализ и сертифициране. Това е особено ва-
лидно за фирмите в млекопреработващата, месопреработващата и 
химическата промишленост.

• Постигане на максимален положителен ефект върху икономиката 
и бюджета от усвояването на средствата от фондовете на ЕС.

• Идентифициране на фирмите с потенциал за излаз и конкурентно 
поведение в общия европейски пазар. Водеща е групата на растя-
щите фирми с иновативна ориентация. Те трябва да се подпомагат 
с целево насочени програми и проекти, включително по създаване-
то на партньорски отношения с водещи чужди фирми. Несъмнено 
е, че МСП и на първо място иновативните се нуждаят от развита 
иновационна инфраструктура, която да отразява тясното взаимо-
действие „университет – бизнес“.

• Насърчаване използването на инструменти като публично–частно 
партньорство при реализацията на проекти по финансирането от 
ЕС за постигане на интегриран икономически и социален ефект, 
както и за поддържане на действията за изграждане и повишаване 
на капацитета и придобиване на практически умения от страна на 
фирмите-бенефициенти.

• Ускоряване на процеса на разплащане с бенефициентите и осигу-
ряване на по-голяма гъвкавост на управляващите органи по опера-
тивните програми с цел по-ефективно усвояване на европейските 
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средства при гарантиране на максимална прозрачност и публич-
ност на процеса на договаряне и ефективни механизми за контрол 
върху разходването на средствата.

• Стимулиране интереса на банките и други финансови институции 
за участие в процесите по усвояване на средствата от СФ и КФ. 
Механизмът на усвояване на парите от ЕС изисква разплащане 
преди да бъдат възстановени средствата по съответната програма, 
затова банките са логични участници в този процес. Финансиране-
то на такъв тип проекти е добра възможност за растеж на банки-
те и на обема на активите им. Банките допринасят за повишаване 
на усвояемостта на средствата от СФ и чрез предоставяне на ин-
формация на бенефициентите за съществуващите възможности за 
грантове; обучение и информационни срещи и кампании за кли-
ентите си (особено полезно при банки с развита регионална мре-
жа); чрез финансов мениджмънт на одобрените за финансиране 
проекти; издаване на писма за намерение за отпускане на кредит 
за съфинансиране; предоставяне на кредити при инвестиционни 
проекти; издаване на банкови гаранции или изпълнение на схеми 
за оперативен и финансов лизинг.

• Необходима предпоставка за ефективното използване на средства-
та от СФ е качественото планиране. Необходимо е ясно дефини-
ране на проследяеми индикатори за усвояемост, както и избор на 
система от инструменти за разработка на национални и регионал-
ни политики и програми. Това е и една от мерките, предприети от 
първите десет страни от ЦИЕ, присъединили се към ЕС през 2004 
г. за по-добро изпълнение по европейските програми.

• Стимулиране инициативността и проактивното поведение на бъл-
гарските фирми за намирането на подходящи контрактори, включ-
ването им във високотехнологични субконтракторни вериги и в 
изграждането и функционирането на индустриални клъстери и 
предприемачески мрежи.

• Продължаване на структурните реформи в секторите като здраве-
опазване, образование, наука и изследвания и създаване на необ-
ходимите законови механизми и улеснения тези сектори активно 
да се ползват от европейските средства. Възможно е създаването 
на държавен фонд, ползващ и средства от ЕС за финансиране на 
научни изследвания по приоритетни направления на високите 
технологии. Държавните разходи за научни изследвания следва 
да достигнат 2,5 – 3% към 2015 г. Това финансиране да се обвър-
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же и с частно финансиране на тези проекти. Неговият дял спрямо 
БВП също следва да нараства и до няколко години да се изравни 
с държавното финансиране. В Лисабонската стратегия е заложено 
до 2010 г. делът на средствата за научни изследвания в страните-
членки на ЕС да достигне най-малко 3% от БВП. В България този 
процент е в пъти по-нисък – 0,53% през 2009 г.60

• Ключов фактор за повишаване на производителността и конку-
рентоспосбността на българската икономика е внедряването на 
съвременни технологии и иновациите, привличането на ПЧИ, ус-
кореният трансфер на технологии и ноу-хау, успешното участие на 
България в мрежите от филиали на транснационални компании, 
насърчаването на научноизследователската и развойна дейност. 
Целта е повишаване на потенциала за развитие на икономиката за 
износ на стоки с висока степен на преработка и съдържащи високо 
интелектуален компонент. Необходимо е местните фирми да се от-
къснат от производството на трудовоинтензивни стоки в посока на 
капиталовоинтензивните, които заемат доминиращ дял във външ-
ната търговия на ЕС.

1.2. Влияние на паричния съвет, фискалните 
ограничения и изгледите за сближаване на 
България към еврозоната

Паричният съвет е въведен в България на 1 юли 1997 г. с цел пре-
одоляване на острата финансова криза, обхванала страната през пери-
ода декември 1996 г. – февруари 1997 г., характеризираща се с банкова 
и дългова криза, хиперинфлация и дестабилизация на реалния сектор, 
съчетани с политическа криза. Краткосрочната цел на паричния съвет 
е постигането на финансова стабилизация, а дългосрочната – чрез под-
държане на финансовата и макроикономическата стабилност в страна-
та да се създадат условия за ускорен икономически растеж и по-висок 
жизнен стандарт.

Паричният съвет представлява отказ от парична политика, което 
предопределя нова по-активна роля на фискалната политика и държав-
ния бюджет. Този режим налага радикални промени върху централна-
та банка, която става подчинена на експлицитния законов ангажимент 
да емитира национална валута, обезпечена изцяло с конвертируема 

60 Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document, Demography 
Report 2008: Meeting Social Needs in an Ageing Society, Brussels, 21.11.2008, SEC(2008) 2911, с. 6..
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чуждестранна валута и да обменя двете валути без ограничения по 
абсолютно фиксиран валутен курс при поискване от икономическите 
агенти. За поддържане на фиксирания курс се налагат значими ограни-
чения върху паричната политика на централната банка.

Паричният съвет налага важни ограничения върху фискалната по-
литика на правителството. Съгласно Закона за БНБ, на българския па-
ричен съвет е забранено да кредитира държавата както чрез преки кре-
дити, част от които е печатането на пари, така и чрез преки покупки на 
държавни ценни книжа (ДЦК). Това се дължи на правилото за поддър-
жане на пълно валутно покритие на емитираната национална валута (и 
паричните задължения на БНБ) с международните брутни валутни ре-
зерви на страната. Тъй като паричният съвет се предпазва от покупка 
на правителствени дългове, той налага строга фискална дисциплина. 
Това разграничава режима от фискалните правителствени дейности и 
ангажирането в дискреционната парична политика.

При липсата на активна парична и валута политика, фискална-
та политика придобива още по-голямо значение като мощен лост за 
въздействие върху икономиката. Нейните традиционни инструменти 
– държавните разходи и данъчното облагане, оказват пряко влияние 
върху деловата активност, а бюджетните дефицити, респ. излишъци 
водят до промени в държавния дълг, който въздейства върху общото 
търсене на кредит и лихвените проценти.

В условията на паричен съвет фискалната политика на бъл-
гарското правителство трябва да създава такива условия, че да 
не се допусне спад на брутните валутни резерви и оттук да не се 
наруши устойчивостта на паричния режим. 

При липсата на инфлационно финансиране на държавния бюджет, 
паричният съвет налага следните изисквания върху фискалната поли-
тика на правителството: 

Първо, поддържане на широкобалансиран или нискодефицитен 
държавен бюджет в краткосрочен и средносрочен план. Това нала-
га правителството да се концентрира върху увеличаване на бюджетни-
те приходи (данъчни, данъкоподобни, неданъчни) и рационализиране 
на бюджетните разходи (в т.ч. и чрез съкращаване на лихвения дял в 
тях). Повишава се събираемостта на данъчните постъпления, увели-
чава се ролята на заемите от вътрешния и външния пазар, приходите 
от приватизация и др. при положение, че се прекратява практиката на 
инфлационно финансиране на бюджетния дефицит. 

Второ, концентриране на правителството върху фискалната 
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конкуренция с частни заемополучатели за пазарно финансиране на 
бюджетния дефицит. Вътрешното финансиране на бюджетния де-
фицит при паричния съвет основно идва от емитирането на нов дълг. 
Участието на кредитните институции като вътрешни заемодатели на 
правителството зависи от размера на ресурсите, които банките заделят 
за кредитиране на реалния сектор. Участие има и населението като 
кредитор на държавата. Условието за умерено/ниско вътрешно финан-
сиране е важно за правителствата на страни, неспособни да намалят 
заемането до управляеми пропорции от БВП. При ограничаване на фи-
нансирането на бюджетния дефицит от чужбина става възможно нама-
ляването на текущите разходи за лихви по външни заеми.

Трето, провеждане на разумна разходна бюджетна политика, 
тъй като намаляването на разходите за важни социални програми има 
висока социална цена за обществото. Чрез отделяне на повече ресурси 
за приоритетните разходи и повишаване на приходите в рамките на 
разумната фискална политика се осигурява подкрепа на икономиче-
ския растеж и социалната политика на страната при паричен съвет. 
Чрез рационализиране на бюджетните разходи е възможно да се оси-
гурят достатъчни финансови средства за такива важни цели като ин-
вестиции и социална политика. 

Четвърто, формиране и натрупване на значителен фискален 
резерв. Основните фактори за това са отчитаните големи касови из-
лишъци и увеличаването на приходите от приватизация. Фискалният 
резерв на страната нараства дори и в годините, когато е извършено 
предсрочно погасяване на дългове към Световната банка и МВФ. Фи-
скалният резерв е резултативна величина и се влияе от бюджетните 
приходи, пазара на ДЦК, получените външни и вътрешни заеми и бю-
джетните разходи. Той е сума на депозита на правителството в БНБ и 
салдата по бюджетни сметки в банките. Поради включването на пре-
обладаващата част от фискалния резерв в управление „Емисионно“ 
промените във фискалния резерв се отразяват директно на сумата на 
активите на паричния съвет, както и на преструктурирането на пасива 
на управление „Емисионно“ на БНБ. По данни на МФ фискалният ре-
зерв на България в края на 2009 г. е в размер на 7672.9 млн. лв. (12% 
от БВП), а в края на 2010 г. е намалял до 6011.8 млн. лв.61 Основна-
та част от фискалния резерв е в БНБ, а много по-малка – в банките. 
Чрез натрупването на значителен фискален резерв става възможно да 
се финансира бюджетния касов дефицит, отчетен през 2009 г. и 2010 г. 

61 БНБ (2011), Годишен отчет 2010, Българска народна банка, София, с. 25.
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Финансирането на бюджетния дефицит е посредством намаляване на 
фискалния резерв и чрез емитиране на нов дълг, предимно на вътреш-
ния пазар. Покриването на част от бюджетния дефицит със сред-
ства от резерва обаче може да създаде риск за стабилността, така че 
неговото използване би трябвало да бъде основано на цялостна страте-
гическа визия за развитието на икономиката на страната. В противен 
случай то може да доведе до практическата невъзможност в средно-
срочен план държавният бюджет да бъде балансиран.

Пето, стабилизиране на бюджетния дефицит с цел защита 
стабилността на паричния съвет. В условията на икономическата 
криза, чрез затягане на фискалната политика българското правителство 
цели поддържането на вътрешната и външната стабилност на страна-
та. Фискалната политика при паричен съвет е структурирана така, че 
когато БВП расте, първичният баланс също се увеличава, и обратно. 
Ограничаването на бюджетния дефицит от една страна предпазва от 
голямо намаление на фискалния резерв, което рискува да постави под 
въпрос стабилността на паричния съвет. От друга страна, един преко-
мерен дефицит би довел до разклащане на външната стабилност на 
страната посредством загуба на доверие от страна на инвеститорите, 
растяща рискова премия и ограничен достъп до финансиране от меж-
дународните пазари. Дълбоката финансова и икономическа криза води 
именно до разклащане доверието на инвеститорите към новите пазари 
и поради тази причина намирането на баланс между стимулирането 
на икономиката и поддържането на стабилен рисков профил на 
страната е основна цел на фискалната политика на страната.

Шесто, ефективно управление на държавния дълг. Благопри-
ятното развитие на основните макроикономически показатели и про-
вежданата разумна фискална политика от една страна, както и дъл-
госрочните цели в сферата на икономическите процеси, свързани с 
членството на България в ЕС от друга страна, са факторите с най-го-
лям принос за утвърждаването на основните насоки и приоритети на 
провежданата от МФ политика за управлението на държавния дълг. 
Управлението на държавния дълг в България се основава на: а) кон-
тролирано увеличаване на размера на държавния дълг при запазване 
на референтните стойности на съотношението „Дълг/БВП“ до 25%; 
б) ограничаване разходите за обслужване на държавния дълг; в) оси-
гуряване на стабилни източници за безпрепятствено финансиране на 
бюджета и рефинансиране на дълга при минимално възможна цена в 
средно– и дългосрочен период и при оптимална степен на риск; г) раз-
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витие на пазара на ДЦК; д) прилагане на рестриктивен подход при фи-
нансирането на проекти от публичния сектор чрез държавногаранти-
рани заеми; е) поддържане на координация и взаимна информираност 
между МФ, БНБ и Комисията за финансов надзор (КФН) в контекста 
на икономическата криза, както и на взаимоотношенията с Евростат и 
рейтинговите агенции.

Седмо, поддържане на ниски и устойчиви нива на правител-
ствения дълг към БВП. Ако правителството няма достъп до заемен 
ресурс, то би прибягнало до емисия на пари (нелихвоносен дълг) и до 
използване на създадения сеньораж, с което практически се нарушават 
принципите на паричния съвет. Това е в основата на ключовата роля 
на разумната фискална политика за устойчивостта на паричния съвет 
и за финансовата и макроикономическата стабилност. В периода след 
въвеждането на паричния съвет трайно намалява делът на публичния 
дълг в БВП – в резултат на стабилния икономически растеж и разум-
ната фискална политика. Спадът в отчетения размер на дълга се дължи 
основно на външния дълг.

Факторите за икономическия растеж на българската икономика, 
дефинирани в Националната програма за реформи62 са следните:

• Финансов сектор;
• Ефективност на публичните разходи;
• По-добро и по-ефективно използване на трудовия потенциал;
• Бизнес среда и административна ефективност;
• Качество и ефективност на образователните и обучителни сис-

теми;
• Инфраструктура.
Тези фактори адресират и целите, заложени в Конвергентната про-

грама на Република България (2011-2014 г.) и в т.нар. „Пакт Евро+“ 
главно по отношение на конкурентоспособността и устойчивостта на 
публичните финанси.

Тези цели са свързани със засилването на фискалната консолида-
ция чрез изпълнение на заложените национални фискални правила в 
контекста на плана за финансова стабилност.

Националните фискални правила са, както следва:
• Преразпределителната роля на държавата не трябва да надхвър-

ля 40% от БВП;
• Бюджетният дефицит не може да е по-голям от 2% от БВП.
62 Национална програма за реформи (2011-2015 г.) на Република България, В изпълнение на 

стратегия „Европа 2020”, 13 април 2011 г., София.
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1.2.1. Развитие на фискалния сектор в България в условията 
на паричен съвет

Основните тенденции в развитието на фискалния сектор в Бълга-
рия в условията на паричен съвет са следните:

Първо, бързо увеличаване на реалните бюджетни и в т.ч. да-
нъчни постъпления, което води до трайна реализация на касови 
бюджетни излишъци до 2008 включително. Този процес се наблю-
дава от 1997 г. с въвеждането на паричния съвет. За разлика от това, 
през 1996 г. преди въвеждането на режима високата инфлация и фи-
нансова дестабилизация предизвикват стремително спадане на реал-
ните приходи, което при относителната стабилност на необходимите 
разходи, води до увеличаване на бюджетния дефицит. През 1998 г. за 
първи път от началото на икономическите реформи в България се от-
чита бюджетен излишък. Данъчните приходи традиционно формират 
преобладаващата част от общите приходи в бюджета. В периода след 
1998 г. се наблюдава подобряване на данъчната събираемост, затягане 
на митническия контрол, растеж на националната икономика, вслед-
ствие на което нарастват и бюджетните приходи в БВП. Важна роля 
имат и приходите от приватизация като източник на ресурси за фи-
нансиране на бюджетния дефицит. Те представляват неинфлационен 
източник на финансиране и не създават бъдещи разходи за бюджета, 
както е при използването на дългови инструменти. Единствено през 
2009 г. и 2010 г. в условията на глобална финансова и икономическа 
криза данъчните приходи намаляват.
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Второ, провеждането на благоразумна фискална политика и поддържането на фискална 
дисциплина  са  основни  предпоставки  за  поддържане  на  макроикономическата  и  финансова 
стабилност на страната. В условията на паричен съвет, първостепенен приоритет на правителството 
е поддържането на устойчиви публични финанси и на ниво на държавния и държавогарантирания 
дълг, осигуряващо дългосрочно изпълнение на Маастрихтския фискален критерий. Това е свързано 
с  провеждането  на  рестриктивна  фискална  политика  на  МФ,  по‐висока  отговорност  при 
разпореждането  и  разходването  на  бюджетни  средства,  и  повишена  дисциплина  и  контрол  при 
събирането на приходите. 

Трето,  намаляване  на  размера  на  разходите  по  държавния  дълг.  Политиката  на  МФ  по 
управление  на  държавния  дълг  е  насочена  към  намаляването  на  стойността  на  дълга,  както  в 
номинален израз,  така и като процент от БВП.  Това резултира в по‐малки разходи за лихви и по 
този начин  се реализира икономия на  заделен от  бюджета  ресурс.  Редукцията  в  съотношението 
„Консолидиран  дълг/БВП”  достига  рекордно  ниските  15.5 %  през  2008  г.  и  15.6 %  през  2009  г., 
последвано от слабо увеличение до 16.7 % през 2010 г. Намалението на този показател се дължи 
основно  на  спада  в  нивото  на  дълга  на  централното  правителство.  Механизъм  за  превантивен 
контрол върху размера на дълга са определяните в Закона за държавния бюджет (ЗДБ) ежегодно 
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Второ, провеждането на благоразумна фискална политика и 
поддържането на фискална дисциплина са основни предпоставки 
за поддържане на макроикономическата и финансова стабилност на 
страната. В условията на паричен съвет, първостепенен приоритет на 
правителството е поддържането на устойчиви публични финанси и на 
ниво на държавния и държавогарантирания дълг, осигуряващо дъл-
госрочно изпълнение на Маастрихтския фискален критерий. Това е 
свързано с провеждането на рестриктивна фискална политика на МФ, 
по-висока отговорност при разпореждането и разходването на бю-
джетни средства, и повишена дисциплина и контрол при събирането 
на приходите.

Трето, намаляване на размера на разходите по държавния дълг. 
Политиката на МФ по управление на държавния дълг е насочена към 
намаляването на стойността на дълга, както в номинален израз, така 
и като процент от БВП. Това резултира в по-малки разходи за лихви и 
по този начин се реализира икономия на заделен от бюджета ресурс. 
Редукцията в съотношението „Консолидиран дълг/БВП“ достига ре-
кордно ниските 15.5% през 2008 г. и 15.6% през 2009 г., последвано 
от слабо увеличение до 16.7% през 2010 г. Намалението на този по-
казател се дължи основно на спада в нивото на дълга на централното 
правителство. Механизъм за превантивен контрол върху размера на 
дълга са определяните в Закона за държавния бюджет (ЗДБ) ежегодно 
лимити за максимално допустим номинален размер към края на годи-
ната и максимален размер на новоемитиран дълг. Друг фактор за по-
нижаване на разходите за лихви е низходящата тенденция на промяна 
на лихвените проценти в световен мащаб, в резултат на предприетите 
мерки за противодействие на кризата и стимулиране на икономики-
те в глобален мащаб. Предпочитанията на основните инвеститори в 
държавен дълг също оказват влияние върху размера на разходите за 
обслужване на дълга. 

Четвърто, България се откроява като една от страните-член-
ки на ЕС с най-стабилни публични финанси преди глобалната 
финансова криза и силна изходна позиция в началото на кризата. 
Въвеждането на плоския данък през 2007 г. допринася за огранича-
ване на сивата икономика и подобряване на събираемостта на прихо-
дите в бюджета. През 2008 г. е отчетен бюджетен излишък и страната 
е единствената в ЕС, в която той нараства на база предходна година. 
С изключение на отчетеното през 2009 г. нарушаване на съотноше-
нието „Бюджетен дефицит/БВП“, държавната бюджетна позиция на 
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България през последните години много по-благоприятна в сравнение 
с другите страни-кандидатки за членство в еврозоната. За това свиде-
телства и понижаването на рисковата оценка на страната, измерена по 
отношение на суверенния риск чрез застраховките срещу правител-
ствен фалит CDS на страната и поддържането на умерено-оптимис-
тични рейтингови оценки.

Фигура 18. Бюджетен дефицит/излишък на България
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лимити за максимално допустим номинален размер към края на годината и максимален размер на 
новоемитиран дълг. Друг фактор за понижаване на разходите за лихви е низходящата тенденция 
на  промяна  на  лихвените  проценти  в  световен  мащаб,  в  резултат  на  предприетите  мерки  за 
противодействие на кризата и стимулиране на икономиките в глобален мащаб. Предпочитанията 
на основните инвеститори в държавен дълг също оказват влияние върху размера на разходите за 
обслужване на дълга.  

Четвърто,  България  се  откроява  като  една  от  страните‐членки  на  ЕС  с  най‐стабилни 
публични финанси преди глобалната финансова криза и силна изходна позиция в началото на 
кризата.  Въвеждането  на  плоския  данък  през  2007  г.  допринася  за  ограничаване  на  сивата 
икономика  и  подобряване  на  събираемостта  на  приходите  в  бюджета.  През  2008  г.  е  отчетен 
бюджетен излишък и страната е единствената в ЕС, в която той нараства на база предходна година. 
С изключение на отчетеното през 2009 г. нарушаване на съотношението „Бюджетен дефицит/БВП”, 
държавната  бюджетна  позиция  на  България  през  последните  години  много  по‐благоприятна  в 
сравнение  с  другите  страни‐кандидатки  за  членство  в  еврозоната.  За  това  свидетелства  и 
понижаването на рисковата оценка на страната, измерена по отношение на суверенния риск чрез 
застраховките  срещу  правителствен  фалит  CDS  на  страната  и  поддържането  на  умерено‐
оптимистични рейтингови оценки. 

 

ФИГУРА 18.  БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК НА БЪЛГАРИЯ 
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Пето,  отчитане  на  трайни  бюджетни  излишъци  в  периода  от  2003  г.  до  2008  г. 
включително.  Основните  фактори  за  това  са  следните:  а)  силен  растеж  на  общите  данъчни 
приходи  в  условията  на  висок  икономически  растеж  и  нараснало  вътрешно  търсене;  б)  ръст  на 
постъпленията  от  ДДС  и  от  акцизите  (вследствие  на  увеличени  ставки  върху  горива,  тютюневи 
изделия); в) повишена данъчна събираемост; г) активирано през 2006 г. на заложеното в закона за 
държавния бюджет ограничение върху нелихвените разходи; д) рационализиране на бюджетните 
разходи  и  овладяване  на  разходната  част  на  бюджета  –  най‐вече  чрез  съкращаване  на 
капиталовите  разходи.  Касовите  излишъци  и  приходите  от  приватизация  са  основни  фактори  за 
относително високото ниво на фискалния резерв на страната.  

Шесто,  отчитане  на  бюджетни  дефицити  в  периода  2009‐2011  г.  В  условията  на 
икономически  спад  в  България  под  влияние  на  глобалната  криза  през  2009  г.  се  отчита 

Източник: МФ; БНБ

Пето, отчитане на трайни бюджетни излишъци в периода от 
2003 г. до 2008 г. включително. Основните фактори за това са следни-
те: а) силен растеж на общите данъчни приходи в условията на висок 
икономически растеж и нараснало вътрешно търсене; б) ръст на по-
стъпленията от ДДС и от акцизите (вследствие на увеличени ставки 
върху горива, тютюневи изделия); в) повишена данъчна събираемост; 
г) активирано през 2006 г. на заложеното в закона за държавния бю-
джет ограничение върху нелихвените разходи; д) рационализиране на 
бюджетните разходи и овладяване на разходната част на бюджета – 
най-вече чрез съкращаване на капиталовите разходи. Касовите изли-
шъци и приходите от приватизация са основни фактори за относител-
но високото ниво на фискалния резерв на страната. 

Шесто, отчитане на бюджетни дефицити в периода 2009-
2011 г. В условията на икономически спад в България под влияние на 
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глобалната криза през 2009 г. се отчита съотношение „Бюджетен де-
фицит/БВП“ над референтната стойност на Маастрихтския критерий 
от 3%. Поради което страната влиза в процедура при ПБД през 2010 
г. България съблюдава ангажимента на Пакта за стабилност и растеж 
за поддържане на бюджетен дефицит под 3% от БВП, като трайно за-
лага още по-нисък дефицит вследствие на действащия паричен съвет 
и дефицита по текущата сметка. През 2012 г. в условията на действа-
щия Пакт за финансова стабилност е заложена фискална цел на пра-
вителството от 1.3% бюджетен дефицит по консолидираната фискална 
програма. Основното предизвикателство пред правителството е да се 
намали бюджетния дефицит, за да се запази стабилността в страната. 

Седмо, намаляване на лихвите по ДЦК и на т.нар. хармонизи-
рана дългосрочна лихва, изчислявана от ЕЦБ с цел оценка на финан-
совата конвергенция на страните-членки. Лихвите по ДЦК формират 
основната част от лихвите по вътрешни заеми в държавния бюджет. 
Практиката е да се увеличават дяловете на държавния дълг, по който 
се плащат фиксирани лихви. Дългосрочната лихва на България дос-
тига най-високото си ниво от 7.76% през последното тримесечие на 
2008 г. В рамките на почти година дългосрочната лихва остава на ниво 
над 7%. От септември 2009 г. тя започва да намалява, като достига 
5.76% през декември 2010 г. През 2010 г. спредът между българската 
хармонизирана дългосрочна лихва и лихвата по 10-годишните немски 
ДЦК също пада до нива от края на 2008 г. Това движение на хармони-
зираната показва засилена конвергенция на лихвените проценти към 
тези в еврозоната. В текущата международна пазарна среда с рекорд-
но ниски лихвени равнища плавно се увеличава частта на държавния 
дълг с фиксирани лихви. Заемната политика е ориентирана предимно 
към финансиране чрез заемане от утвърдени кредитни институции и 
където условията позволяват с фиксирани лихвени купони.

Фигура 19. Хармонизизан дългосрочен лихвен процент
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съотношение „Бюджетен дефицит/БВП” над референтната стойност на Маастрихтския критерий от 
3  %.  Поради  което  страната  влиза  в  процедура  при  ПБД  през  2010  г.  България  съблюдава 
ангажимента  на Пакта  за  стабилност  и  растеж  за  поддържане на  бюджетен дефицит  под 3 %  от 
БВП,  като  трайно  залага  още  по‐нисък  дефицит  вследствие  на  действащия  паричен  съвет  и 
дефицита  по  текущата  сметка.  През  2012  г.  в  условията  на  действащия  Пакт  за  финансова 
стабилност  е  заложена  фискална  цел  на  правителството  от  1.3  %  бюджетен  дефицит  по 
консолидираната фискална програма. Основното предизвикателство пред правителството е да се 
намали бюджетния дефицит, за да се запази стабилността в страната.  

Седмо,  намаляване  на  лихвите  по  ДЦК  и  на  т.нар.  хармонизирана  дългосрочна  лихва, 
изчислявана  от  ЕЦБ  с  цел  оценка  на  финансовата  конвергенция  на  страните‐членки.  Лихвите  по 
ДЦК формират основната част от лихвите по вътрешни заеми в държавния бюджет. Практиката е 
да  се  увеличават  дяловете  на  държавния  дълг,  по  който  се  плащат  фиксирани  лихви. 
Дългосрочната  лихва  на  България  достига  най‐високото  си  ниво  от  7.76  %  през  последното 
тримесечие на 2008 г. В рамките на почти година дългосрочната лихва остава на ниво над 7 %. От 
септември 2009 г. тя започва да намалява, като достига 5.76 % през декември 2010 г. През 2010 г. 
спредът между българската хармонизирана дългосрочна лихва и лихвата по 10‐годишните немски 
ДЦК също пада до нива от края на 2008  г.  Това движение на хармонизираната показва засилена 
конвергенция на  лихвените проценти  към  тези  в  еврозоната.  В  текущата международна пазарна 
среда  с  рекордно  ниски  лихвени  равнища  плавно  се  увеличава  частта  на  държавния  дълг  с 
фиксирани лихви. Заемната политика е ориентирана предимно към финансиране чрез заемане от 
утвърдени кредитни институции и където условията позволяват с фиксирани лихвени купони. 

 
ФИГУРА 19.  ХАРМОНИЗИЗАН ДЪЛГОСРОЧЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 

 
    Източник: ЕЦБ 

Осмо, налице е свободно финансиране на държавния бюджет както на местния, така и 
на международните  капиталови  пазари.  Това  се  дължи  на  добрия  инвестиционен  рейтинг  на 
страната и стабилното състояние на публичните финанси. Източниците за финансиране на бюджета 
и  за  рефинансиране на дълга  са  заемите от  вътрешния  пазар,  външно финансиране и държавни 
гаранции. Приоритетни източници на финансиране нуждите на бюджета и рефинансиране на дълга 
в  обращение  са  емисиите  на  ДЦК  на  вътрешния  пазар.  Това  финансиране  зависи  от  текущите 
лихвени нива в страната и в другите страни‐членки на ЕС, доходността по бенчмарковите ДЦК в ЕС, 
ролята  на  вътрешния  пазар  като  източник  на  финансиране,  колебанията  в  ликвидността  на 
финансовите  пазари  и  др.  У  нас  утвърдени  са  емисиите  със  срочност  3‐месечни,  3‐годишни,  5‐
годишни  и  10‐годишни  години.  Външното  финансиране  е  предназначено  за  подпомагане  на 
българското правителство за осъществяване на реформи в средносрочен период – извършвани в 
социалните  сектори,  възможността  за  подпомагане  на  националното  финансиране  на  проекти  в 
приоритетни  за  страната  сектори  и  улесняване  на  оптималното  усвояване  на  средствата  от 
Структурните  фондове  и  Кохезионния  фонд  на  ЕС,  както  и  финансиране,  предназначено  за 

Източник: ЕЦБ
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Осмо, налице е свободно финансиране на държавния бюджет 
както на местния, така и на международните капиталови паза-
ри. Това се дължи на добрия инвестиционен рейтинг на страната и 
стабилното състояние на публичните финанси. Източниците за финан-
сиране на бюджета и за рефинансиране на дълга са заемите от вътреш-
ния пазар, външно финансиране и държавни гаранции. Приоритетни 
източници на финансиране нуждите на бюджета и рефинансиране на 
дълга в обращение са емисиите на ДЦК на вътрешния пазар. Това фи-
нансиране зависи от текущите лихвени нива в страната и в другите 
страни-членки на ЕС, доходността по бенчмарковите ДЦК в ЕС, ро-
лята на вътрешния пазар като източник на финансиране, колебанията 
в ликвидността на финансовите пазари и др. У нас утвърдени са еми-
сиите със срочност 3-месечни, 3-годишни, 5-годишни и 10-годишни 
години. Външното финансиране е предназначено за подпомагане на 
българското правителство за осъществяване на реформи в средно-
срочен период – извършвани в социалните сектори, възможността за 
подпомагане на националното финансиране на проекти в приоритетни 
за страната сектори и улесняване на оптималното усвояване на сред-
ствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и 
финансиране, предназначено за специални програми и важни инфра-
структурни проекти в приоритетни сфери на обществено-икономи-
ческия живот. Външното финансиране включва и емисията на ценни 
книжа на международните капиталови пазари, предназначена за пре-
структуриране на съществуващи задължения. Издаване на държавни 
гаранции по заеми се прави във връзка с осъществяването на мащабни 
инфраструктурни проекти и за подкрепа на стартиралите реформи в 
енергийния, транспортния сектор и в системата на образованието (на-
пример ангажименти на държавата във връзка със студентското кре-
дитиране). 

Девето, подобряване обслужването на държавния дълг на Бъл-
гария в условията на паричен съвет. Стабилизирането на валутния 
курс и спадането на лихвените равнища води до значително облекчава-
не на обслужването на държавния дълг, най-вече чрез елиминиране на 
високите рискови премии, свързани с емитирането на нов дълг. Прак-
тиката преди въвеждането на паричния съвет да се емитират основно 
лихвоносни ДЦК от проблем се превръща във фактор, съдействащ за 
рязко снижаване на разходите за лихви в бюджета. Възприета е поли-
тика на намаляване на вътрешния дълг, като при влошени условия са 
налице отрицателни нетни емисии на ДЦК. Под влияние на световната 
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финансова криза се отчита свиване на местния пазар на ДЦК, като 
обемите на ДЦК, предлагани на аукционен принцип са доминирани 
от погашенията по вече емитирани книжа. Това води до намаление на 
размера и на вътрешните ДЦК в обращение. Размерът на разходите 
за обслужване на дълга зависи от поддържането и укрепването на въ-
трешния дългов пазар, при отчитане на ограниченията, които налага 
световната финансова криза, и от предпочитанията на основните ин-
веститори в държавен дълг.

Десето, промяна във валутната структура на дълга. Поддържа 
се преобладаващ дял на държавния дълг, деноминиран в лева и евро. 
Причините за това са спецификата на пазарната конюнктура в страна-
та, тенденциите в развитието на вътрешните и международните фи-
нансови пазари, действащия паричен съвет с фиксиран валутен курс 
на лева към еврото, пълноправното членство на България в ЕС и зна-
чителният дял на постъпленията в евро в приходите от износ. Финан-
совият ресурс, заеман от вътрешния пазар е основно в евро и новото 
външно финансиране се договаря предимно в евро. 

1.2.2. Роля на паричния съвет за икономическия растеж на 
България

Предимствата на паричния съвет са свързани с поддържането на 
ценова стабилност в икономиката, пълната и автоматична конверти-
руемост на лева, налагането на макроикономическа дисциплина, кон-
вергенцията на лихвените проценти и финансовото посредничество, 
разширяването на външната търговия и инвестициите, и повишаване-
то на доверието в местната валута. Тези предимства имат краен по-
ложителен ефект върху деловата активност и икономическия растеж.

Рисковете от функционирането на паричния съвет са свързани 
главно с липсата на активна парична и валутна политика за смекчава-
не на негативните шокове и реалното надценяване на валутния курс и 
влошаване на търговския баланс на страната.

Положителна роля на паричния съвет в България:
Първо, установяване на ценова стабилност и потискане на 

инфлационните процеси както пряко, така и косвено. Паричният 
съвет налага инфлационна дисциплина чрез фиксирането на курса на 
лева към стабилна, нискоинфлационна валута като еврото. При отво-
рен характер на българската икономика, се понижава компонентът на 
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търгуемите стоки в общото ценово ниво пряко чрез спад на цените на 
вноса, които фиксираният курс пренася от европейската икономика в 
местната икономика. Прекият ефект произтича от предсказуемостта на 
калкулираните разходи за вносни суровини и материали и конкуренци-
ята на вносни стоки със стабилни цени. Оттук се понижава темпът на 
инфлация и лихвените проценти в страната с паричен съвет. Котвата 
на валутния курс има смисъл единствено, когато търговският режим 
е либерализиран и конкуренцията на вноса е ефективен механизъм за 
ценово стабилизиране. За ценовата стабилност също допринасят кон-
курентното формиране на заплатите, невъзможността да се провежда 
дискреционна парична политика, по-голямата прозрачност и доверие в 
режима и в институциите. Спадът на инфлацията води до постепенно 
възстановяване и ръст на реалните доходи на населението. Това дава 
възможност да се засили покупателната способност на населението, 
което от своя страна позволява на вътрешното търсене да се превърне 
в значим фактор на икономическия растеж. Паричният съвет обаче не е 
гарант срещу повишаване на инфлацията в чуждата икономика или на 
международните пазари, както и срещу възникване на вътрешни про-
инфлационни фактори, каквото се наблюдава в последните години.

Таблица 17. Темп на инфлация в България

Инфлация Годишни данни
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Индекс на потребителските цени (изменение 
спрямо предходен период, %) 3,8 5,6 4,0 6,5 6,5 12,5 7,8 0,6 4,5
Индекс на потребителските цени (изменение 
спрямо съответния период на предходната 
година, %) 

3,8 5,6 4,0 6,5 6,5 8,4 12,3 2,8 2,4

Индекс на потребителските цени (средно 
изменение за периода, %) 5,8 2,3 6,1 5,0 7,3 8,4 12,3 2,8 2,4

Източник: БНБ; НСИ.

Второ, налице е пълна и автоматична конвертируемост на 
националната валута. Това се обуславя от либерализирането на 
валутния режим в страната и елиминирането на ограниченията пред 
сключването на валутни сделки. Съгласно Валутния закон, сделките и 
плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните пре-
води и плащания, сделките с чужда валута по занятия, износа и вноса 
на левове и чужда валута в наличност, и сделките с благородни метали 
и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, техния износ, 
внос и преработката им се извършват свободно. 
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Трето, паричният съвет налага строга фискална дисциплина в 
икономиката. Въвеждането му води до следните ефекти: възприема-
не на политика на по-висока отговорност и въздържаност при разход-
ването на държавни средства, налагане на твърди бюджетни ограниче-
ния, затягане на данъчната дисциплина и на контрола по събирането 
на приходите, ограничаване на необходимостта от финансиране на 
държавния бюджет чрез емитиране на дълг, промяна на матуритетна-
та структура на дълга чрез повишаване на относителния дял на дъл-
госрочните ценни книжа, намаляване на разходите за обслужване на 
държавния дълг вследствие на понижаване на лихвените проценти, 
количествено реорганизиране на предлаганите публични услуги и др. 
След въвеждането на паричния съвет, приходите в бюджета и бюджет-
ното салдо стават основните индикатори за промяна на заплатите в 
бюджетната сфера.

Таблица 18. Състояние на публичните финанси в България

 ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ Годишни данни
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА 
ПРОГРАМА-КФП (% от БВП)

Приходи и помощи 38,7 40,6 40,8 42,1 40,8 40,0 39,4 36,7 34,0
  Данъчни приходи 29,6 32,1 32,9 33,8 33,3 32,1 32,0 29,5 27,0
   Неданъчни приходи и помощи 9,0 8,5 7,9 8,2 7,5 7,9 7,4 7,1 7,0
Общо разходи 39,3 40,6 39,1 39,0 37,2 36,7 36,5 37,6 38,0
   Лихвени разходи 2,2 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,8 0,8 0,7
   Нелихвени разходи 37,1 38,5 37,4 37,4 35,9 35,7 35,7 36,8 37,3
Първично салдо 1,6 2,1 3,9 3,5 4,6 4,3 3,7 -0,2 -3,3
Касов дефицит(-) / излишък(+) -0,6 0,0 2,2 1,9 3,3 3,3 2,9 -0,9 -4,0
Държавен и държавногарантиран дълг 55,7 48,1 40,1 31,3 24,7 18,6 15,5 15,6 16,7

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА 
СТАТИСТИКА - ЕСС‘95 

МЕТОДОЛОГИЯ
Бюджетен дефицит(-)/излишък(+) 
(млн. лв) 606,1 808,7 960,5 698,7

1 
156,8

-2 
959,5

-2 
208,0

Бюджетен дефицит(-)/излишък(+) (% 
от БВП) 1,6 1,9 1,9 1,2 1,7 -4,3 -3,1
Източник: БНБ

Четвърто, при паричния съвет се наблюдава конвергенция на 
местните лихвени проценти към лихвените равнища в страната, 
чиято валута е избрана за номинална котва. Това се дължи на цено-
вата стабилност, която режимът поддържа, високото доверие, което 
агентите имат в него и в институциите, и стабилността на банковата 
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система. На свой ред, ниските и стабилни лихвени проценти допри-
насят за повишаване на доверието в националната валута. Понижава-
нето на рисковата премия по лихвените проценти, стабилизацията на 
валутния курс и поддържането на стриктни парични условия води до 
активизиране на външната търговия и инвестициите и улеснява дос-
тъпа до световните капиталови пазари. Създава се по-добра среда за 
осъществяване на външната търговия и инвестициите вследствие на 
елиминирания валутен риск с валутната котва и спестяване на разхо-
дите за покриването му. Неизменните курсове смекчават в известна 
степен стихийното влияние на външния пазар върху вътрешния, но 
от друга страна, в условията на икономическа глобализация, по линия 
на фиксираните паритети директно се пренасят негативните външни 
шокове в страната с паричен съвет.

Таблица 19. Динамика на лихвените проценти в България

  Лихвени проценти  (%) Годишни данни
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Основен лихвен процент * 3,96 2,68 2,61 2,04 2,69 3,93 5,12 2,40 0,20
Дългосрочен лихвен процент за 

оценка степента на сближаване ** - 6,45 5,36 3,87 4,18 4,54 5,38 7,21 6,01
Междубанков паричен пазар 2,39 1,94 1,97 2,06 2,88 4,08 5,29 2,43 0,30
Депозити   

овърнайт 0,50 0,56 0,58 0,64 0,63 0,72 0,79 0,69 0,55
срочни депозити 2,99 3,12 3,16 3,25 3,47 4,39 6,01 6,80 5,53

Кредити   
краткосрочни кредити 9,18 8,56 8,94 8,67 8,82 9,39 11,27 9,91 9,89
дългосрочни кредити 14,25 13,46 12,74 10,92 9,65 10,08 11,54 11,06 10,89

Доходност по дългосрочни 
правителствени облигации (ДЦК) *** 6,91 5,66 4,55 3,32 3,89 4,17 11,27 9,91 9,89

* Основният лихвен процент е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса 
ЛЕОНИА (LEONIA: LЕv OverNight Index Average, справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с 
овърнайт депозити в български левове).
** Дългосрочният лихвен процент за оценка степента на сближаване се определя на база доходността 
до падеж на вторичния пазар по дългосрочна ценна книга (бенчмарк), емитирана от МФ в лева.
*** Постигнатата доходност е среднопретеглена ефективна доходност от индивидуалните сделки на 
вторичния пазар през отчетния период.

Източник: БНБ

Пето, стабилизиране на банковия сектор в условията на пари-
чен съвет. Режимът води до финансова стабилизация, ремонетизация 
на икономиката и повишаване устойчивостта на търговските банки. 
В резултат на понижаването на инфлационния темп в страната се на-
блюдава реален прираст на паричните и кредитните агрегати, който 
отразява възстановяване и засилване на търсенето на пари в условията 
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на паричен съвет. Причините за това са активизирането на икономи-
ческия растеж и укрепването на доверието в лева и в банките. При 
наличието на благоприятна монетарна среда (неинфлационен реален 
ръст на паричното предлагане) и увеличаване на депозитите и спестя-
ванията в банките, се осигурява достатъчен кредитен ресурс за реал-
но нарастване на кредита за реалния сектор. Протича процес на мак-
симално адаптиране на банковото законодателство и регулации към 
директивите на ЕС за банковия и финансовия сектор. Подобрява се 
банковият надзор и контрола върху различните видове рискове в бан-
ковия сектор. Паричният съвет влияе върху динамиката и структурата 
на приходите на банките и оттук върху рентабилността им. Основни 
източници на капиталовото осигуряване на банките стават нетните 
приходи от лихви, такси и комисионни, и търговия с ценни книжа, за 
сметка на ограничаване на нетния приход от курсови разлики. Капита-
ловата устойчивост на банките се задържа трайно на високо ниво под 
влияние на повишената капиталова база. За това допринасят повише-
нието и капитализацията на реализираната печалба на банките, уве-
личението на акционерния капитал на някои банки, увеличени общи 
резерви на банките, повишените ликвидни изисквания и др.

В периода от 1997 г. до 2003 г. в България банковият кредит като 
процент от БВП и особено частта му за частния сектор, остава на ниско 
равнище (под 30%) и не спомага в степента, в която това се случва в ос-
таналите страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за развитието 
на частния сектор и съответно за икономическия растеж. Причината 
за това е като цяло консервативната кредитна политика на банките и 
консервативното им пазарно поведение, която води и до отчитането на 
високи коефициенти за капиталова адекватност. Банките трайно под-
държат нискорискови активи и висока капиталова адекватност, което 
показва предпазливостта им по отношение на рисковете, свързани с 
икономическите процеси в страната. Възникването на нови стопан-
ски субекти в резултат на приватизацията и недостига на информация 
относно кредитната им история също влияе въздържащо върху креди-
тирането. От средата на 2002 г. възстановяването на финансовото по-
средничество прераства в сериозна кредитна експанзия, която създава 
предпоставки за възникване на някои рискове както на макроикономи-
ческо равнище, така и в банковия сектор. Ако в периода 1997-2001 г. 
кредитът за неправителствения сектор като процент от БВП нараства 
средногодишно с по 1.5 процентни пункта (п.п.), то след края на 2001 г. 
той ускорява ръста си до около 6 п.п. средногодишно, които след 2003 г. 
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значително надхвърля. С възстановяване на доверието във финансова-
та система и ускоряването на икономическия растеж, с укрепване на 
финансовото състояние на приватизираните банки и предприятия, въз-
държането от поемане на риск и кредитиране постепенно е заместено 
от склонност към увеличаване на кредитната експанзия. 

През периода 2004-2005 г. изострянето на конкуренцията между 
банките за запазване и разширяване на пазарния им дял дава допъл-
нителен импулс на кредитната експанзия. През 2006-2007 г. кредитът 
за неправителствения сектор достига желаните по-ниски темпове на 
растеж в резултат главно на ограничителните мерки на БНБ. Кредит-
ната експанзия е финансирана освен от нарастването на депозитната 
база и от намаляването на чуждестранните им активи поради ниските 
лихвени проценти извън страната, също така и от увеличаването на 
заемните средства отвън, което в крайна сметка води до нарастване на 
задълженията на банките към чужбина. 

През 2007 г. в условията на бързи темпове на увеличаване на бан-
ковия кредит се засилват ограничителните мерки на БНБ чрез МЗР 
и затягането на банковия надзор за стриктно прилагане и съблюдава-
не на надзорните регулации. Политиката на БНБ е продиктувана от 
засилването на рисковете в банковия сектор и разрастването на вън-
шнотърговския дефицит и този по текущата сметка. Впоследствие в 
условията на глобалната финансова и икономическа криза, която по-
осезаемо се проявява от второто полугодие на 2008 г., съществено се 
свива темпа на кредитиране за неправителствения сектор.

Шесто, подобряване на средата за осъществяване на бизнес и 
насърчаване на икономическия растеж до 2008 включително. Фи-
нансовата и макроикономическата стабилност има стимулиращ ефект 
за бизнеса, разширяване на производството и увеличаване на българ-
ския износ. Увеличените реални доходи в икономиката и засилената 
покупателна способност на населението водят до увеличение на въ-
трешното търсене, което се изразява в повишение на частното потреб-
ление (индивидуалното потребление на домакинствата) и увеличение 
на инвестициите. 

Поддържането на финансова и макроикономическа стабилност 
обуславя устойчивия икономически растеж (с изключение на 2009 г.). 
Темпът на икономически растеж е 4% средногодишно за периода 
1998-2003 г. и трайно над 6% през периода 2004-2008 г. През 2009 г. е 
отчетен икономически спад в условията на глобална финансова криза, 
а през 2010 г. слабо възстановяване на растежа (0,2%). 
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Таблица 20. Индикатори на паричния сектор в България

Парични агрегати 
 (млн. лв.)

Годишни данни

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Нетни чуждестранни 
активи 9 891,7 10 049,0 11 194,0 13 220,9 18 634,4 19 130,4 13 944,1 14 710,7 17 086,3

Чуждестранни активи 12 751,4 13 386,3 17 753,6 19 861,3 25 749,8 31 250,2 32 538,6 33 309,2 33 381,3
Чуждестранни пасиви 2 859,8 3 337,3 6 559,6 6 640,4 7 115,4 12 119,9 18 594,4 18 598,5 16 294,9
Нетни вътрешни активи 7 368,0 10 499,2 13 967,5 18 254,6 21 024,1 33 215,9 44 755,8 47 422,9 49 233,9

   

Нетни чуждестранни 
активи на сектор „Други 
ПФИ“

2 909,5 1 504,3 -377,3 -122,1 1 658,4 -4 212,1 -10 
851,7 -9 164,7 -6 866,9

Чуждестранни активи на 
сектор „Други ПФИ“ 3 803,1 3 002,7 4 488,9 5 423,9 8 267,5 7 874,9 7 645,4 8 013,9 7 971,6

Чуждестранни пасиви на 
сектор „Други ПФИ“ 893,6 1 498,4 4 866,1 5 546,0 6 609,1 12 086,9 18 497,0 17 178,6 14 838,4

   

Паричен агрегат М1 
(Тесни пари) 6 696,2 8 029,9 10 297,9 12 443,0 16 078,4 20 726,7 19 866,6 18 125,0 18 387,1

Паричен агрегат М2 (М1 
+ квазипари) 13 854,3 16 464,7 20 302,4 25 236,8 32 020,6 42 041,6 45 687,9 47 633,5 50 668,6

Паричен агрегат М3 
(Широки пари) 13 857,3 16 566,5 20 394,4 25 259,6 32 061,4 42 061,6 45 777,8 47 690,1 50 740,9

Международни резерви 
на БНБ (активите 
на управление 
„Емисионно“)

8 947,5 10 382,8 13 241,7 14 415,1 17 458,6 23 346,1 24 864,8 25 267,1 25 380,1

Резервни пари 4 482,4 5 266,4 7 058,5 8 351,1 10 482,1 14 194,2 14 185,8 12 946,3 14 114,4

Пари в обращение 3 627,9 4 264,2 5 020,2 5 867,2 6 888,6 8 410,9 9 179,4 8 049,1 8 
302,4

Депозити на сектор 
„Други ПФИ“ 854,5 1 002,1 2 038,2 2 483,9 3 593,5 5 783,3 5 006,4 4 897,2 5 

812,0

(% от БВП)   

Паричен агрегат М1 
(Тесни пари) 20,7 23,2 26,5 29,1 32,8 34,4 28,7 26,5 26,1

Паричен агрегат М2 (М1 
+ квазипари) 42,8 47,5 52,3 59,0 65,2 69,9 65,9 69,7 71,9

Паричен агрегат М3 
(Широки пари) 42,8 47,8 52,5 59,0 65,3 69,9 66,1 69,8 72,0

Вътрешен кредит 23,6 29,6 35,4 42,8 43,0 55,6 64,3 69,6 71,0
Вземания от сектор 
„Държавно управление“ 3,9 2,2 -0,9 -0,8 -4,4 -7,1 -7,5 -5,9 -3,2

Вземания от 
неправителствения 
сектор

19,7 27,4 36,3 43,6 47,4 62,8 71,7 75,5 74,2

Вземания от 
домакинства и НТООД 4,3 7,2 11,3 16,2 18,4 22,9 26,1 28,0 26,9

Източник: БНБ
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Таблица 21. Индикатори за кредитирането в България
 Кредитни агрегати  
(млн. лв.)

Годишни данни
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Вътрешен кредит 7 656,4 10 251,4 13 757,4 18 299,8 21 091,4 33 486,2 44 533,1 47 574,0 50 021,7
Вземания от сектор „Държавно 
управление“ 1 259,2 763,9 -339,2 -362,8 -2 164,5 -4 296,9 -5 175,2 -4 011,0 -2 258,7

Вземания от неправителствения 
сектор 6 397,2 9 487,4 14 096,6 18 662,6 23 255,9 37 783,0 49 708,3 51 585,0 52 280,4

Вземания от домакинства и 
НТООД 1 384,9 2 501,9 4 373,9 6 927,8 9 044,6 13 783,1 18 098,0 19 145,5 18 987,1

Вземания от неправителствения 
сектор (годишен темп на 
изменение, %)

44,0 48,3 48,6 32,4 24,6 62,5 31,6 3,8 1,3

Вземания от домакинства 
и НТООД (годишен темп на 
изменение, %)

48,3 80,7 74,8 58,4 30,6 52,4 31,3 5,8 -0,8

Източник: БНБ

Основен двигател на икономическия растеж са частните фирми, 
които формират преобладаващата част от БВП и брутната добавена 
стойност. За периода от 1991 г. до 1996 г. тяхното нараснало участие 
се дължи най-вече на новосъздадени частни предприятия и на прива-
тизирани/реституирани такива. След 1991 г. се отчита инвестиционен 
срив в българската икономика, който се отразява крайно неблагопри-
ятно върху икономическото развитие. Делът на брутното натрупване в 
БВП намалява от 29.6% през 1990 г. на 11.2% през 1996 г., а делът на 
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 
в промишлеността в разходите за придобиване на ДМА общо в ико-
номиката спада от 56% на 35% за съответния период.63 При това капи-
таловите вложения оказват лагово въздействие върху растежа, което 
обуславя ниски производствени възможности в перспектива. 

Въвеждането на паричния съвет води до нарастване на бруто об-
разуването на основен капитал както в реално изражение, така и като 
относителен дял от БВП. Основен фактор за тази благоприятна тен-
денция е приемането на България в ЕС, съпроводено със стремеж бъл-
гарските предприятия да отговорят на стандартите на Общия пазар и 
да подобрят качеството на произвежданата продукция с цел да си оси-
гурят по-конкурентни позиции. Тези фактори водят до повишаване на 
равнището на инвестициите и бруто образуването на основен капитал. 
В резултат на нарастването на реалните заплати и по-високия темп 
на инфлация у нас в сравнение с основните ни търговски партньори 

63 МФ (1998), Икономически обзор 1997 г., Министерство на финансите на Република Бъл-
гария, София, с. 45.
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обаче е налице намаляване на конкурентоспособността на износа ни 
по отношение разходите за труд в другите страни. Тази негативна тен-
денция се преодолява чрез преструктуриране на предприятията и сни-
жаване на разходите на основни суровини и материали. Нарастването 
на ефективността на производството и обновяването на продукцията е 
фактор, който осигурява конкурентоспособност на българската иконо-
мика. След 1997 г. се наблюдава благоприятна динамика на развитие на 
промишлеността и услугите, докато добавената стойност в аграрния 
сектор по-често намалява вследствие на неблагоприятни климатични 
условия. В периода до 2008 г. се отчита траен ръст на годишна база на 
брутното капиталообразуване. Инвестициите в основен капитал имат 
трайно най-голям принос за растежа на БВП. За всички сектори на 
икономиката е характерен процес на обновяване на производствените 
мощности.64 Единствено през 2009 г. се отчита спад на годишна база 
в бруто образуването на основен капитал, след което през 2010 г. с 
подобрението на външното търсене и постепенното възстановяване на 
икономическата активност се прекратява тенденцията на свиване на 
обемите на инвестиционните разходи. 

Фигура 20. Годишен реален темп на изменение на БВП на страната

 
 

    Страница 89 от 270 
 
 

период.76  При  това  капиталовите  вложения  оказват  лагово  въздействие  върху  растежа,  което 
обуславя ниски производствени възможности в перспектива.  

Въвеждането на паричния съвет води до нарастване на бруто образуването на основен капитал 
както  в  реално  изражение,  така  и  като  относителен  дял  от  БВП.  Основен  фактор  за  тази 
благоприятна  тенденция  е  приемането  на  България  в  ЕС,  съпроводено  със  стремеж  българските 
предприятия  да  отговорят  на  стандартите  на  Общия  пазар  и  да  подобрят  качеството  на 
произвежданата продукция с цел да си осигурят по‐конкурентни позиции. Тези фактори водят до 
повишаване на равнището на инвестициите и бруто образуването на основен капитал. В резултат 
на  нарастването  на  реалните  заплати  и  по‐високия  темп  на  инфлация  у  нас  в  сравнение  с 
основните  ни  търговски  партньори  обаче  е  налице  намаляване  на  конкурентоспособността  на 
износа  ни  по  отношение  разходите  за  труд  в  другите  страни.  Тази  негативна  тенденция  се 
преодолява  чрез  преструктуриране  на  предприятията    и  снижаване  на  разходите  на  основни 
суровини  и  материали.  Нарастването  на  ефективността  на  производството  и  обновяването  на 
продукцията  е  фактор,  който  осигурява  конкурентоспособност  на  българската  икономика.  След 
1997  г.  се наблюдава благоприятна динамика на развитие на промишлеността и услугите, докато 
добавената  стойност  в  аграрния  сектор  по‐често  намалява  вследствие  на  неблагоприятни 
климатични  условия.  В  периода  до  2008  г.  се  отчита  траен  ръст  на  годишна  база  на  брутното 
капиталообразуване. Инвестициите в основен капитал имат  трайно най‐голям принос  за растежа 
на  БВП.  За  всички  сектори  на  икономиката  е  характерен  процес  на  обновяване  на 
производствените  мощности.77  Единствено  през  2009  г.  се  отчита  спад  на  годишна  база  в  бруто 
образуването на основен капитал, след което през 2010 г. с подобрението на външното търсене и 
постепенното възстановяване на икономическата активност се прекратява тенденцията на свиване 
на обемите на инвестиционните разходи.  

 

ФИГУРА 20.  ГОДИШЕН РЕАЛЕН ТЕМП НА ИЗМЕНЕНИЕ НА БВП НА СТРАНАТА 
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Източник: БНБ; НСИ 

ТАБЛИЦА 22  БВП ПО КОМПОНЕНТИ НА КРАЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ 
Годишни данни  

 

БВП по компоненти на 
крайното използване  

  

2002  2003  2004  2005  2006 

 

2007 
2008  2009 

 

2010 

Брутен вътрешен продукт  32 402  34 628 38 823    

                                                                 
76	 	МФ	(1998),	Икономически	обзор	1997	г.,	Министерство	на	финансите	на	Република	България,	София,	с.	45.	
77	 	БНБ	(2009),	Годишен	отчет	2008,	Българска	народна	банка,	София,	с.	18.	

Източник: БНБ; НСИ

64 БНБ (2009), Годишен отчет 2008, Българска народна банка, София, с. 18.
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Таблица 22. БВП по компоненти на крайното използване
БВП по компоненти на 
крайното използване  

Годишни данни
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) 32 402 34 628 38 823 42 797 49 091 50 575 68 322 70 474 68 322
Брутен вътрешен продукт (годишен 
реален темп на изменение, %) 4,5 5,0 6,6 6,2 6,1 6,4 -5,5 0,2 -5,5

Крайно потребление (млн. лв.) 28 894 30 922 34 070 37 742 42 495 51 532 54 293 54 251 54 293
Бруто капиталообразуване (млн. лв.) 6 405 7 511 8 976 11 971 15 671 20 519 20 063 17 565 20 063
Износ на стоки и услуги (млн. лв.) 16 700 18 446 22 123 25 766 31 420 35 790 32 458 40 733 32 458
Внос на стоки и услуги (млн. лв.) 19 423 22 174 26 603 32 692 40 741 47 656 38 493 42 074 38 493
БВП на глава от населението (лв.) 4 118 4 426 4 989 5 529 6 376 7 379 8 711 8 735 9 362

 Източник: БНБ; НСИ

Негативни ефекти от паричния съвет в България:
Първо, липса на активна парична и валутна политика за смекчава-

не на негативните шокове. При паричния съвет паричната и валутна-
та политика не могат да се използват – нито чрез промени в лихвените 
проценти, нито във валутния курс може да се стимулира икономиката 
или да се избягват и смекчават кризи. Тези политики не са буфер сре-
щу негативните външни шокове (особено временни), а фиксираният 
валутен курс дори пряко пренася тези шокове вътре в икономиката, 
което я прави уязвима на външни влияния. Сътресенията в световната 
търговия, резките промени в лихвените проценти и свързаното с това 
движение на капитали силно влияят върху икономиките на страните с 
паричен съвет. Ефективното действие на паричния съвет също пред-
полага либерализация на търговските и капиталовите операции, кое-
то подсилва зависимостта на вътрешната търговия от такива външни 
фактори, като цените, външното търсене и др. По принцип износът 
на страни с малки отворени икономики зависи от външното търсене 
и от световните цени, като ефектът е по-силен при слабо диферсифи-
цирана стокова структура на износа. При липсата на възможност за 
неутрализиране на отрицателните влияния на световните пазари върху 
местната икономика чрез монетарни мерки, реакцията на икономи-
ката се определя изцяло от фискалната политика и гъвкавостта 
на реалния сектор и пазара на труда. 

Второ, реално надценяване на валутния курс и влошаване на тър-
говския баланс на страната. При режими на фиксиран курс се наблю-
дава реално надценяване на местната валута, оценено на база индекса 
на цените. Растежът на реалните доходи в резултат на стабилизацията 
води до бърз ръст на потреблението. В резултат на тези два фактора 
се проявяват значителни дефицити в търговския баланс и по текущата 
сметка на платежния баланс. При режим на фиксиран курс и на пари-
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чен съвет динамиката на реалния ефективен курс е един от ключовите 
индикатори, които отразяват здравето на паричния режим и междуна-
родната конкурентоспособност в ценово отношение. Проблемът ин-
флацията в страната с паричен съвет да остане на по-високо ниво, от-
колкото е в чужбина и оттук реалният валутен курс да бъде надценен, 
се проявява през различни етапи от действието на режима и се дължи 
на различни причини, например: 

а) “Внос на инфлация“ от страната, която е емитент на номинална-
та котва по линия на фиксирания валутен курс. 

б) Действие на ефекта Баласа-Самуелсън, т.е. различията в темпа 
на прираст на производителността на труда между две държави (сил-
норазвита и слаборазвита) водят до разрив в темповете на инфлация 
между тези страни чрез влияние върху цените в нетъргуемия сектор и 
оттам върху общото ценово ниво. Това е феномен, наблюдаван само в 
икономики, намиращи се в процес на сближаване на ценовите равни-
ща, като главна причина са разликите в производителността на труда 
между тях и развитите държави. 

в) Запазване на инерционен елемент на инфлацията – резултат от 
“спомена“ за индексацията на номиналните цени и заплати, от просро-
чие на договори и др. 

г) Повишаване на някои монополни и административно опреде-
ляни цени (енергия, горива, административни услуги и др.) и т.н. От 
март 1997 г. започва да се наблюдава реално надценяване на лева на 
база индекса на реален ефективен валутен курс. Установено е обаче, че 
в краткосрочен период реалното надценяване на валутния курс, изчис-
лено на база индекси на цени не води до влошаване на текущата смет-
ка на платежния баланс. Но в дългосрочен план, след като икономиче-
ските агенти се приспособяват към създадените условия, се увеличава 
вноса на потребителски стоки в резултат на нарастване доходите на 
населението и на вноса на инвестиционни стоки поради оживлението 
на икономиката.

Таблица 23. Валутни курсове на лева 
 Годишни данни
Валутни курсове  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Валутен курс на лева за 1 евро 1,95583

Валутен курс на лева за 1 щ.д. (в края 
на съответния период) 1,88 1,55 1,44 1,66 1,49 1,33 1,39 1,36 1,47
Номинален ефективен валутен курс 
(индекс юни `97=100) 121,6 126,8 127,9 124,1 126,4 127,5 131,2 134,0 130,5
Реален ефективен валутен курс (индекс 
юни `97 = 100) на база ИПЦ в края на 
съответния период *

131,4 140,1 141,9 141,8 149,3 162,0 173,9 174,3 172,0
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* На база индекса на потребителските цени (ИПЦ) към края на съответния период.
Индексите над 100 показват надценяване, а под 100 – подценяване.
При индекса на реален ефективен валутен курс, дефлиран с ИПЦ се използва кошница от няколко 
валути.
Източник: БНБ; НСИ.

Таблица 24. Състояние на платежния баланс на България 

Платежен баланс 
Годишни данни

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(млн. евро)   

Текуща сметка -402,5 -972,3 -1 306,9 -2 621,9 -3 934,7 -7 755,2 -8 182,5 -3 116,2 -475,6
Търговско салдо -1 878,0 -2 425,6 -2 953,5 -4 409,7 -5 562,3 -7 245,3 -8 597,7 -4 173,9 -2 763,7
Износ FOB 6 062,9 6 668,2 7 984,9 9 466,3 12 011,9 13 511,9 15 204,0 11 699,2 15 561,2
Износ FOB (% промяна спрямо 
същия период на предх. година) 6,1 10,0 19,7 18,6 26,9 12,5 12,5 -23,1 33,0

Внос FOB 7 940,9 9 093,8 10 938,4 13 876,1 17 574,1 20 757,2 23 801,7 15 873,1 18 324,8
Внос FOB (% промяна спрямо 
същия период на предх. година) 6,0 14,5 20,3 26,9 26,7 18,1 14,7 -33,3 15,4

Текуща и капиталова сметка -402,6 -972,5 -1 143,5 -2 413,2 -3 755,1 -8 342,6 -7 905,1 -2 639,1 -184,9
Капиталова и финансова сметка 1 842,8 2 324,9 2 458,3 3 768,9 5 399,2 13 089,0 11 740,8 1 640,5 116,3
Финансова сметка 1 842,9 2 325,1 2 294,9 3 560,1 5 219,6 13 676,4 11 463,3 1 163,4 -174,4
Преки инвестиции в България 980,0 1 850,5 2 735,9 3 103,3 4 364,0 9 051,8 6 727,8 2 436,9 1 778,5
Преки инвестиции в България / 
дефицит на текущата сметка (%) 243,5 190,3 209,3 118,4 110,9 116,7 82,2 78,2 374,0

Портфейлни инвестиции - активи 227,2 -69,2 -51,9 -72,2 -347,5 -129,3 -252,9 -623,5 -574,9
Портфейлни инвестиции - пасиви -325,9 -121,8 -435,6 -1 226,2 461,9 -389,1 -478,0 4,4 -86,3
Други инвестиции - активи 331,8 228,8 -1 366,7 -30,0 -2 336,1 552,2 104,9 -632,3 -47,3
Други инвестиции - пасиви 658,7 460,1 1 897,0 1 710,9 3 214,2 4 865,5 5 927,1 -72,2 -1 026,4

(% от БВП)   
Текуща сметка -2,4 -5,5 -6,6 -12,0 -15,7 -25,2 -23,1 -8,9 -1,3
Търговско салдо -11,3 -13,7 -14,9 -20,2 -22,2 -23,5 -24,3 -11,9 -7,7
Износ FOB 36,6 37,7 40,2 43,3 47,9 43,9 42,9 33,5 43,2
Внос FOB 47,9 51,4 55,1 63,4 70,0 67,5 67,2 45,4 50,9
Услуги, нето 3,1 3,1 3,3 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 5,6
Пътувания, нето 2,6 3,3 3,5 4,1 3,5 4,2 3,7 4,1 5,0
Доход, нето 2,4 1,6 1,2 0,7 -0,0 -7,7 -5,0 -3,4 -3,5
Текущи трансфери, нето 3,4 3,5 3,7 3,7 2,6 2,2 2,4 2,7 4,3
Текуща и капиталова сметка 2,4 5,5 5,8 -11,0 -15,0 -27,1 -22,3 -7,6 -0,5
Капиталова и финансова сметка 11,1 13,1 12,4 17,2 21,5 42,5 33,1 4,7 0,3
Финансова сметка 11,1 13,1 11,6 16,3 20,8 44,4 32,4 3,3 -0,5
Преки инвестиции в България 5,9 10,5 13,8 14,2 17,4 29,4 19,0 7,0 4,9
Портфейлни инвестиции - активи 1,4 -0,4 -0,3 -0,3 -1,4 -0,4 -0,7 -1,8 -1,6
Портфейлни инвестиции - пасиви -2,0 -0,7 -2,2 -5,6 1,8 -1,3 -1,3 0,0 -0,2
Други инвестиции - активи 2,0 1,3 -6,9 -0,1 -9,3 1,8 0,3 -1,8 -0,1
Други инвестиции - пасиви 4,0 2,6 9,6 7,8 12,8 15,8 16,7 -0,2 -2,8

Източник: БНБ; НСИ
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1.2.3. Влияние на глобалната финансова криза и дълговата 
криза в еврозоната върху фискалния сектор на България

От 2007 г. българската икономика се развива в условията на влоша-
ваща се международна среда и външни дисбаланси, които водят до за-
тягане на вътрешнопазарната конюнктура. В тези условия приоритет 
на Министерство на финансите (МФ) е ограничаването в максимална 
степен на различните рискове, които структурата и профила на дълга 
генерират и осигуряването на стабилни източници на финансиране на 
суверенните задължения.

Съгласно Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 
г., одобрена от българското правителство в края на месец август 2009 
г., основната цел на фискалната политика е поддържането на балан-
сиран бюджет чрез осъществяване на необходимите структурни 
реформи и повишаване ефективността на държавата.

Отрицателни последици от глобалната финансова криза и 
дълговата криза в еврозоната върху фискалния сектор в България:

Първо, съкращаване на бюджетните приходи. След продължи-
телен период на нарастване, под влияние на глобалната криза и влоше-
ната делова активност, от 2009 г. се отчита намаляване на данъчните 
приходи с 9% и с 5.7% през 2010 г. на годишна база. Поради спада на 
вътрешното потребление в икономиката се намалява и делът на по-
треблението в БВП, което обуславя по-ниската данъчноинтензивна 
структура на БВП. Този фактор пречи на бързото възстановяване на 
данъците върху потреблението като ДДС и мита. От друга страна, на-
растването на износа вследствие на кризата води до увеличаване на 
възстановения данъчен кредит, което също намалява нетните приходи 
от ДДС. Влияние върху общия размер на постъпленията от ДДС има 
и възстановяването през 2010 г. на задържания данъчен кредит от края 
на предходната година.

Рязкото увеличение на невъзстановения ДДС се явява прокризисна 
мярка на правителството. Въпреки намеренията за ускоряване възста-
новяването на ДДС, то на практика се забавя поради задържането на 
нивото на събираемост на бюджетните приходи. Така в стремежа си 
да контролират бюджетния дефицит властите свиват прекалено много 
разходите и така инкасират осезаем спад в приходите. Така се влиза в 
омагьосан кръг на просрочията и по-ниските приходи в бюджета.
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Фигура 21. Данъчни приходи
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Второ, увеличаващи се текущи социални разходи на държавния 
бюджет. Това е резултат от нарастването на социалните и здравно-
осигурителните плащания – те имат най-голям принос за растежа на 
текущите държавни разходи. Това се дължи на няколко поредни ак-
туализации на пенсиите през предходните години и покриването на 
натрупани задължения. Най-голямо е увеличението на разходите за 
пенсии, следвано от разходите за помощи на домакинствата – обез-
щетения за безработица и помощи по социалното осигуряване и соци-
ално подпомагане. Разходите за обезщетения при безработица нара-
стват вследствие на по-високото ниво на безработица и увеличението 
на получаваното средно обезщетение. МФ отчита нарастваща тежест 
върху бюджета от страна на пенсионната система и на системата за об-
ществено здравеопазване – прогнозните разходи за пенсии нарастват с 
3% от БВП за периода 2010 г. – 2060 г., а публичните разходи за здра-
веопазване нарастват с около 1% за същия период.65 Тази динамика се 
дължи главно на влошаването на демографската структура на населе-
нието. По тази причина през 2010 г. са започнати реформи за справя-
не с дългосрочното влияние върху публичните финанси от страна на 
двете системи с цел да се избегне бъдещото нарастване на публичния 

65 МФ (2011), Фискален обзор 2010 г., Министерство на финансите на Република България, 
София, с. 2.
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дълг. В допълнение, сред текущите бюджетни разходи също се отчита 
ръст на субсидиите поради ръст на плащанията от фонд „Земеделие“ 
за земеделските производители и на разходите за издръжка. 

 
Фигура 22. Бюджетни разходи по консолидираната фискална програма
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Трето,  регистриране  на  бюджетни  дефицити  в  периода  2009‐2011  г.  и  процедура  за 
прекомерен бюджетен дефицит. В условията на икономически спад в България под влияние на 
глобалната криза през 2009 г. се отчита съотношение „Бюджетен дефицит/БВП” над референтната 
стойност на Маастрихтския критерий от 3 %. Така страната влиза в процедура при ПБД през 2010 г. 
България  съблюдава ангажимента на Пакта  за  стабилност и  растеж за поддържане на бюджетен 
дефицит  под  3 %  от  БВП,  като  трайно  залага  още  по‐нисък  дефицит  вследствие  на  действащия 
паричен  съвет  и  дефицита  по  текущата  сметка.  През  2012  г.  в  условията  на  действащия  Пакт  за 
финансова стабилност е заложена фискална цел на правителството от 1.3 % бюджетен дефицит по 
консолидираната фискална програма. Основното предизвикателство пред правителството е да се 
намали бюджетния дефицит, за да се запази стабилността в страната. 

Дискусионен  въпрос  касае  „скриването”  на истинския размер на дефицита,  за  което  също  се 
говори в Българи по примера на случилото се в Гърция. Този дефицит обаче може да бъде „скрит” 
само от неспециалистите. По методологията ESA’95  на Евростат просрочените плащания също се 
отчитат като разходи. Затова и бюджетният дефицит за 2009 г. на начислена основа е по‐висок от 
отчетения на касова основа – вероятно около 2%.79 В контекста на темата за членството на България 
във  Валутно‐курсовия  механизъм  ERM  II,  важен  е  бюджетният  дефицит  на  начислена,  а  не  на 
касова основа.  
                                                                 
78	 	МФ	(2011),	Фискален	обзор	2010	г.,	Министерство	на	финансите	на	Република	България,	София,	с.	2.	
79	 	Орешарски,	П.,	„Правителството	играе	прокризисно,	а	не	антикризисно”,	Гласове,	20.02.2010.	

Източник: МФ; БНБ

Трето, регистриране на бюджетни дефицити в периода 2009-
2011 г. и процедура за прекомерен бюджетен дефицит. В условията 
на икономически спад в България под влияние на глобалната криза 
през 2009 г. се отчита съотношение „Бюджетен дефицит/БВП“ над ре-
ферентната стойност на Маастрихтския критерий от 3%. Така страна-
та влиза в процедура при ПБД през 2010 г. България съблюдава анга-
жимента на Пакта за стабилност и растеж за поддържане на бюджетен 
дефицит под 3% от БВП, като трайно залага още по-нисък дефицит 
вследствие на действащия паричен съвет и дефицита по текущата 
сметка. През 2012 г. в условията на действащия Пакт за финансова 
стабилност е заложена фискална цел на правителството от 1.3% бю-
джетен дефицит по консолидираната фискална програма. Основното 
предизвикателство пред правителството е да се намали бюджетния де-
фицит, за да се запази стабилността в страната.

Дискусионен въпрос касае „скриването“ на истинския размер на 
дефицита, за което също се говори в Българи по примера на случилото 
се в Гърция. Този дефицит обаче може да бъде „скрит“ само от неспе-
циалистите. По методологията ESA’95 на Евростат просрочените пла-
щания също се отчитат като разходи. Затова и бюджетният дефицит за 
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2009 г. на начислена основа е по-висок от отчетения на касова основа 
– вероятно около 2%.66 В контекста на темата за членството на Бъл-
гария във Валутно-курсовия механизъм ERM II, важен е бюджетният 
дефицит на начислена, а не на касова основа. 

Фигура 23. Бюджетни показатели на начислена и касова основа
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Четвърто,  намаляване  на  фискалния  резерв  на  страната.  Покриването  на  част  от 
бюджетния дефицит със средства от резерва може да създаде риск за стабилността в страната и за 
устойчивостта  на  паричния  съвет,  така  че  неговото  използване  би  трябвало  да  се  основава  на 
цялостна стратегическа визия за развитието на икономиката. В противен случай то може да доведе 
до  практическата  невъзможност  в  средносрочен  план  държавният  бюджет  да  бъде  балансиран. 
Финансовите  резерви  на  България  допринасят  за  смекчаване  на  въздействието  на  глобалната 
криза върху икономиката и по‐нататъшното им използване трябва да съответства на ясна визия за 
развитие на икономиката и да не създава никакви рискове пред стабилността. Долната граница на 
фискалния резерв за 2011 г. е 4.5 млрд. лв., което ще бъде запазено и през 2012 г. 

 ФИГУРА 24.  МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ФИСКАЛНИЯ РЕЗЕРВ 

 
Източник: МФ 

Пето,  свиване  на  вътрешния  пазар  на  ДЦК.  Пазарът  на  ДЦК  в  страната  е  неблагоприятно 
повлиян от световната финансова криза – обемите на ДЦК, предлагани на аукционен принцип се 
свиват, както и намалява размерът на вътрешните ДЦК в обращение. Предлаганите на аукционите 
ДЦК се доминират от погашенията по вече емитирани такива. Тази неблагоприятна конюнктура на 
вътрешния дългов пазар прави необходимо политиката на МФ по управление на държавния дълг 
да  бъде  насочена  към  максимално  възползване  от  условията  за  увеличаване  на  финансирането 
чрез  емисии  на  ДЦК  на  местния  пазар.  Оценявайки  последиците  от  глобалната  криза  върху 
българската  икономика  и  финансовия  сектор  в  страната  МФ  продължава  политиката  си  на 
приоритетно  емитиране  на  ДЦК  на  вътрешния  пазар  при  запазване  на  утвърдените  емисии  със 

Източник: МФ

Четвърто, намаляване на фискалния резерв на страната. По-
криването на част от бюджетния дефицит със средства от резерва 
може да създаде риск за стабилността в страната и за устойчивостта на 
паричния съвет, така че неговото използване би трябвало да се осно-
вава на цялостна стратегическа визия за развитието на икономиката. В 
противен случай то може да доведе до практическата невъзможност в 
средносрочен план държавният бюджет да бъде балансиран. Финансо-
вите резерви на България допринасят за смекчаване на въздействието 
на глобалната криза върху икономиката и по-нататъшното им използ-
ване трябва да съответства на ясна визия за развитие на икономиката 
и да не създава никакви рискове пред стабилността. Долната граница 
на фискалния резерв за 2011 г. е 4.5 млрд. лв., което ще бъде запазено 
и през 2012 г.

66 Орешарски, П., „Правителството играе прокризисно, а не антикризисно“, Гласове, 
20.02.2010.
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Фигура 24. Месечна динамика на фискалния резерв
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Четвърто,  намаляване  на  фискалния  резерв  на  страната.  Покриването  на  част  от 
бюджетния дефицит със средства от резерва може да създаде риск за стабилността в страната и за 
устойчивостта  на  паричния  съвет,  така  че  неговото  използване  би  трябвало  да  се  основава  на 
цялостна стратегическа визия за развитието на икономиката. В противен случай то може да доведе 
до  практическата  невъзможност  в  средносрочен  план  държавният  бюджет  да  бъде  балансиран. 
Финансовите  резерви  на  България  допринасят  за  смекчаване  на  въздействието  на  глобалната 
криза върху икономиката и по‐нататъшното им използване трябва да съответства на ясна визия за 
развитие на икономиката и да не създава никакви рискове пред стабилността. Долната граница на 
фискалния резерв за 2011 г. е 4.5 млрд. лв., което ще бъде запазено и през 2012 г. 

 ФИГУРА 24.  МЕСЕЧНА ДИНАМИКА НА ФИСКАЛНИЯ РЕЗЕРВ 
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Пето,  свиване  на  вътрешния  пазар  на  ДЦК.  Пазарът  на  ДЦК  в  страната  е  неблагоприятно 
повлиян от световната финансова криза – обемите на ДЦК, предлагани на аукционен принцип се 
свиват, както и намалява размерът на вътрешните ДЦК в обращение. Предлаганите на аукционите 
ДЦК се доминират от погашенията по вече емитирани такива. Тази неблагоприятна конюнктура на 
вътрешния дългов пазар прави необходимо политиката на МФ по управление на държавния дълг 
да  бъде  насочена  към  максимално  възползване  от  условията  за  увеличаване  на  финансирането 
чрез  емисии  на  ДЦК  на  местния  пазар.  Оценявайки  последиците  от  глобалната  криза  върху 
българската  икономика  и  финансовия  сектор  в  страната  МФ  продължава  политиката  си  на 
приоритетно  емитиране  на  ДЦК  на  вътрешния  пазар  при  запазване  на  утвърдените  емисии  със 

Източник: МФ

Пето, свиване на вътрешния пазар на ДЦК. Пазарът на ДЦК в 
страната е неблагоприятно повлиян от световната финансова криза – 
обемите на ДЦК, предлагани на аукционен принцип се свиват, както 
и намалява размерът на вътрешните ДЦК в обращение. Предлаганите 
на аукционите ДЦК се доминират от погашенията по вече емитирани 
такива. Тази неблагоприятна конюнктура на вътрешния дългов пазар 
прави необходимо политиката на МФ по управление на държавния 
дълг да бъде насочена към максимално възползване от условията за 
увеличаване на финансирането чрез емисии на ДЦК на местния па-
зар. Оценявайки последиците от глобалната криза върху българската 
икономика и финансовия сектор в страната МФ продължава полити-
ката си на приоритетно емитиране на ДЦК на вътрешния пазар при 
запазване на утвърдените емисии със срочност 3, 5 и 10 години, както 
и на емисии на 3-месечни съкровищни бонове. Приоритет за МФ е 
пласирането на емисии 10-годишни ДЦК, в обем, осигуряващ висока 
ликвидност на книжата, така че да се спазят изискванията за дълго-
срочен лихвен процент за оценка степента на сближаване. Развитието 
на вътрешния пазар на държавен дълг, особено в ситуацията на висока 
несигурност и масирана предислокация на капитали, е една от пред-
поставките за предотвратяване отлива на капитали от страната.

Шесто, наличие на външни дисбаланси в резултат на глобална-
та финансова и икономическа криза. Сътресенията на международ-
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ните финансови пазари, съпроводени от влошена ликвидност, масиран 
отлив и предислокация на капитали, водят до по-високи рискове и от-
тук до постепенно увеличаване на доходността по новоемитираните 
ДЦК (приоритетно дългосрочни облигации), което е свързано с по-го-
леми бъдещи лихвени плащания. Отношението на външния дълг към 
БВП зависи от колебанията на курса на еврото към щатския долар и 
от вътрешната инфлация в страната. Евентуално поскъпване на щат-
ската валута, паралелно с намаляваща инфлация (в резултат на криза-
та) стимулират ръста на този индикатор. Засилената несигурност на 
международните финансови пазари е свързана и с евентуално глобал-
но забавяне или редуциране на капитала, постъпващ към България и 
региона, което ограничава външното финансиране на публичния дълг 
и икономическото възстановяване. Стратегията на МФ е заемането от 
външните пазари да се осъществява по линия на утвърдени между-
народни финансови институции, които предоставят бърз достъп, при 
изгодни условия до финансовите си продукти.

Седмо, увеличаване на фирмената и междуфирмената задлъж-
нялост. Съгласно Българската стопанска камара (БСК), генератор на 
междуфирмените задължения в страната продължават да бъдат дър-
жавата и общините. Тук се имат предвид и неразплатените средства 
към предприятията за изпълнени обществени поръчки, невъзстановен 
ДДС-кредит и др. Към края на 2009 г. неразплатените задължения на 
републиканския бюджет, общинските бюджети и държавните търгов-
ски структури са около 2 млрд. лева.67 Броят на процедурите по несъс-
тоятелност през 2008 г. се е увеличил два пъти в сравнение с 2007 г., 
а през 2011 г. около 400 компании са обявени във фалит. Дори се на-
блюдава бартерно разплащане между предприятията . Разплащанията 
между фирмите се сблъскват с драстични забавяния. Опасенията са, 
че редица европейски средства няма да бъдат платени и това е допъл-
нителна тежест за бюджета. Поради блокиране на възможността за 
разплащане между предприятията опасността от верижни фалити се 
увеличава. Според изследването на БСК се увеличава ножицата между 
задължения и БВП, което крие опасност от спад на икономиката. Поч-
ти 90 млрд. лева са междуфирмените задължения в края на 2008 г. и 
са със 71% по-големи от задълженията към финансовите предприятия. 
Според БСК дори това, което е показано на повърхността, е една малка 
част от междуфирмените задължения. Редица свършени дейности не 

67 БСК, Държавата и общините продължават да са генератор на междуфирмените задълже-
ния, Българска стопанска камара, София, 2009.
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са фактурирана, за да не се плаща ДДС по тях. Този проблем сериозно 
възпрепятства дейността на предприятията в България, особено в ус-
ловията на влошени пазарни условия и затегнат кредитен пазар.

Тези процеси се развиват в условията на забавящ се темп на 
икономически растеж от 2008 г. и забавяне на темповете в отдел-
ни сектори на стопанството:

Първо, понижаване на ръста на износа. Външната търговия на 
страната забавя темпа си на нарастване в резултат на ценови ефекти на 
световната криза. В условията на засилваща се несигурност, свиващо 
се търсене и понижаващи се цени на основните суровини на светов-
ните пазари от втората половина на 2008 г. се забелязва забавяне в 
растежа на износа и вноса, а през четвъртото тримесечие и номина-
лен и реален спад. На годишна база обаче износът на стоки намалява 
в номинално и реално изражение на единствено през 2009 г. поради 
рязкото понижаване на световните цени на петрола и металите и по-
слабото външно търсене. Рецесията в страните от еврозоната, които са 
основен търговски партньор на България, обуславя намаляването на 
износа на стоки и нефакторни услуги. Вносът на стоки също забавя 
растежа си и намалява на годишна база. От средата на 2009 г. износът 
на стоки и услуги има основен положителен принос за динамиката на 
БВП68. Кризата е съпроводена и с намаляване на вътрешното търсене в 
икономиката в резултат на ограниченото потребление на домакинства-
та при влошената делова активност. Тенденцията към увеличаване на 
нормата на спестяване и намаление на доходите от труд на домакин-
ствата води до спад на техните потребителски разходи.

Второ, намаление на притока на преки чуждестранни инвес-
тиции (ПЧИ) в България. От средата на 2008 г. притокът на ПЧИ на-
малява, вследствие на което входящите ПЧИ покриват по-малка част 
от дефицита по текущата сметка на платежния баланс. В резултат на 
това нараства значението на дълговото финансиране на дефицита по 
текущата сметка, а външният дълг на страната достига 108.3% от БВП 
през 2009 г. и 102.8% през 2010 г. Притокът на ПЧИ, заедно с по-голе-
мите нетни външни задължения на частния небанков сектор и привле-
чените депозити от нерезиденти в местни банки, водят до формиране 
на излишък по финансовата сметка на платежния баланс. В условията 
на нарастване на депозитите (както на резиденти, така и на нерезиден-
ти) и ограничено търсене на кредити, банковата система в страната се 

68 БНБ (2010), Икономически преглед, бр. 4/2010, Българска народна банка, София, с.32.
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характеризира с висока ликвидност. Привлеченият ресурс позволява 
на банките да изплащат чуждестранните си задължения, без това да 
има отрицателен ефект върху икономиката на страната. Привлечените 
ПЧИ в България са основно под формата на дялов капитал и към бан-
ковия сектор под формата на реинвестирана печалба. 

Развитието на вътрешния пазар на държавен дълг, особено в ситу-
ацията на висока несигурност и масирана предислокация на капитали, 
е една от предпоставките за ограничаване на отлива на капитали от 
страната.

Фигура 25. Преки инвестиции в България
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Трето, спад в растежа на БВП. Глобалната финансова криза засяга остро реалния сектор във 
всички страни, а също и у нас през четвъртото тримесечие на 2008  г. На годишна база темпът на 
реален ръст на БВП се забавя, а през 2009  г. е отчетен икономически спад  (‐5.5 %). Влиянието на 
глобалната криза се проявява във всички сектори чрез спад на потребителското и бизнес доверие, 
влошени експортни възможности и намаление на входящите капиталови потоци. 

Най‐засегнатият от кризата компонент на крайното използване са инвестициите. След период 
на  динамично  развитие  на  българската  икономика,  съпроводено  с  интензивен  процес  на 
изграждане на производствени мощности и трупане на запаси, от 2009 г. инвестициите в основен 
капитал намаляват. Това е следствие от засилената външна несигурност, намаляващото търсене и 
затруднения  достъп  до  финансиране  на  предприятията  .  Разходите  за  придобиване  на  ДМА 
намаляват  с  28  %  в  номинално  изражение  по  данни  на  НСИ,  най‐силно  в  промишлеността, 
търговията и в секторите, свързани с недвижимите имоти – строителство и операции с недвижими 
имоти. Тенденциите в индустрията се явяват основополагащи за общите тенденции в изменението 
на брутната добавена стойност в икономиката.  
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Източник: МФ; БНБ
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Трето, спад в растежа на БВП. Глобалната финансова криза за-
сяга остро реалния сектор във всички страни, а също и у нас през чет-
въртото тримесечие на 2008 г. На годишна база темпът на реален ръст 
на БВП се забавя, а през 2009 г. е отчетен икономически спад (-5.5%). 
Влиянието на глобалната криза се проявява във всички сектори чрез 
спад на потребителското и бизнес доверие, влошени експортни въз-
можности и намаление на входящите капиталови потоци.

Най-засегнатият от кризата компонент на крайното използване са 
инвестициите. След период на динамично развитие на българската 
икономика, съпроводено с интензивен процес на изграждане на про-
изводствени мощности и трупане на запаси, от 2009 г. инвестициите 
в основен капитал намаляват. Това е следствие от засилената външна 
несигурност, намаляващото търсене и затруднения достъп до финан-
сиране на предприятията . Разходите за придобиване на ДМА нама-
ляват с 28% в номинално изражение по данни на НСИ, най-силно в 
промишлеността, търговията и в секторите, свързани с недвижимите 
имоти – строителство и операции с недвижими имоти. Тенденциите в 
индустрията се явяват основополагащи за общите тенденции в изме-
нението на брутната добавена стойност в икономиката. 

Фигура 27. БДС по отрасли (реален растеж на годишна база,%)
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ФИГУРА 27  БДС ПО ОТРАСЛИ (РЕАЛЕН РАСТЕЖ НА ГОДИШНА БАЗА,  %) 

 
        Източник: НСИ; Райфайзен РИСЪРЧ. 

Изводи  от  анализа  на  въздействието  на  паричния  съвет,  неговите  фискални  ограничения  и 
ефектите  от  глобалната  финансова  криза  върху  заетостта  и  насърчаването  на  труд  и  капитал  в 
икономиката: 

 Адаптирането  на  икономиката  при  паричен  съвет  се  извършва  не  чрез  промени  в 
лихвените проценти и валутния курс, а чрез промени в заплатите и цените. 

 След въвеждането на паричния съвет, приходите в бюджета и бюджетното салдо стават 
основните индикатори за промяната на заплатите в бюджетната сфера. 

 Въвеждането на строги фискални правила е  гарант за макроикономическата стабилност в 
страната. То ще окаже положително въздействие върху потреблението и инвестициите. 

 Пенсионната  реформа  и  реформата  в  социално‐осигурителната  система  се  превръщат  в 
гарант  за  осигуряване  на  дългосрочната  устойчивост  на  публичните  финанси  предвид  на 
нарастващите текущи социални разходи на бюджета. Това е свързано с префинансиране на 
бъдещите бюджетни разходи, свързани със застаряването на населението.  

 Необходима  е  оптимизация  на  бюджетните  разходи  по  отношение  на  финансирането  на 
основните  социални  отговорности  на  държавата,  като  се  подкрепят  продължаващите 
структурни реформи в сферата на пенсионно‐осигурителната система, здравеопазването и 
образованието. 

 Необходимост  от  ограничаване  на  практиката  част  от  бюджетния  дефицит  да  се  покрива 
със средства от фискалния резерв,  тъй като  това може да създаде риск за  стабилността в 
страната  и  за  устойчивостта  на  паричния  съвет.  Използването  на  фискалния  резерв  би 
трябвало да се основава на цялостна стратегическа визия за развитието на икономиката. 

 Прекратяване на практиката на увеличаване на просрочията и понижаване на приходите в 
бюджета  в  стремежа  си  властите  да  контролират  бюджетния  дефицит  чрез  прекалено 
свиване на бюджетните разходи. 

 Намаляване  на  равнището  на  междуфирмената  задлъжнялост  в  икономиката  чрез 
увеличаване на финансирането, което би могло да се осигури чрез целеви емисии на ДЦК. 

 Увеличаване  на  размера  на  публичните  инвестиции  в  качеството  му  на  икономическа 
необходимост  в  условията  на  криза.  Трябва  да  се  подобри  ефективността  на  публичните 
разходи  и  да  се  осигури  преразпределение  на  публичните  разходи  към  дейности, 
повишаващи  потенциала  за  растеж  на  икономиката  –  иновации,  модернизация  и 
разширение  на  инфраструктурата,  информационно‐комуникационни  технологии  (ИКТ), 
опазване на околната среда и др.  

 Извършване  на  административна  реформа  в  публичния  сектор,  свързана  не  само  със 
съкращаване  на  служители,  но  и  с  въвеждане  на  ново,  ориентирано  на  база  на 

Източник: НСИ; Райфайзен РИСЪРЧ.
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Изводи от анализа на въздействието на паричния съвет, неговите 
фискални ограничения и ефектите от глобалната финансова криза вър-
ху заетостта и насърчаването на труд и капитал в икономиката:
• Адаптирането на икономиката при паричен съвет се извършва не 

чрез промени в лихвените проценти и валутния курс, а чрез проме-
ни в заплатите и цените.

• След въвеждането на паричния съвет, приходите в бюджета и бю-
джетното салдо стават основните индикатори за промяната на за-
платите в бюджетната сфера.

• Въвеждането на строги фискални правила е гарант за макроиконо-
мическата стабилност в страната. То ще окаже положително въз-
действие върху потреблението и инвестициите.

• Пенсионната реформа и реформата в социално-осигурителната 
система се превръщат в гарант за осигуряване на дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси предвид на нарастващите те-
кущи социални разходи на бюджета. Това е свързано с префинан-
сиране на бъдещите бюджетни разходи, свързани със застаряване-
то на населението. 

• Необходима е оптимизация на бюджетните разходи по отношение 
на финансирането на основните социални отговорности на държа-
вата, като се подкрепят продължаващите структурни реформи в 
сферата на пенсионно-осигурителната система, здравеопазването 
и образованието.

• Необходимост от ограничаване на практиката част от бюджетния 
дефицит да се покрива със средства от фискалния резерв, тъй като 
това може да създаде риск за стабилността в страната и за устой-
чивостта на паричния съвет. Използването на фискалния резерв би 
трябвало да се основава на цялостна стратегическа визия за разви-
тието на икономиката.

• Прекратяване на практиката на увеличаване на просрочията и по-
нижаване на приходите в бюджета в стремежа си властите да кон-
тролират бюджетния дефицит чрез прекалено свиване на бюджет-
ните разходи.

• Намаляване на равнището на междуфирмената задлъжнялост в 
икономиката чрез увеличаване на финансирането, което би могло 
да се осигури чрез целеви емисии на ДЦК.

• Увеличаване на размера на публичните инвестиции в качеството 
му на икономическа необходимост в условията на криза. Трябва да 
се подобри ефективността на публичните разходи и да се осигури 
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преразпределение на публичните разходи към дейности, повиша-
ващи потенциала за растеж на икономиката – иновации, модерни-
зация и разширение на инфраструктурата, информационно-кому-
никационни технологии (ИКТ), опазване на околната среда и др. 

• Извършване на административна реформа в публичния сектор, 
свързана не само със съкращаване на служители, но и с въвеждане 
на ново, ориентирано на база на представянето, заплащане на слу-
жителите в публичната администрация. Това е важен елемент от 
процеса на оптимизация на бюджетните разходи. 

1.2.4. Роля на българския паричен съвет за борба с 
последиците от глобалната финансова криза
Икономическата политика на българското правителство за борба с 

последиците от глобалната финансова криза има за първостепен при-
оритет ускоряването на икономическия растеж и възстановяването на 
икономиката при запазване на макроикономическата и фискална ста-
билност.

Гарант за макроикономическата стабилност в България е запазва-
нето на паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран 
валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страна-
та към еврозоната.69

Стабилността на паричния съвет и ролята му като мост за приема-
нето на страната в еврозоната зависят от съществуващите предизвика-
телства пред икономическата политика – да се подкрепят перспективи-
те за дългосрочен икономически растеж и в същото време да се запази 
издръжливостта на българската икономика към потенциални шокове. 

Идентифицирането на ролята на паричния съвет за борба с после-
диците от кризата е тясно свързано с анализа на ролята на търгуеми-
те, експортноориентирани сектори за приспособяването на иконо-
миката при режима на паричен съвет. Паричният съвет допринася за 
развитието на експортноориентираните отрасли на икономиката чрез 
фиксирания валутен курс, повишаването на доверието на инвестито-
рите, предсказуемостта на политиките, засилването на степента на от-
вореност на икономиката и нарастващата интеграция с основните тър-
говски партньори. Фактори за това са нарастващата либерализация на 
търговията, членството на страната в ЕС и перспективите за бъдещото 
присъединяване към еврозоната.

Политиката на правителството е насочена към преструктурира-
нето на икономиката в посока увеличаване на дела на секторите с 

69 Република България, Конвергентна програма (2011-2014), 15 април 2011 г., София, с. 2.
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висока добавена стойност за постигането на балансиран растеж и 
на устойчива конвергенция. 

Роля на паричния съвет за борба с последиците от кризата:
Първо, паричният съвет изисква вътрешно приспособяване на це-

ните за коригиране на дисбалансите в икономиката вследствие на 
кризата. В условията на глобалната финансова криза икономическият 
растеж се характеризира със значително понижаване на разпределе-
нието на ресурсите в нетъргуемите сектори, което води до значими 
дисбаланси в стопанството. По време на кризата свиването на произ-
водството и приспособяването на вътрешните цени съдействат за ко-
ригиране на част от тези дисбаланси. Тук важно значение има избра-
ният вид на валутно-курсов режим в страната. При режим на плаващ 
валутен курс относителните цени могат да се приспособяват, което 
позволява на номиналния валутен курс да се обезценява. За разлика от 
това, твърдо фиксираният валутен курс изисква корекция в низходяща 
посока на местните цени, особено в секторите, където дисбалансите 
преди кризата са били особено силни.70 Тази тенденция се отчита в 
България както и в другите страни от ЕС с парични съвети (Литва и 
Естония до 2010 г. включително). Приспособяването на крайните цени 
се характеризира най-вече със значителен спад на цените в жилищния 
сектор (недвижими имоти) и в строителния сектор. Единствено леко 
нарастване при цените на жилищата се наблюдава през четвъртото 
тримесечие на 2010 г. Острият спад на номиналните цени подкопава 
гъвкавостта на приспособяването на цените в икономиката.

Второ, индустриалният сектор е основен двигател на икономиче-
ското възстановяване в България. Възстановяването на индустрията 
започва по линия на външното търсене, но се пренася и в растеж на 
продажбите на вътрешния пазар. Ръстът на брутната добавена стой-
ност (БДС) в индустрията е главен фактор, съдействащ за растежа на 
БДС в икономиката през 2010 г. (с 0.2% на годишна база). Обемът на 
промишлената продукция отбелязва положителни темпове на растеж 
още от второто тримесечие на 2010 г. Увеличението на износа при по-
степенно подобряване на икономическата среда води до ръст на доба-
вената стойност в промишлеността. Засилва се приносът за растежа 
на предприятията на оборотите им както на вътрешния пазар, така и 
на международния пазар. Увеличава се натовареността на производ-
ствените мощности, което поддържа положителен темп на изменение 
на инвестиционните разходи. Очакванията за плавно възстановяване 

70 IMF, Republic of Lithuania, Selected Issues Paper, IMF Country Report No. 11/327, Interna‐
tional Monetary Fund, November 2011, p. 8.
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на икономиката са свързани с очакванията за нарастващ принос на въ-
трешното търсене.

Фигура 28. Средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) (средно-
годишна инфлация); жилищен сектор; предходни 12 месеца = 100
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В основата на благоприятната динамика на добавената стойност 
в промишлеността и общо за икономиката в края на 2010 г. има въз-
становяването на сектора „Добивна и преработваща промишленост, 
производство и разпределение на газ, енергия и вода“. Сред тях пре-
работващата промишленост има основно влияние – като важен екс-
портноориентиран отрасъл с голям дял на продукцията за износ, тази 
промишленост започва да изпитва негативното въздействие на глобал-
ната икономическа криза още през второто тримесечие на 2008 г. В ус-
ловията на кризата и при намаляващо външно търсене предприятията 
вземат мерки за подобряване на ефективността и намаляване на разхо-
дите си, като тенденцията към спад на цените на основните материали 
и енергоносителите само подкрепя тези усилия.

Таблица 25. БДС и БВП (реален растеж на годишна база, %) 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010
Брутна добавена стойност (БДС) (годишен реален 
темп на изменение, %) 6,7 6,4 6,3 -3,3 0,2

Брутен вътрешен продукт (БВП) (годишен реален 
темп на изменение, %) 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,2

Източник: БНБ; НСИ

Таблица 26. Растеж на БДС (% спрямо предходно тримесечие; реален темп; 
сезонно изгледани данни) 

Сектори
2008 2009 2010

I II III IV I II III IV I II III IV
Селско и горско стопанство, лов 
и риболов 43.6 1.8 -6.0 2.2 -4.3 -2.1 0.9 0.1 2.0 0.2 -0.7 -3.8

Добивна и преработваща 
промишленост; производство и 
разпределение на енергия, газ 
и вода

0.6 -0.8 -2.7 -2.6 -4.4 0.7 -0.2 -1.0 3.5 0.2 -0.2 3.5

Строителство 1.6 2.1 3.3 2.3 -8.3 -0.4 -0.2 -0.3 1.3 0.0 0.1 0.9
Търговия, ремонт; хотели и 
обществено хранене; транспорт и 
съобщения

1.1 0.9 0.9 -1.0 -0.1 -1.8 -0.9 1.2 -1.6 0.4 0.1 0.3

Финанси, кредит, застраховки; 
операции с имущество, бизнес 
услуги

2.9 0.4 2.8 0.3 -0.1 -0.1 -1.5 -1.4 2.7 2.7 1.6 0.9

Държавно управление; 
образование; здравеопазване; 
други услуги 

-0.3 0.1 0.5 1.1 0.2 0.1 -0.2 -0.4 -0.9 0.0 -0.7 -0.6

БДС общо за икономиката 1.5 1.1 1.7 0.3 -4.4 0.3 0.0 0.1 0.0 0.6 -0.1 0.6
Източник: НСИ; БНБ
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Фигура 30. Промишлено производство (ръст на годишна база, %)
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Трето,  вътрешното  приспособяване  в  икономиката  води  до  подобряване  на 
конкурентоспособността,  което  намира  израз  в  динамиката  на  износа.  В  периода  преди 
глобалната финансова  криза в  България  се отчита  спад на реалните разходи  за  труд на единица 
продукция (РТЕП), което допринася за укрепването на финансовото състояние на предприятията. В 
периода 2007‐2008 г. динамиката на заплатите изпреварва нарастването на производителността на 
труда.  Основните  фактори  за  повишението  на  заплатите  са,  от  една  страна,  по‐високата 
производителност  на  труда  вследствие  значителните  инвестиции  в  основен  капитал,  и  от  друга, 
рязко  намаляващата  безработица  и  трудностите  при  набирането  на  работници  с  необходимата 
квалификация в определени отрасли. Влияние върху динамиката на номиналните заплати оказват 
и промените в нормативната база − повишението на минималната работна заплата и покачването 
на  минималните  осигурителни  прагове  (2008  г.).  Отчита  се  постоянно  нарастване  на  брутния 
опериращ излишък на икономиката.  

Вследствие  на  кризата  разходите  за  труд  за  единица  продукция  (РТЕП)  в  реално  изражение 
намаляват  в България  (както и  в другите  страни‐членки на  ЕС  с парични  съвети).  У нас  се отчита 
намаляване  на  РТЕП  на  предприятията  както  в  номинално,  така  и  в  реално  изражение  през 
последното  тримесечие  на  2010  г.  Това  се  дължи  главно  на  понижението  на  компенсацията  на 
наето  лице  в  промишлеността.  С  намалението  на  РТЕП  нарастват  изгодите  от  повишената 
конкурентоспособност,  изразени  в  ръст  на  износа  на  страната.  Експортната  ориентация  на 
икономиката силно допринася за това. 
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Трето, вътрешното приспособяване в икономиката води до подо-
бряване на конкурентоспособността, което намира израз в динами-
ката на износа. В периода преди глобалната финансова криза в Бълга-
рия се отчита спад на реалните разходи за труд на единица продукция 
(РТЕП), което допринася за укрепването на финансовото състояние 
на предприятията. В периода 2007-2008 г. динамиката на заплатите 
изпреварва нарастването на производителността на труда. Основните 
фактори за повишението на заплатите са, от една страна, по-висока-
та производителност на труда вследствие значителните инвестиции в 
основен капитал, и от друга, рязко намаляващата безработица и труд-
ностите при набирането на работници с необходимата квалификация 
в определени отрасли. Влияние върху динамиката на номиналните 
заплати оказват и промените в нормативната база − повишението на 
минималната работна заплата и покачването на минималните осигу-
рителни прагове (2008 г.). Отчита се постоянно нарастване на брутния 
опериращ излишък на икономиката. 

Вследствие на кризата разходите за труд за единица продукция 
(РТЕП) в реално изражение намаляват в България (както и в другите 
страни-членки на ЕС с парични съвети). У нас се отчита намаляване 
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на РТЕП на предприятията както в номинално, така и в реално изра-
жение през последното тримесечие на 2010 г. Това се дължи главно на 
понижението на компенсацията на наето лице в промишлеността. С 
намалението на РТЕП нарастват изгодите от повишената конкурентос-
пособност, изразени в ръст на износа на страната. Експортната ориен-
тация на икономиката силно допринася за това.
Фигура 31. Производителност на труда (добавена стойност на 1 зает) 
(% спрямо предходно тримесечие)
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Фигура 32. Средна номинална работна заплата по сектори (в лв.)
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Фигура 33. Номинални разходи за труд за единица продукция (2000 г. = 100)
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Фигура 34. Реални разходи за труд за единица продукция (2000 г. = 100)
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Четвърто, ръстът на износа се отразява в увеличение на приноса на търгуемите сектори 
на  икономиката  за  растежа  на  БВП.  Стимулиране  на  експорта  посредством  девалвация  е 
невъзможно  при  паричен  съвет.  Членството  на  България  в  ЕС  е  съпроводено  с  увеличаване  на 
износа и вноса на стоки и услуги към страните‐членки на ЕС. 

В България с най‐голям принос за създаването на БДС в икономиката в условията на кризата в 
периода  2007‐2010  г.  трайно  има  промишлеността  –  по‐специално  добивна  промишленост; 
преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 
и  на  газообразни  горива.  Този  икономически  сектор формира  традиционно  над 21 %  от  общата 
БДС и БВП, създадени в икономиката. Промишлеността, която е засегната още през 2008 г. от спада 
на  външното  търсене,  успява  да  оптимизира  своята  разходна  политика  и  да  повиши 
ефективността84  си.  Възстановяването  на  индустрията  е  по  линия  първо  на  външното  търсене,  а 
впоследствие се пренася и в растеж на продажбите на вътрешния пазар. През 2010 г. състоянието 
на промишлеността се подобрява и средно за годината се отчита положително изменение от 1.9 %. 
Съживяването в индустрията се подкрепя от данните за оборота в промишлеността, който започва 
да  нараства  от  март  2010  г.  Основен  принос  имат  увеличените  с  34  %  годишни  продажби  на 
външния пазар.85 

От друга страна, секторът на услугите е повлиян силно от спада на вътрешното търсене и някои 
негови  подотрасли  продължават  да  изпитват  затруднения  и  през 2010  г.  С  основен  отрицателен 
принос  са  търговията,  туризма  и  строителството.  Развитието  на  сектора  на  услугите  е  силно 
зависимо  от  нивото  на  заетостта  и  доходите,  които  остават  потиснати  през  2010  г.  и  влияят 
отрицателно на потреблението на услуги. В транспорта (класифициран по принцип като нетъргуем 
сектор,  но  с  много  силен  търгуем  компонент)  се  наблюдават  положителни  ефекти  от  ръста  на 
външната търговия и оборотите в промишлеността.  

В  България  над  60  %  от  общата  БДС  и  БВП,  създадени  в  икономиката,  се  формират  от 
търгуемите  сектори.  Аналогични  са  тенденциите  и  в  други  държави  с  паричен  съвет  като Литва, 
където търгуемите сектори допринасят за над 50 % от икономическия растеж през 2010 г. и Естония 
(с паричен съвет до 2010 г. включително), където този процент е 66 %.86 От тези цифри обаче не е 
ясно дали става дума за промяна към икономическия модел, основан на търгуеми сектори или за 
действие на временни фактори. 
ФИГУРА 35  ПРИНОС НА БДС В ОПРЕДЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОР В ОБЩАТА БДС,  СЪЗДАДЕНА В ИКОНОМИКАТА (В %) 
                                                                 
84	 	Измерена	чрез	съотношението	„Брутна	добавена	стойност/брутна	продукция”.	
85	 	Република	България,	Конвергентна	програма	(2011‐2014),	15	април	2011	г.,	София,	с.	9.	
86   IMF, Republic of Lithuania, Selected Issues Paper, IMF Country Report No. 11/327, International Monetary 
Fund, November 2011, p. 9. 
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Четвърто, ръстът на износа се отразява в увеличение на приноса 
на търгуемите сектори на икономиката за растежа на БВП. Стиму-
лиране на експорта посредством девалвация е невъзможно при пари-
чен съвет. Членството на България в ЕС е съпроводено с увеличаване 
на износа и вноса на стоки и услуги към страните-членки на ЕС.

В България с най-голям принос за създаването на БДС в икономи-
ката в условията на кризата в периода 2007-2010 г. трайно има про-
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мишлеността – по-специално добивна промишленост; преработваща 
промишленост; производство и разпределение на електрическа и то-
плинна енергия и на газообразни горива. Този икономически сектор 
формира традиционно над 21% от общата БДС и БВП, създадени в 
икономиката. Промишлеността, която е засегната още през 2008 г. от 
спада на външното търсене, успява да оптимизира своята разходна 
политика и да повиши ефективността71 си. Възстановяването на ин-
дустрията е по линия първо на външното търсене, а впоследствие се 
пренася и в растеж на продажбите на вътрешния пазар. През 2010 г. 
състоянието на промишлеността се подобрява и средно за годината се 
отчита положително изменение от 1.9%. Съживяването в индустрията 
се подкрепя от данните за оборота в промишлеността, който започва 
да нараства от март 2010 г. Основен принос имат увеличените с 34% 
годишни продажби на външния пазар.72

От друга страна, секторът на услугите е повлиян силно от спада 
на вътрешното търсене и някои негови подотрасли продължават да из-
питват затруднения и през 2010 г. С основен отрицателен принос са 
търговията, туризма и строителството. Развитието на сектора на услу-
гите е силно зависимо от нивото на заетостта и доходите, които оста-
ват потиснати през 2010 г. и влияят отрицателно на потреблението на 
услуги. В транспорта (класифициран по принцип като нетъргуем сек-
тор, но с много силен търгуем компонент) се наблюдават положителни 
ефекти от ръста на външната търговия и оборотите в промишлеността. 

В България над 60% от общата БДС и БВП, създадени в икономи-
ката, се формират от търгуемите сектори. Аналогични са тенденции-
те и в други държави с паричен съвет като Литва, където търгуемите 
сектори допринасят за над 50% от икономическия растеж през 2010 г. 
и Естония (с паричен съвет до 2010 г. включително), където този про-
цент е 66%.73 От тези цифри обаче не е ясно дали става дума за про-
мяна към икономическия модел, основан на търгуеми сектори или за 
действие на временни фактори.

Пето, съществува реалокация на труда в полза на търгуеми-
те сектори на икономиката. Общата заетост в България (измерена 
с броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение) по 
време на кризата трайно намалява. Състоянието на пазара на труда 

71 Измерена чрез съотношението „Брутна добавена стойност/брутна продукция“.
72 Република България, Конвергентна програма (2011-2014), 15 април 2011 г., София, с. 9.
73 IMF, Republic of Lithuania, Selected Issues Paper, IMF Country Report No. 11/327, International 

Monetary Fund, November 2011, p. 9.
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не се подобрява и през 2010 г. въпреки постепенното възстановяване 
на икономическата активност в страната. Равнището на безработица 
продължава да се покачва в периода 2008-2010 г. като в края на 2010 
г. достига 10.3%. По-слабото търсене на работна сила и ограниченото 
разкриване на нови работни места продължава да свива възможност-
ите за включване на лица в трудоспособна възраст в пазара на труда.

Фигура 35. Принос на БДС в определен икономически сектор в общата БДС, 
създадена в икономиката (в %)

 
 

    Страница 106 от 270 
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ФИГУРА 37  ПРИНОС В РАСТЕЖА НА БДС (П.П.  НА ГОДИШНА БАЗА) 
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ФИГУРА 38  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБОРОТА В ИНДУСТРИЯТА (%  НА ГОДИШНА БАЗА) 

 Източник: НСИ

Фигура 36. БВП – Производствен метод; изменение на БДС по текущи цени 
(в млн.лв.)
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ФИГУРА 37  ПРИНОС В РАСТЕЖА НА БДС (П.П.  НА ГОДИШНА БАЗА) 
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ФИГУРА 38  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБОРОТА В ИНДУСТРИЯТА (%  НА ГОДИШНА БАЗА) 

Източник: НСИ
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Фигура 37. Принос в растежа на БДС (п.п. на годишна база)

 
 

    Страница 106 от 270 
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ФИГУРА 36  БВП –  ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД;  ИЗМЕНЕНИЕ НА БДС ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ (В МЛН.ЛВ.) 

Брутна добавена стойност по текущи цени (в млн.лв.)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

С
ел
ск
о,

 г
ор
ск
о 
и

ри
бн
о 
ст
оп
ан
ст
во

С
тр
ои
те
лс
тв
о

С
ъз
да
ва
не

 и
ра
зп
ро
ст
ра
не
ни
е

на
 и
нф
ор
м
ац
ия

 и

О
пе
ра
ци
и 
с

не
дв
иж
им
и 
им
от
и

Д
ър
ж
ав
но

уп
ра
вл
ен
ие

;
об
ра
зо
ва
ни
е;

О
бщ
о 
за

ик
он
ом
ик
ат
а

БР
У
ТЕ
Н

В
Ъ
ТР
ЕШ

ЕН
П
РО
Д
У
К
Т

2007 2008 2009 2010*  
Източник: НСИ 

 
ФИГУРА 37  ПРИНОС В РАСТЕЖА НА БДС (П.П.  НА ГОДИШНА БАЗА) 

 

 

 
Източник: МФ; НСИ 

ФИГУРА 38  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБОРОТА В ИНДУСТРИЯТА (%  НА ГОДИШНА БАЗА) 
Източник: МФ; НСИ

Фигура 38. Изменение на оборота в индустрията (% на годишна база)

 
 

    Страница 107 от 270 
 
 

 
Източник: МФ; НСИ 

Пето,  съществува реалокация на труда в полза на търгуемите сектори на икономиката. 
Общата  заетост  в  България  (измерена  с  броя  на  наетите  лица  по  трудово  и  служебно 
правоотношение)  по  време  на  кризата  трайно  намалява.  Състоянието  на  пазара  на  труда  не  се 
подобрява  и  през  2010  г.  въпреки  постепенното  възстановяване  на  икономическата  активност  в 
страната. Равнището на безработица продължава да се покачва в периода 2008‐2010 г. като в края 
на 2010 г. достига 10.3 %. По‐слабото търсене на работна сила и ограниченото разкриване на нови 
работни места продължава да свива възможностите за включване на лица в трудоспособна възраст 
в пазара на труда. 

Засега признаците за реалокация на труда в страната са само временни, но може в кратък срок 
от  време  да  породят  проблеми  относно  преодоляването  на  несъответствията  в  уменията  на 
работната  сила  в  търгуемите  и  нетъргуемите  сектори.  В  това  отношение  структурните  реформи, 
насочени  към  повишаване  на  преалокацията  на  работната  сила ще  имат  важно  значение  в  този 
процес за избягване на риска от висока структурна безработица. 
ТАБЛИЦА 27  НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (СПИСЪЧЕН БРОЙ В КРАЯ НА 
МЕСЕЦА)  

Икономически дейности 

 

XII 2008 XII 2009 

 

XII 2010 

 

Селско, горско и рибно стопанство  55 986 56 288  55 351 

Добивна промишленост  27 183 26 194  25 471 

Преработваща промишленост  592 608 521 660  502 065 

Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива   33 137 32 481  32 132 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване  33 824 30 307  32 258 

Строителство  195 595 160 102  134 305 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети  448 168 426 520  397 804 

Транспорт, складиране и съобщения  138 643 131 214  125 918 

Хотелиерство и ресторантьорство  106 383 93 771  81 681 

Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения  54 627 54 408  56 534 

Финансови и застрахователни дейности  54 674 50 380  52 748 

Операции с недвижими имоти  18 501 17 354  18 399 

Източник: МФ; НСИ

Засега признаците за реалокация на труда в страната са само вре-
менни, но може в кратък срок от време да породят проблеми относно 
преодоляването на несъответствията в уменията на работната сила в 
търгуемите и нетъргуемите сектори. В това отношение структурните 
реформи, насочени към повишаване на преалокацията на работната 
сила ще имат важно значение в този процес за избягване на риска от 
висока структурна безработица.
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Таблица 27. Наети лица по трудово и служебно правоотношение по иконо-
мически дейности (списъчен брой в края на месеца) 

Икономически дейности XII 2008 XII 2009 XII 2010
Селско, горско и рибно стопанство 55 986 56 288 55 351
Добивна промишленост 27 183 26 194 25 471
Преработваща промишленост 592 608 521 660 502 065
Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 33 137 32 481 32 132
Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 33 824 30 307 32 258
Строителство 195 595 160 102 134 305
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 448 168 426 520 397 804
Транспорт, складиране и съобщения 138 643 131 214 125 918
Хотелиерство и ресторантьорство 106 383 93 771 81 681
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 54 627 54 408 56 534
Финансови и застрахователни дейности 54 674 50 380 52 748
Операции с недвижими имоти 18 501 17 354 18 399

Общо 2 436 128 2 254 029 2 147 792
Източник: НСИ

Фигура 39. Общо наети лица по трудово и служебно правоотношение (спи-
съчен брой в края на месеца)

 
 

    Страница 108 от 270 
 
 

Общо  2436128 2254029  2147792 

Източник: НСИ 

 

ФИГУРА 39  ОБЩО НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ (СПИСЪЧЕН БРОЙ В КРАЯ НА МЕСЕЦА) 
 

Общо наети лица по трудово и служебно правоотношение

1900000

2000000

2100000

2200000

2300000

2400000

2500000

2600000

I'0
8

II
I'0

8

V
'0

8

V
II

'0
8

IX
'0

8

X
I'0

8

I'0
9

II
I'0

9

V
'0

9

V
II

'0
9

IX
'0

9

X
I'0

9

I'1
0

II
I'1

0

V
'1

0

V
II

'1
0

IX
'1

0

X
I'1

0

Общо наети лица по трудово и служебно правоотношение
 

        Източник: НСИ 

 

 
ФИГУРА 40  НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (СПИСЪЧЕН БРОЙ В КРАЯ НА 
МЕСЕЦА) 
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        Източник: НСИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ФИГУРА 41  КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15‐64  НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ 

Източник: НСИ



135

Фигура 40. Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономи-
чески дейности (списъчен брой в края на месеца)

 
 

    Страница 108 от 270 
 
 

Общо  2436128 2254029  2147792 

Източник: НСИ 

 

ФИГУРА 39  ОБЩО НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ (СПИСЪЧЕН БРОЙ В КРАЯ НА МЕСЕЦА) 
 

Общо наети лица по трудово и служебно правоотношение
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        Източник: НСИ 

 

 
ФИГУРА 40  НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (СПИСЪЧЕН БРОЙ В КРАЯ НА 
МЕСЕЦА) 
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ФИГУРА 41  КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15‐64  НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ 

Източник: НСИ

Фигура 41. Коефициент на безработица на населението на 15-64 навършени 
години

 
 

    Страница 109 от 270 
 
 

Коефициент на безработица на населението на 15-64 навършени години
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        Източник: НСИ 

Шесто,  спад  на  притока  на  привлечените  ПЧИ  в  нетъргуемите  сектори  в  България. 
Отрицателна  последица  от  глобалната  финансова  криза  върху  местната  икономика  е 
ограничаването на притока на ПЧИ към страната. Преди кризата голяма част от привлечените ПЧИ 
в България са в нетъргуемите сектори. Тенденциите в структурата на ПЧИ като цяло са аналогични 
по години в периода 2009‐2010 г. В структурната разбивка на ПЧИ по отрасли по данни за размера 
им към края на годината основен дял заемат отраслите: недвижими имоти и бизнес услуги (22.5 % 
за 2009  г. и 23.7 % за 2010  г.), финансовото посредничество (18.1 % за 2009  г. и 17.7% за 2010  г.), 
преработваща промишленост  (18.1%), и търговия и ремонт  (13.7 % за 2009  г. и 16.6 % за 2010  г.). 
Притокът на ПЧИ през 2009‐2010  г.  е  главно в отраслите финансово посредничество,  недвижими 
имоти и бизнес услуги, преработваща промишленост, транспорт, складиране и съобщения. Спадът 
на притока на ПЧИ в страната в условията на кризата е изцяло обусловен от спада в такива сектори 
като  финансово  посредничество  и  операции  с  недвижими  имоти.  В  Естония  и  Литва  също 
основната част от спада на притока на ПЧИ е отчетена в непроизводствените сектори – притокът на 
ПЧИ в Литва намалява от 5.2 % от БВП през 2007 г. до 1.7 % през 2010 г.87  
ТАБЛИЦА 28  ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ (В МЛН.  ЕВРО)  

   2008  2009  2010 

Общо  6727,8  2436,9  1778,5

Преработваща промишленост  628,4  ‐219,8  509,6

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, 
газообразни горива и вода  238,1  307,3  278,9

Транспорт, складиране и съобщения  ‐269,5  271,4  264,2

Финансово посредничество  1679,9  681,2  253,0

Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и 
бизнесуслуги  2094,1  527,6  169,9

Строителство  611,6  278,1  100,1

Некласифицирани  194,9  83,1  72,0

Хотели и ресторанти  99,2  57,7  49,4

Други дейности, обслужващи обществото и личността  58,1  ‐23,0  44,4

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството  1328,6  402,1  26,3

Добивна промишленост  1,7  45,6  6,5

                                                                 
87	 	IMF,	Republic	of	Lithuania,	Selected	Issues	Paper,	IMF	Country	Report	No.	11/327,	International	Monetary	Fund,	November	2011,	p.	9.	

       Източник: НСИ
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Шесто, спад на притока на привлечените ПЧИ в нетъргуемите 
сектори в България. Отрицателна последица от глобалната финансова 
криза върху местната икономика е ограничаването на притока на ПЧИ 
към страната. Преди кризата голяма част от привлечените ПЧИ в Бъл-
гария са в нетъргуемите сектори. Тенденциите в структурата на ПЧИ 
като цяло са аналогични по години в периода 2009-2010 г. В структур-
ната разбивка на ПЧИ по отрасли по данни за размера им към края 
на годината основен дял заемат отраслите: недвижими имоти и бизнес 
услуги (22.5% за 2009 г. и 23.7% за 2010 г.), финансовото посредничест-
во (18.1% за 2009 г. и 17.7% за 2010 г.), преработваща промишленост 
(18.1%), и търговия и ремонт (13.7% за 2009 г. и 16.6% за 2010 г.). При-
токът на ПЧИ през 2009-2010 г. е главно в отраслите финансово по-
средничество, недвижими имоти и бизнес услуги, преработваща про-
мишленост, транспорт, складиране и съобщения. Спадът на притока на 
ПЧИ в страната в условията на кризата е изцяло обусловен от спада в 
такива сектори като финансово посредничество и операции с недвижи-
ми имоти. В Естония и Литва също основната част от спада на притока 
на ПЧИ е отчетена в непроизводствените сектори – притокът на ПЧИ в 
Литва намалява от 5.2% от БВП през 2007 г. до 1.7% през 2010 г.74 

Таблица 28. Преки чуждестранни инвестиции в България (в млн. евро) 
 2008 2009 2010

Общо 6727,8 2436,9 1778,5
Преработваща промишленост 628,4 -219,8 509,6
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия, газообразни горива и вода 238,1 307,3 278,9
Транспорт, складиране и съобщения -269,5 271,4 264,2
Финансово посредничество 1679,9 681,2 253,0
Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и 
бизнесуслуги 2094,1 527,6 169,9
Строителство 611,6 278,1 100,1
Некласифицирани 194,9 83,1 72,0
Хотели и ресторанти 99,2 57,7 49,4
Други дейности, обслужващи обществото и личността 58,1 -23,0 44,4
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 
мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството 1328,6 402,1 26,3
Добивна промишленост 1,7 45,6 6,5
Селско, ловно и горско стопанство 59,6 23,5 3,9
Здравеопазване и социални дейности 2,2 0,8 0,3
Рибно стопанство 0,2 1,1 0,0
Държавно управление и отбрана; задължително обществено 
осигуряване 0,0 0,0 0,0
Образование 0,6 0,3 -0,1

Източник: БНБ

74 IMF, Republic of Lithuania, Selected Issues Paper, IMF Country Report No. 11/327, International 
Monetary Fund, November 2011, p. 9.
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Седмо, ограничаването на кредитите е най-отчетливо при не-
търгуемите сектори на икономиката. Строителството, сферата на 
услугите и операциите с недвижими имоти претърпяват най-голямо 
свиване на кредита. Влиянието на световната финансова криза върху 
банките, работещи на българска територия, се изразява в ограничава-
не на постъпващия от чужбина кредитен ресурс, повишаване на лихва-
та, затягане на другите обезпечителни условия и силно ограничаване 
на обема на отпусканите кредити.75 Влошената макроикономическа 
среда и несигурността по време на кризата се отразяват крайно не-
благоприятно върху търсенето на кредити. Те водят до затягането на 
кредитните стандарти на банките и възприемане от тях на предпазлива 
кредитна политика. В условията на слабо заемно финансиране и тен-
денция на прилагане на по-строги стандарти и условия по кредитите, 
темповете на растеж на кредита в икономиката се забавят. 

При кредитирането на нефинансовите предприятия по икономи-
чески дейности у нас се забелязва тенденцията на увеличаване на 
отпуснатите кредити от банките за предприятията в експортноориен-
тираните търгуеми сектори – добивна и преработваща промишленост 
(изразени в хил.лв., макар да е налице спад в броя на кредитите). Това 
е свързано с нарасналия външнотърговски стокообмен на продукция-
та на тези сектори към чуждите пазари, който нараства в резултат на 
подобряването на външната среда особено през 2010 г. БНБ отчита 
ръст основно на новоотпуснатите краткосрочни кредити.76 Както е по-
сочено в първата част на труда кредитирането на отрасли с висока до-
бавена стойност би трябвало да се превърне в приоритетна дейност за 
банковия сектор в България. Съживяването на експортнориентираните 
сектори ще доведе до ръст на платежоспособно търсене на финансов 
ресурс сред стопанските агенти от тези отрасли.

За разлика от това, при кредитирането на нефинансовите предприя-
тия, работещи в нетъргуемите сектори, се наблюдава намаляване на 
търсенето на заемен ресурс. Тази тенденция е най-силна в секторите 
„Строителство“, „Операции с недвижими имоти“ и „Хотелиерство и 
ресторантьорство“. Така при действието на паричния съвет и под вли-
яние на глобалната финансова криза основните отрасли, които изпит-
ват затруднения в кредитирането и се сблъскват със завишен кредитен 
риск са нетъргуемите. Корпоративният сектор има основен принос за 
увеличаването на необслужваните заеми в банковата система.

75 Ангелов, И., Световната икономическа криза и България, Акад. изд. „Проф. Марин Дри-
нов”, С., 2010 г., с. 178.

76 БНБ (2010), Икономически преглед, бр. 4/2010, Българска народна банка, София, с. 29.
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Фигура 42. Кредити за нефинансови предприятия в 
добивната промишленост
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Фигура 44. Кредити за нефинансови предприятия в сектор „Строителство“
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Фигура 45. Кредити за нефинансови предприятия в сектор  
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Осмо, създаване и поддържане на среда, благоприятна за инвестиции. Това се изразява във:  

 Поддържане на макроикономическа стабилност и предсказуемост – за целта като основни 
стълбове  на  стабилността  се  явяват  запазването  на  паричния  съвет  и  укрепването  на 
финансовата стабилност в силно неблагоприятни условия.  

 Увеличаване  на  инвестициите  чрез  по‐голяма  степен  на  усвояване  на  фондовете  на  ЕС. 
Европейските  фондове  играят  ключова  роля  в  условията  на  силно  ограничена  фискална 
политика. Те трябва да бъдат обвързани с мерки за консолидация на публичните финанси. 
Административните  пречки,  в  т.ч.  пред  разработването,  оценяването  и 
операционализирането  на  инфраструктурните  проекти  продължава  да  подкопава  тези 
усилия, като действителното усвояване на европейските средства изостава от бюджетните 
планове.  Европейските  фондове  могат  да  играят  ролята  на  катализатор  за  инвестиции 
извън  бюджета,  за  което  свидетелстват  програмите,  финансирани  с  тези  фондове,  които 
осигуряват кредитни гаранции на малкия и средния бизнес. 

 Задълбочаване на структурните реформи в икономиката. Необходимо е бизнес средата да 
бъде по‐благоприятна за инвеститорите, да се улеснят и облекчат сложните регулации, да 
се увеличат информационните ресурси за малкия бизнес и др. 

Източник: БНБ



140

Фигура 46. Кредити за нефинансови предприятия в сектор „Хотелиерство 
и ресторантьорство“
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Осмо, създаване и поддържане на среда, благоприятна за инвес-
тиции. Това се изразява във: 
• Поддържане на макроикономическа стабилност и предсказуемост 

– за целта като основни стълбове на стабилността се явяват запаз-
ването на паричния съвет и укрепването на финансовата стабил-
ност в силно неблагоприятни условия. 

• Увеличаване на инвестициите чрез по-голяма степен на усвояване 
на фондовете на ЕС. Европейските фондове играят ключова роля 
в условията на силно ограничена фискална политика. Те трябва да 
бъдат обвързани с мерки за консолидация на публичните финан-
си. Административните пречки, в т.ч. пред разработването, оце-
няването и операционализирането на инфраструктурните проекти 
продължава да подкопава тези усилия, като действителното усво-
яване на европейските средства изостава от бюджетните планове. 
Европейските фондове могат да играят ролята на катализатор за 
инвестиции извън бюджета, за което свидетелстват програмите, 
финансирани с тези фондове, които осигуряват кредитни гаранции 
на малкия и средния бизнес.

• Задълбочаване на структурните реформи в икономиката. Необхо-
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димо е бизнес средата да бъде по-благоприятна за инвеститорите, 
да се улеснят и облекчат сложните регулации, да се увеличат ин-
формационните ресурси за малкия бизнес и др.

• Привличане на ПЧИ с високо качество. В България съотношението 
„ПЧИ/БВП“ е сравнително умерено в сравнение с други държави 
от ЦИЕ. Голяма част от притока на ПЧИ в България по време на 
икономическия бум отива в нетъргуемите сектори на стопанство-
то. Наблюдава се обаче тенденция на ребалансиране на привлече-
ните ПЧИ в посока към търгуемите сектори, което е благоприятно 
за икономическото развитие.

• Провеждане на политики, насочени към насърчаване на заетостта. 
Трудовият пазар и свързаните с него политики са подложени на 
тест по време на глобалната финансова криза. При намаляване на 
производителността на труда и свиване на заетостта в икономика-
та, възстановяването на един умерен икономически растеж (между 
3% и 4.4%77) ще изисква значително увеличение на коефициентите 
на заетост. Налице са широк кръг от политики в тази посока като 
например увеличаване използването на структурните фондове на 
ЕС за създаване на повече работни места, разширяване на програ-
ми за обучение, подобряване на механизмите за търсене на работа 
чрез бюрата по труда и др. на структурно ниво също реформата в 
образованието ще съдейства за по-добро обвързване на предлага-
нето на труд с потребностите на пазара.

• Поддържане на стабилен банков сектор. В условията на кризата ба-
лансите на банките се изменят в негативна посока под влияние на 
влошената среда и затрудненията, изпитвани от предприятията и 
домакинствата при обслужване на заемите им. Независимо от това 
банковата система успява да генерира печалби през 2009-2010 г. За-
пазва се стабилността на ликвидната позиция на банките в резултат 
на слабата кредитна активност и устойчивото нарастване на при-
влечените депозити. Определящи фактори за добрата ликвидност 
са също запазеното доверие на населението в кредитните институ-
ции и поддържането на значителен по обем ресурс на чуждестран-
ни банки-майки в местните дружества.78 Стратегията на банките 
за възстановяване след кризата е свързана с ръст на привлечените 
средства от граждани и фирми, ориентиране към по-нискодоход-
ни, но и по-нискорискови инвестиции, стремеж към увеличаване 
77 Република България, Конвергентна програма (2011-2014), 15 април 2011 г., София, с. 11.
78 БНБ (2011), Годишен отчет 2010 г., Българска народна банка, София, с. 49.
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на нелихвените приходи и по-голяма гъвкавост по отношение на 
административните разходи. През второто полугодие на 2010 г. се 
отчита процес на активизиране на кредитирането и забавяне расте-
жа на необслужваните кредити. В сравнение с банковия сектор на 
ЕС, българските банки успяват да устоят на предизвикателствата 
на база тяхната доходност, качество на активите, ликвидни активи 
и капиталова адекватност.79 Докато съвкупното търсене на кредит 
може да остане ограничено през следващите години от необходи-
мостта за възстановяване на балансите на предприятията и дома-
кинствата, силното провизиране срещу необслужвани заеми, което 
се прилага в банките, заедно с подходящите рекапитализации, ще 
спомогнат за минимизиране на ограниченията върху предлагането 
на кредит.80

Девето, провеждане на антициклична политика на БНБ. По време 
на кризата БНБ последователно следва политика, подчинена на един 
водещ принцип – антициклично противодействие на процесите, про-
тичащи в банковата система.81 Инструментът на паричната политика 
на БНБ при режима на паричен съвет е регулирането на нормата на 
минималните задължителни резерви (МЗР) на банките. В условията 
на глобална криза, увеличаваща рисковете за забавяне на икономиче-
ския растеж и затрудняваща достъпа на агентите до финансиране, БНБ 
предприема мерки за подкрепа на банковата система и защитата й сре-
щу негативните ефекти на кризата. 

Средният ефективен размер на процента на МЗР е намален плавно 
до 7% (от 0% до 10% в зависимост от източника на привлечените сред-
ства). Така се освобождава банков ресурс в размер на около 3 млрд. лв. 
и намаляване на задълженията на банките към нерезиденти. Освобо-
деният финансов ресурс се трансформира в други ликвидни активи с 
по-висока доходност и така не се изменят съществено показателите за 
банковата ликвидност. Променя се стратегията на банките – да при-
вличат ресурси от страната, а не да ползват кредити от чужбина. Това 
намира израз в нарастването на лихвените проценти по депозитите, 
което води до запазване и ръст на обема на привлечените в банковата 
система средства. 

79 Искров, И., „За кризата и благоразумното банкиране”, Тримесечен бюлетин на Асоциаци-
ята на банките в България, бр. 21, януари 2010 г., с. 1.

80 IMF, Republic of Lithuania, Selected Issues Paper, IMF Country Report No. 11/327, International 
Monetary Fund, November 2011, p. 22.

81 БНБ (2011), Годишен отчет 2010 г., Българска народна банка, София, с. 17-20.
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Десето, повишаване на брутните международни валутни резер-
ви на БНБ (активите на управление «Емисионно» на БНБ). Размерът 
на брутните международни валутни резерви е основен показател за 
ефективността на работата на паричния съвет. Тези резерви служат 
за поддържане на пълно валутно покритие на паричните задължения 
на БНБ. Напрежението на финансовите пазари, свързано с фискал-
ните и дълговите проблеми на някои страни от еврозоната БНБ въ-
вежда ограничения при инвестирането на брутните валутни резерви 
с цел допълнително намаляване на риска. Налице е временна забрана 
за закупуване на дългови инструменти, емитирани или гарантирани 
от държави с влошени фискални позиции и високо ниво на публи-
чен дълг, а също е ограничена и експозицията в банки в тези страни. 
Средно за 2010 г. над 52% от валутните резерви са вложени в активи с 
най-високия дългосрочен кредитен рейтинг ААА. Увеличеният размер 
на брутните валутни резерви позволява да се поддържа високо ниво 
на покритие на средномесечния внос на стоки и нефакторни услуги 
(СНФУ). То се измерва чрез съотношението в месеци на резервните 
активи на БНБ (общия размер на активите на управление „Емисион-
но“ на БНБ) към края на отчетния месец към СНФУ за последните 12 
месеца. Единствено през 2010 г. се отчита спад на показателя поради 
намаление в размера на валутните резерви поради увеличени външни 
парични потоци във валута с банки.

Фигура 47. Резервни активи на БНБ/внос на СНФУ (в месеци)
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Основните тенденции в производителността на труда и конкурен-
тоспособността на предприятията в периода на икономическо приспо-
собяване в България са, както следва82: 
• Стремеж на предприятията да оптимизират разходите си за труд;
• Ръст на номиналната работна заплата (компенсация на наето лице) 

поради наличието на значителна свободна ръка и все още слаба 
производствена активност;

• Повишаване на производителността на труда (на годишна база с 
6.4%) през 2010 г. поради намаляване броя на заетите, постепенно 
възстановяване на икономическата активност и бавен растеж на 
доходите в икономиката;

• Повишаване на производителността на труда в промишлеността с 
9.7% на годишна база през 2010 г. в резултат на прираст на добаве-
ната стойност в отрасъла и намаляване на заетостта;

• Предприятията подобряват разходната си конкурентоспособност 
вследствие на ръста на производителността на труда, който изпре-
варва този на компенсацията на наето лице; 

• Предприятията намаляват разходите си за труд за единица продук-
ция (РТЕП) както в номинално, така и в реално изражение през 
последното тримесечие на 2010 г. Това се дължи главно на пони-
жението на компенсацията на наето лице в промишлеността.

Изводи от анализа за ролята на паричния съвет за икономиче-
ското приспособяване:
• Паричният съвет изисква вътрешно приспособяване на цените за 

коригиране на дисбалансите в икономиката вследствие на кризата.
• Засилването на износа на стоки и услуги страната резултира в уве-

личаването на приноса на търгуемите отрасли (главно индустрия-
та) за икономическия растеж. 

• Протича процес на реалокация на трудовите ресурси в икономи-
ката, който е свързан с определен период на време, необходимо за 
преодоляване на различията в уменията на работната сила вслед-
ствие на кризата.

• Ограничаването на притока на ПЧИ към страната в условията на 
кризата се проявява основно в търгуемите сектори на икономиката. 

• Изгодите от увеличението на конкурентоспособността не бива да 
ерозират, като повишената конкурентоспособност е в основата на 
базирания върху износа модел на икономически растеж.
82 БНБ (2011), Годишен отчет 2010 г., Българска народна банка, София, с. 17-20.
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• Основен инструмент за поддържането и ускоряването на икономи-
ческия растеж е поддържането на икономическа среда, благопри-
ятна за привличане на инвестиции. 

• Стимулирането на икономическия растеж е възможно при под-
държане на макроикономическата стабилност и предсказуемост в 
страната, запазване на стабилно банково посредничество, привли-
чане на ПЧИ с високо качество, провеждане на активна политика 
за насърчаване и увеличаване на заетостта, и по-ефективно усвоя-
ване на фондовете на ЕС.

1.2.5. Влияние на паричния съвет върху процеса на 
сближаване на България към еврозоната

Република България е пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г. 
Следващата стъпка е присъединяване на страната към Европейския 
Икономически и паричен съюз (ИПС). Тази тенденция се проявява 
при всички страни-членки на ЕС, приети май 2004 г. при голямото раз-
ширяване на Евросъюза. Единствено Естония, Литва и Словения се 
присъединяват само за няколко седмици към Валутно-курсовия меха-
низъм ERM II. 

В края на 2007 г. България е посъветвана да се въздържи от канди-
датстване за ERM II. Някои от основанията за това са високият дефи-
цит по текущата сметка на платежния баланс, ръстът на цените след 
членството ни в ЕС и съмнения в устойчивостта на макроикономиче-
ската позиция и конкурентност на икономиката. Постигнато е съгласие 
за отлагане на процеса с една година, за да се проследи поведението 
на инфлацията, дефицита по текущата сметка, ръста на доходите и в 
крайна сметка на промените в конкурентоспособността на икономи-
ката ни. През есента на 2008 г. обаче светът навлиза в остра глобална 
криза и моментът се оказва още по-неподходящ. През този период ос-
новен приоритет на правителството става смекчаването на ефектите от 
кризата върху България.

Ключовите предпоставки за членство в ERM II са: 
• подобряване на конкурентоспособността на икономиката; 
• провеждане на благоразумна фискална и финансова политика. 

Във връзка с присъединяването на страната към ERM II и евро-
зоната са приети документите: “Стратегия на Република България за 
присъединяване към Икономическия и паричен съюз“; “Стратегия за 
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развитието на Българската народна банка. 2004-2009“; “Конвергентна 
програма (2008-2011)“; “Конвергентна програма (2009-2012)“; “Кон-
вергентна програма (2011-2014)“; “Национална програма за реформи 
на Република България (2007-2009 г.)“; “Национална програма за ре-
форми на Република България (2008-2010 г.)“; “Национална програма 
за реформи на Република България (2011-2015 г.)“ и др. 

Съгласно Договора за присъединяване към ЕС България е задъл-
жена да стане член на еврозоната и да приеме общата европейска валу-
та при спазване на процедурите, предвидени в договора. Становището 
на Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) е, 
че членството в еврозоната е задължително, но всяка страна трябва 
да прецени кога да кандидатства за членство, като процедурата задъл-
жително включва участие в ERM II. Всяка страна е обект на стриктна 
преценка на постигнатата степен на конвергенция, която се провежда 
поне веднъж на всеки две години или при поискване от самата страна. 
Конкретни срокове за въвеждането на еврото у нас не са определени и 
не може да има, тъй като това е свързано с постигането на Маастрихт-
ските критерии.

Позицията на българското правителството е, че до присъединява-
нето си в еврозоната България ще запази режима на паричен съвет 
като гарант за макроикономическата стабилност при съществува-
щото ниво на фиксиран курс от 1.95583 лева за едно евро.83 Изключена 
е възможността за едностранна евроизация в България. Режимът на 
паричен съвет, основан на еврото като резервна валута, отговаря на 
изискванията на ERM II, позволява да се избегне риска от спекулации 
и гарантира, че няма да има промени в монетарната система поради 
влизането във валутния механизъм. Запазването на фиксирания курс 
на БНБ при присъединяването на България в ERM II отговаря на оч-
акванията на икономическите агенти и се обосновава с аргументите в 
защита на неизменния курс.

Ангажиментите на БНБ във връзка с членството в еврозоната са 
свързани със: 

• Запазване на съществуващия режим на паричен съвет по време 
на участието на страната в ERM II.

• Поддържане на институционален и административен капаци-
тет, необходим за пълноценното участие на БНБ в изготвянето и 
провеждането на паричната политика на Общността

• Поддържане на ефективна инфраструктура, която позволява 
83 Република България, Конвергентна програма (2011-2014), 15 април 2011 г., София, с. 5.
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ефективното прилагане на общата парична политика и интегри-
рането на националната платежна система към европейската.

• Осъществяване на надзорната функция на БНБ чрез поддържане 
на висока степен на устойчивост на банковата система и прила-
гане на европейското банково законодателство и регулации. 

Ангажиментите на Министерския съвет на Република Бълга-
рия в този процес са следните: 

• Своевременно подготвяне и внасяне за обсъждане и приемане 
от Народното събрание всички необходими актове, свързани с 
участието на страната в ИПС.

• Следване на принципна политика на балансиран бюджет на кон-
солидирана основа по време на участието в ERM II. 

• Избягване на промени в косвените данъци и административно 
определяните цени по време на участието в ERМ II, които водят 
до по-висока инфлация и са различни от ангажиментите, поети 
към ЕС. 

• Поддържане на необходимия институционален и аналитичен 
капацитет, за да може страната пълноценно да участва в проце-
са на координиране на икономическата политика на страните-
членки на ЕС, както и за усвояване на средствата от Структур-
ните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. 

• Съблюдаване на изискванията на Пакта за стабилност и растеж 
(ПСР) при провеждането на фискалната политика на страната.

Пълноправното членство в ИПС създава предпоставки за соци-
ално-икономическото развитие на държавите главно чрез поддържа-
не на ценовата стабилност, стимулиране сближаването на доходите и 
ценовите равнища, задълбочаване на търговската, икономическата и 
финансовата интеграция с ЕС, осигуряване на по-голяма защита при 
възникването на финансови кризи.

Продължаващият процес на подготовка за присъединяване на Бъл-
гария и още седем държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 
към еврозоната съвпада с появата и разпространението на най-тежката 
финансова и икономическа криза в глобален мащаб след периода на 
Голямата депресия, която оказва много силно негативно влияние вър-
ху всички национални стопанства, изправяйки ги пред огромни изпи-
тания. Световната икономическа криза представлява сериозен тест за 
устойчивостта на икономиките на страните към външни шокове, както 
и за степента на тяхната конвергенция. 
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Преди началото на икономическата криза България, както и дру-
гите държави от ЦИЕ полагат значителни усилия, за да изпълнят кри-
териите за членство в еврозоната, а понастоящем трябва да се справят 
с още по-големи трудности. Някои от предизвикателствата са общи за 
всички държави от региона, а други са специфични и предопределени 
от особеностите на националните икономики, финансовите системи и 
от ефектите на кризата върху тях. 

Допълнително негативно влияние върху процеса на подготовка на 
държавите за приемане на еврото оказват дълговата криза и кризата в 
управлението на еврозоната. Те коренно променят ситуацията в самата 
Еврозона и силно рефлектират върху доверието в еврото. Политиче-
ският консенсус относно разширяването на еврозоната ерозира, а про-
цесът ще продължи едва след като бъдат решени настоящите пробле-
ми. Приемането на България (и на другите държави от ЦИЕ) зависи 
в много голяма степен от изхода от кризата и възстановяването на 
икономиките в еврозоната.

България е малка и отворена икономика, която, макар и с известно 
закъснение, е сериозно засегната от глобалната икономическа криза 
и продължава да бъде изложена на рискове и заплахи, произтичащи 
както от външната, така и от вътрешната икономическа среда. Пре-
ди кризата страната изпълнява почти всички критерии за приемане на 
еврото, с изключение на този за ценова стабилност, а понастоящем 
покрива само критерия за публичния дълг.

Лошото сегашно състояние на публичния сектор в някои страни от 
еврозоната поражда опасност за отлагане на приемането на България 
в ERM II.

По отношение на членството на страната в ERM II и впоследствие 
в еврозоната съществува двойственост на политиките навън-навътре. 
По отношение на въпросите, свързани с причини, аргументи и срокове 
за приемането на страната в ERM II и по-късно в еврозоната, Европей-
ската комисия, ЕЦБ и страните от еврогрупата не одобряват медийни-
те оповестявания.

Основни постижения на България по пътя към изпълняване 
на икономическите критерии за членство в еврозоната: 
• Поддържане на макроикономическа стабилност, която обуславя 

устойчив икономически растеж (с изключение на 2009 г.). Темпът 
на икономически растеж е 4% средногодишно за периода 1998-
2003 г. и трайно над 6% през периода 2004-2008 г. През 2009 г. 
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е отчетен икономически спад в условията на глобална финансова 
криза, а през 2010 г. слабо възстановяване на растежа (0,2%).

• Елиминиране на монетарните източници на инфлация и засилване 
на доверието в лева в резултат от действието на паричния съвет и 
провежданите икономически реформи. 

• Провеждане на разумна фискална политика, насочена към поддър-
жане на широкобалансиран или нискодефицитен бюджет (обикно-
вено дефицит до 1% от БВП), данъчни реформи със засилена да-
нъчна и финансова дисциплина, активно управление и редуциране 
на дълга, реформи в социалното осигуряване и здравеопазването.

• Функциониране на стабилен банков сектор, който играе важна роля 
за развитието на финансовото посредничество при успешно завър-
шена приватизация на държавните банки, широко присъствие на 
чуждестранни институции, растяща конкуренция между банките, 
ефективна банкова дейност при високи нива на ликвидност и капи-
талова адекватност на банките, и ефективен надзор на финансовия 
сектор.

• Намаление на безработицата и повишаване гъвкавостта на пазара 
на труда успоредно с преструктурирането на икономиката – либе-
рализация на цените, на валутния и търговския режим, приключва-
не на приватизацията.

Изпълнение на Маастрихтските критерии за номинална 
конвергенция 

1. Критерий за ценова стабилност
Съгласно този критерий страните-членки трябва да имат устой-

чив темп на инфлация за период от една година преди членството им 
в еврозоната, който не превишава с повече от 1.5% средния темп на 
инфлация за трите страни-членки от ИПС, отличаващи с най-ниска 
инфлация. Инфлационният темп се изчислява чрез Хармонизирания 
индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Фактори за изпълнението на критерия за ценовата стабил-
ност в България:

• Правилата на функциониране на паричния съвет налагат инфла-
ционна дисциплина чрез фиксирането на курса на лева към ев-
рото и понижаването на цените на търгуемите стоки в общото 
ценово ниво.

• Фиксираният валутен курс на лева към еврото допринася за по-
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лесно изразяване на цените в евро както за местните, така и за 
чуждите икономически агенти, което стимулира търговския сто-
кообмен и движението на капитали. 

• Паричният съвет елиминира монетарните източници на инфла-
ция и възстановява и засилва доверието в националната валу-
та. Липсата на дискреционна парична политика, забраната за 
финансиране на правителствения дефицит и държавните пред-
приятия от централната банка, обвързването на количеството 
емитирани пари в обращение с брутните валутни резерви и га-
рантирането на свободна обмяна на левове в евро и обратно по 
фиксирания валутен курс водят до повишаване на доверието в 
националната валута и реален прираст на паричните агрегати в 
страната.

• По-голямата прозрачност и предсказуемост на паричната поли-
тика при паричния съвет формират по-рационални очаквания на 
икономическите агенти и повишават доверието в местната ико-
номика.84 Провеждането на ориентирана към стабилност парич-
на политика е важен фактор, съдействащ за устойчива ценова 
стабилност.

В периода след присъединяването на България към ЕС до начало-
то на световната финансова и икономическа криза изпълнението на 
критерия за ценова стабилност е основен проблем в процеса на под-
готовка за приемане на еврото. Причината са ограниченията, които 
съществуват пред постигането на инфлационния Маастрихтски кри-
терий.

Ограничения пред изпълнението на критерия за ценовата ста-
билност в България:

• Процесите на ценова конвергенция, която предполага в догон-
ващите страни ценовото ниво да нараства по-бързо, т.е. да има 
по-висока инфлация (Баласа-Самуелсън ефект) правят трудно 
изпълнението на ценовия критерий за конвергенция. В периода 
1995–2008 г. ефектът Баласа-Самуелсън се проявява в държави-
те от ЦИЕ, като 25% от инфлационния диференциал между но-
вите държави от ЕС и еврозоната и 50% от местните инфлацион-
ни различия в търгуемия и нетъргуемия сектор могат да бъдат 

84 Правилата и принципите на паричния съвет налагат инфлационна дисциплина, но това не 
означава автоматично изравняване на равнището на инфлацията у нас с това в еврозоната.
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обяснени с него. Ефектът обаче постоянно намалява, особено 
след присъединяването към ЕС, а основна причина е напредъкът 
в процеса на реална конвергенция.

• Значителни колебания на инфлацията на потребителските цени 
са отчетени през последното десетилетие в България, а средната 
й стойност е 6.7%, надвишаваща повече от 2 пъти тази в евро-
зоната. След 2004 г. бързото нарастване на цените в България е 
резултат най-вече от процеса на икономическа интеграция в ЕС, 
модела на икономически растеж и паричния режим. Повишава-
нето на инфлацията до 2008 г. е оценено от Европейската коми-
сия като най-силно в България (и в Естония, Латвия и Литва) 
сред останалите страни-кандидатки за еврозоната главно в ре-
зултат на силния икономически растеж и нарастващите до 2008 
г. макроикономически диспропорции.85 В периода 2004–2008 г. 
нито една от осемте държави от ЦИЕ не изпълнява критерия за 
ценова стабилност, тъй като според изискванията на Европей-
ската комисия и ЕЦБ държавите-кандидатки трябва устойчиво 
да го покриват, т.е. инфлацията да бъде под референтната стой-
ност и да е основана на трайни икономически предпоставки.

• Инфлационната динамика в България се свързва с т.нар. „три-
ъгълник на несъвместимостта между режима на паричен съ-
вет, процеса на догонване и изпълнението на Маастрихтските 
критерии“. От една страна, паричният съвет съдейства за нама-
ляване на темповете на инфлация и за повишаване на ценовата 
стабилност, но това основно негово достойнство не е съвмести-
мо с процеса на сближаване на ценовите равнища с еврозоната, 
тъй като конвергенцията в цените е неизменно съпътствана от 
по-висока инфлация в присъединяващите се страни, и то в дъл-
госрочен период. В същото време се изисква преди приемането 
в еврозоната държавата да е постигнала „висока степен на це-
нова стабилност“. От друга страна, фиксираният валутен курс 
дава възможност за пряко пренасяне на промените в цените на 
вносните стоки от еврозоната, което силно влияе за ускоряване 
темпа на инфлацията в страната в периоди на растеж. От трета 
страна, моделът на икономическо развитие на България през по-
следните години оказва съществено влияние върху инфлацион-
ната динамика. България се превръща в атрактивно място за 

85 ЕЦБ (2011), Доклад за конвергенцията Май 2010, Европейска централна банка, Франк-
фурт на Майн, с. 34-35.
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чужди инвестиции, което допринася за повишаване на заетостта 
и личните доходи. Ръстът на кредитирането благоприятства на-
растването на производството и потреблението в страната.

• Ефектите на икономическата криза създават благоприятни 
предпоставки за постигане на критерия за ценова стабилност 
и подобряване на състоянието на платежния баланс. Икономи-
ческият спад в България през 2009 г. допринася за резкия спад 
на инфлацията (2.5% средногодишно изменение на ХИПЦ на 
годишна база през с.г.), а инфлационният диференциал спрямо 
еврозоната съществено се свива. Ръстът на цените на услугите и 
базисната инфлация допринасят основно за размера на ХИПЦ, 
а цените на вноса имат ограничен принос не само поради сла-
бата промяна в цените на световния пазар, но най-вече поради 
свиването на вноса. Кризата предоставя възможности и за бъл-
гарските институции да докажат, че провеждането на стриктна 
бюджетна политика може да доведе до навременно справяне с 
проблемите с дефицита в бюджета, което би повишило доверие-
то и на европейските в националните институции и би ускорило 
присъединяването към еврозоната. Кризата създава благоприят-
ни предпоставки за доближаване до изпълнението на критерия 
за ценова стабилност, като основните източници на инфлация 
се променят. Цените на вноса се очаква да продължат да играят 
водеща роля, а местните източници на инфлация да имат огра-
ничен принос.

• При настъпването на резкия икономически спад от 2009 г. и съ-
тресенията на световните пазари на основни стоки, експортно-
ориентираните икономики от ЦИЕ и в т.ч. България са силно 
засегнати. Българската икономика е силно уязвима към силния 
спад на външното търсене. Износът рязко се съкращава, отслаб-
ва вътрешното търсене и се понижават корпоративните печалби. 
Налице е бягство от риск в региона, което наред със затягането 
на финансовите условия води до необходимост от коригиране на 
създадените макроикономически диспропорции, изразяващи се 
в големи дефицити по платежния баланс и бързо растящи цени 
на кредитите и на активите. Причината е, че предишният иконо-
мически растеж на страната е финансиран предимно с входящи 
презгранични капиталови потоци.

• Икономическият спад е съпроводен с влошаване на условията 
на трудовия пазар. Като в повечето икономики с фиксиран валу-
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тен курс, в България необходимостта от възстановяване на кон-
курентоспособността води до понижаване на заплатите и цените 
при негъвкавост на пазара на труда. Повишаването на заплатите 
не бива да изпреварва нарастването на производителността на 
труда и следва да бъде съобразено с условията на трудовия пазар 
и с тенденциите в конкурентните държави. 

 
Фигура 48. Индекс на потребителските цени в България
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основните източници на инфлация  се променят. Цените на  вноса  се очаква да продължат да 
играят водеща роля, а местните източници на инфлация да имат ограничен принос. 

 При настъпването на резкия икономически спад от 2009 г. и сътресенията на световните пазари 
на  основни  стоки,  експортноориентираните  икономики  от  ЦИЕ  и  в  т.ч.  България  са  силно 
засегнати.  Българската  икономика  е  силно  уязвима  към  силния  спад  на  външното  търсене. 
Износът  рязко  се  съкращава,  отслабва  вътрешното  търсене  и  се  понижават  корпоративните 
печалби.  Налице  е  бягство  от  риск  в  региона,  което  наред  със  затягането  на  финансовите 
условия  води  до  необходимост  от  коригиране  на  създадените  макроикономически 
диспропорции, изразяващи се в големи дефицити по платежния баланс и бързо растящи цени 
на кредитите и на активите. Причината е, че предишният икономически растеж на страната е 
финансиран предимно с входящи презгранични капиталови потоци. 

 Икономическият  спад  е  съпроводен  с  влошаване  на  условията  на  трудовия  пазар.  Като  в 
повечето икономики с фиксиран валутен курс,  в България необходимостта от възстановяване 
на  конкурентоспособността  води  до  понижаване  на  заплатите  и  цените  при  негъвкавост  на 
пазара  на  труда.  Повишаването  на  заплатите  не  бива  да  изпреварва  нарастването  на 
производителността на труда и следва да бъде съобразено с условията на трудовия пазар и с 
тенденциите в конкурентните държави.  

  
ФИГУРА 48  ИНДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ В БЪЛГАРИЯ 
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Очакванията  са  за  възобновяване  на  инфлационния  натиск  в  страната  при  засилване  на 
икономическото  оживление  и  силно  увеличаване  на  кредитирането  и  цените  на  активите, 
обусловени от ниските реални лихвени проценти. 

 

2. Критерий за устойчивост на държавната финансова позиция  

Съгласно Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), ПСР и два регламента на Съвета на ЕС: за 
засилване  на  наблюдението  на  бюджетите  и  координацията  на  икономическите  политики,  и  за 
ускоряване и изясняване прилагането на процедурата при прекомерен бюджетен дефицит (ПБД), 
основно  задължение  на  всички  държави‐членки  е  да  избягват  прекомерен  бюджетен  дефицит 
(определена е референтна стойност от 3% от БВП), както и да не допускат размерът на публичния 
дълг да надвишава 60% от БВП на страната.  

 

Фактори за изпълнението на критерия за устойчивостта на държавната финансова позиция в 
България за периода до 2008 г. включително: 

Източник: БНБ; НСИ

Очакванията са за възобновяване на инфлационния натиск в стра-
ната при засилване на икономическото оживление и силно увелича-
ване на кредитирането и цените на активите, обусловени от ниските 
реални лихвени проценти.

2. Критерий за устойчивост на държавната финансова позиция 
Съгласно Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), ПСР и два 

регламента на Съвета на ЕС: за засилване на наблюдението на бюдже-
тите и координацията на икономическите политики, и за ускоряване 
и изясняване прилагането на процедурата при прекомерен бюджетен 
дефицит (ПБД), основно задължение на всички държави-членки е да 
избягват прекомерен бюджетен дефицит (определена е референтна 
стойност от 3% от БВП), както и да не допускат размерът на публич-
ния дълг да надвишава 60% от БВП на страната. 
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Фактори за изпълнението на критерия за устойчивостта на 
държавната финансова позиция в България за периода до 2008 г. 
включително:

• Консервативната и дисциплинирана фискална политика – ос-
новна предпоставка за поддържане на макроикономическа и фи-
нансова стабилност на държавите и на ИПС, в който провежда-
нето на икономически и фискални политики остава изключител-
но правомощие на националните власти. Държавите-кандидатки 
за еврозоната са задължени да изпълняват посочените изисква-
ния и да постигнат устойчивост на държавната бюджетна пози-
ция, върху която влияят множество фактори – циклични и неци-
клични. Изпълнението на тези критерии от държавите в ИПС е 
подценявано години наред, но в периода на глобалната икономи-
ческа криза това поражда дългова криза и риск за устойчивостта 
на еврозоната. Нарушенията на корективния лост на ПСР от са-
мото начало на функционирането на ИПС водят до разхлабване 
на фискалната дисциплина и макроикономически дисбаланси в 
много държави-членки. През 1999 г. става ясно, че голяма част 
от бъдещите участнички в паричния съюз няма да изпълнят кри-
териите (напр. висок бюджетен дефицит и публичен дълг имат 
много държави – Австрия, Гърция, Белгия, Холандия, Италия и 
дори Германия, Испания). Тогава обаче проблемните критерии 
са пренебрегнати.

• Устойчиви бюджетни излишъци в периода от 2003 г. до 2008 
г. включително, Бюджетните излишъци се обуславят от увели-
чените данъчни приходи в условията на висок икономически 
растеж и нараснало вътрешно търсене, повишена данъчна съби-
раемост, рационализиране на бюджетните разходи, овладяване 
на разходната част на бюджета и др. Въвеждането на плоския 
данък през 2007 г. допринася за ограничаване на сивата иконо-
мика и подобряване на събираемостта на приходите в бюджета. 
През 2008 г. е отчетен излишък от 1.8% и страната е единствена-
та в ЕС, в която той нараства на база предходна година. Касови-
те излишъци и приходите от приватизация са основни фактори 
за относително високото ниво на фискалния резерв на страната. 
Натрупването на фискалния резерв допринася за смекчаване на 
въздействието на глобалната криза върху икономиката и по-на-
татъшното им използване трябва да съответства на ясна визия за 
развитие на икономиката и да не създава никакви рискове пред 
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стабилността. Долната граница на фискалния резерв за 2011 г. е 
4.5 млрд. лв., което ще бъде запазено и през 2012 г.

• България съблюдава ангажимента на Пакта за стабилност и 
растеж за поддържане на бюджетен дефицит под 3% от БВП, 
с изключение на отчетеното през 2009 г. нарушаване на съотно-
шението „Бюджетен дефицит/БВП“, Благоразумната фискална 
политика и бюджетната дисциплина са условия за поддържане 
стабилността на режимите на фиксиран обменен курс, Парич-
ният съвет налага строги ограничения върху провежданата от 
правителството фискална политика най-вече посредством забра-
ната за финансиране на бюджетния дефицит от страна на парич-
ната власт както чрез пряко кредитиране на бюджета, така и чрез 
операции на открития пазар. България за първи път през 2009 г. 
регистрира съотношение на бюджетния дефицит към БВП над 
референтната стойност от 3%. Поради това през 2010 г. е взето 
решение от Съвета ЕКОФИН на ЕС за обявяване на процедура 
при ПБД на страната.

• В периода след присъединяването си към ЕС до началото на 
кризата България е сред държавите-членки с най-стабилни 
публични финанси. Тя натрупва значителни финансови резер-
ви, публичният й дълг е сред най-ниските в ЕС. Държавният и 
държавногарантиран дълг на страната е трайно под 20% от 2007 
г. насам. Публичният дълг на страната (включващ вътрешния и 
външния дълг на централното правителство и общинските вла-
сти) е около 40% от БВП (срещу над 120% през 1996 г. и малко 
над 70% през 2001 г.), което е приемливо от гл.т. на позициите 
на Маастрихтския критерий – максимално допустими 60%. Като 
бързо и ефективно средство за противодействие на ръста на де-
фицита по текущата сметка на платежния баланс се определя 
контролът върху публичните разходи, изискващ да не се допус-
кат бюджетни дефицити, които повишават вътрешното търсене 
и водят до външнотърговски дефицит и дефицит по текущата 
сметка. 

• Ограничаване на бюджетната уязвимост на страната. Ди-
намиката на застраховките срещу правителствен фалит спрямо 
дълговите ценни книжа, измерени чрез CDS (credit default swap) 
и на кредитния рейтинг свидетелстват за добрата оценка на ста-
билността на публичните финанси от страна на международните 
финансови пазари. След края на юни 2010 г. суверенният риск за 
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България, измерен през CDS на страната, трайно намалява, при 
това с изпреварващи темпове спрямо повечето страни от ЦИЕ. 
За разлика от това, в периода на икономически спад през 2008 г. 
CDS на страната се повишават до рекордно високите нива от 600 
базисни точки (б.т.), а впоследствие при разразилата се дългова 
криза в еврозоната през 2010 г. те нарастват до 370 б.т. Нараства-
нето на рисковата премия обаче не се дължи на вътрешноико-
номически фактори, а по-скоро на обща преоценка на риска за 
района от страна на инвеститорите. В същото време, рисковата 
оценка на страната също се подобрява вследствие на ограниче-
ната необходимост от привличане на външно финансиране на 
потреблението поради свиването на търговския дефицит и на 
дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Последните 
тенденции водят до намаляване на неравновесието във външна-
та позиция на страната. България е определена като най-добре 
представяща се в рамките на ЕС, както заради голямото пони-
жение на цената на застраховките срещу фалит, но и заради из-
числяваната от агенцията CMA вероятност за фалит, който спада 
през второто полугодие на 2010 г. от 22.5% на 16.2%.86 Между-
народните рейтингови агенции също потвърждават утвърдено-
то в международен план мнение за стабилност на публичните 
финанси в страната. През октомври 2010 г. Японската кредитна 
рейтингова агенция (JCRA) потвърждава суверенния рейтинг 
на страната ВВВ като променя перспективата от негативна към 
стабилна. През декември 2010 г. международната рейтингова 
агенция Стандарт енд Пуърс (Standard & Poor’s) потвърждава 
рейтинга на България на ВВВ/А-3 със стабилна перспектива. В 
редовните си прегледи международната рейтингова агенция Му-
дис (Moody’s) също дава умерено-оптимистична оценка за бъл-
гарската икономика – кредитният рейтинг от Bаа3 е непроменен 
през 2010 г. 

• През 2012 г. България ще бъде в условията на действащ Пакт 
за финансова стабилност. Промените в Закона за устройството 
на държавния бюджет поставят ограничение от 2% за бюджет-
ния дефицит и 40% за преразпределяне през бюджета. Основна-
та фискална цел на правителството за 2012 г. е още по-консерва-
тивна – 1.3% бюджетен дефицит по консолидираната фискална 

86 МФ (2011), Фискален обзор 2010 г., Министерство на финансите на Република България, 
София, с. 6.
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програма. В проектобюджета на България за 2012 г. основното 
предизвикателство на националното правителство е да се нама-
ли бюджетния дефицит, за да се запази стабилността в страната. 
То е в съответствие с несигурността в ЕС и притесненията от 
нова икономическа рецесия. България продължава да бъде пе-
тата по ръст икономика в ЕС, поради което за 2012 е заложен 
икономически растеж от близо 3%.

Фигура 49. Бюджетен дефицит/излишък на България
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г.  CDS  на  страната  се  повишават  до  рекордно  високите  нива  от  600  базисни  точки  (б.т.),  а 
впоследствие при разразилата се дългова криза в еврозоната през 2010 г. те нарастват до 370 
б.т. Нарастването на рисковата премия обаче не се дължи на вътрешноикономически фактори, 
а по‐скоро на обща преоценка на риска за района от страна на инвеститорите. В същото време, 
рисковата оценка на страната също се подобрява вследствие на ограничената необходимост от 
привличане  на  външно  финансиране  на  потреблението  поради  свиването  на  търговския 
дефицит и на дефицита по текущата сметка на платежния баланс. Последните тенденции водят 
до намаляване на неравновесието във външната позиция на страната. България е определена 
като най‐добре представяща се в рамките на ЕС, както заради голямото понижение на цената 
на  застраховките  срещу  фалит,  но  и  заради  изчисляваната  от  агенцията  CMA  вероятност  за 
фалит, който спада през второто полугодие на 2010 г. от 22.5 % на 16.2 %.99 Международните 
рейтингови  агенции  също  потвърждават  утвърденото  в  международен  план  мнение  за 
стабилност  на  публичните  финанси  в  страната.  През  октомври  2010  г.  Японската  кредитна 
рейтингова  агенция  (JCRA)  потвърждава  суверенния  рейтинг  на  страната  ВВВ  като  променя 
перспективата от негативна към стабилна. През декември 2010 г. международната рейтингова 
агенция Стандарт енд Пуърс (Standard & Poor’s) потвърждава рейтинга на България на ВВВ/А‐3 
със  стабилна  перспектива.  В  редовните  си  прегледи  международната  рейтингова  агенция 
Мудис  (Moody’s)  също  дава  умерено‐оптимистична  оценка  за  българската  икономика  – 
кредитният рейтинг от Bаа3 е непроменен през 2010 г.  

През  2012  г.  България  ще  бъде  в  условията  на  действащ  Пакт  за  финансова  стабилност. 
Промените  в  Закона  за  устройството  на  държавния  бюджет  поставят  ограничение  от  2  %  за 
бюджетния  дефицит  и  40  %  за  преразпределяне  през  бюджета.  Основната  фискална  цел  на 
правителството за 2012 г. е още по‐консервативна – 1.3 % бюджетен дефицит по консолидираната 
фискална  програма.  В  проектобюджета  на  България  за  2012  г.  основното  предизвикателство  на 
националното правителство  е да  се намали бюджетния дефицит,  за  да  се  запази  стабилността  в 
страната. То е в съответствие с несигурността в ЕС и притесненията от нова икономическа рецесия. 
България  продължава  да  бъде  петата  по  ръст  икономика  в  ЕС,  поради  което  за 2012  е  заложен 
икономически растеж от близо 3 %. 
 
ФИГУРА 49  БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК НА БЪЛГАРИЯ 
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      Източник: МФ 

 

ФИГУРА 50  ДЪРЖАВЕН И ДЪРЖАВНОГАРАНТИРАН ДЪЛГ 

                                                                 
99	 	МФ	(2011),	Фискален	обзор	2010	г.,	Министерство	на	финансите	на	Република	България,	София,	с.	6.	

     Източник: МФ
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Ограничения  пред  изпълнението  на  критерия  за  устойчивостта  на  държавната  финансова 
позиция в България след 2009 г.: 

 Спад  на  данъчните  постъпления  в  условията  на  икономически  спад.  Отслабването  на 
външното  и  вътрешното  търсене,  и  на  вътрешното  потребление  в  икономиката  води  до 
свиване  на  дела  на  потреблението  в  БВП,  което  обуславя  по‐ниската  данъчноинтензивна 
структура  на  БВП.  Този  фактор  пречи  на  бързото  възстановяване  на  данъците  върху 
потреблението  като  ДДС  и  мита.  Нетните  приходи  от  ДДС  намаляват  също  поради 
увеличаването на възстановения данъчен кредит вследствие на ръста на износа при кризата. 
Влияние върху общия размер на постъпленията от ДДС има и възстановяването през 2010 г. на 
задържания данъчен кредит от края на предходната година.   

 Увеличение  на  текущите  социални  разходи  в  резултат  от  по‐големите  социални  и 
здравноосигурителни  плащания.  Тежестта  на  пенсионната  система  и  на  системата  за 
обществено  здравеопазване  върху  бюджета  нараства  с  течение  на  времето  поради 
влошаването  на  демографската  структура  на  населението.  По  тази  причина  са  започнати 
реформи за справяне с дългосрочното влияние върху публичните финанси от страна на двете 
системи с цел да се избегне бъдещото нарастване на публичния дълг.    

 Засилена  несигурност  на  международните  финансови  пазари  в  условията  на  глобалната 
криза. Тя е съпроводена с по‐големи рискове и оттук по‐голяма доходност по новоемитираните 
ДЦК, по‐големи бъдещи лихвени плащания по дълга, ограничаване на външното финансиране 
на публичния дълг и др. 

 

3. Критерий за конвергенцията на дългосрочните лихвени проценти 

Критерият  спрямо,  който  България  следва  да  има  среден  размер  на  лихвения  процент  по 
дългосрочните кредити не по‐голям от 2 процентни пункта от лихвения процент на трите държави‐
членки  с  най‐добри резултати  спрямо  стабилността  на  цените,  се  изпълнява  през  периода 2006‐
2010 г. Като референтен лихвен процент се използва доходността по дългосрочните (10‐годишни) 
съкровищни облигации или по съпоставими ценни книжа. 

 

Факторите,  които  съдействат  за  изпълнението  на  критерия  за  конвергенция  на 
дългосрочните лихвени нива са следните:  

Първо, членството на България в ЕС води до сближаване на лихвените проценти до средните 
нива  за  ЕС,  макар  че  могат  да  останат  някои  различия  в  тях  поради  специфичния  риск  за 
българската  икономика  и  за  региона,  проблемите  около  вътрешния  държавен  дълг  и  др.  При 
увеличаване на рисковата премия на страната и региона, конвергенцията на лихвените нива между 
България и ЕС намалява. 

   Източник: МФ
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Ограничения пред изпълнението на критерия за устойчивост-
та на държавната финансова позиция в България след 2009 г.:

• Спад на данъчните постъпления в условията на икономически 
спад. Отслабването на външното и вътрешното търсене, и на въ-
трешното потребление в икономиката води до свиване на дела 
на потреблението в БВП, което обуславя по-ниската данъчноин-
тензивна структура на БВП. Този фактор пречи на бързото въз-
становяване на данъците върху потреблението като ДДС и мита. 
Нетните приходи от ДДС намаляват също поради увеличаването 
на възстановения данъчен кредит вследствие на ръста на износа 
при кризата. Влияние върху общия размер на постъпленията от 
ДДС има и възстановяването през 2010 г. на задържания данъ-
чен кредит от края на предходната година. 

• Увеличение на текущите социални разходи в резултат от по-го-
лемите социални и здравноосигурителни плащания. Тежестта 
на пенсионната система и на системата за обществено здраве-
опазване върху бюджета нараства с течение на времето поради 
влошаването на демографската структура на населението. По 
тази причина са започнати реформи за справяне с дългосрочно-
то влияние върху публичните финанси от страна на двете систе-
ми с цел да се избегне бъдещото нарастване на публичния дълг.  

• Засилена несигурност на международните финансови пазари в 
условията на глобалната криза. Тя е съпроводена с по-големи 
рискове и оттук по-голяма доходност по новоемитираните ДЦК, 
по-големи бъдещи лихвени плащания по дълга, ограничаване на 
външното финансиране на публичния дълг и др.

3. Критерий за конвергенцията на дългосрочните лихвени 
проценти

Критерият спрямо, който България следва да има среден размер 
на лихвения процент по дългосрочните кредити не по-голям от 2 про-
центни пункта от лихвения процент на трите държави-членки с най-
добри резултати спрямо стабилността на цените, се изпълнява през 
периода 2006-2010 г. Като референтен лихвен процент се използва 
доходността по дългосрочните (10-годишни) съкровищни облигации 
или по съпоставими ценни книжа.

Факторите, които съдействат за изпълнението на критерия 
за конвергенция на дългосрочните лихвени нива са следните: 
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Първо, членството на България в ЕС води до сближаване на лих-
вените проценти до средните нива за ЕС, макар че могат да останат 
някои различия в тях поради специфичния риск за българската иконо-
мика и за региона, проблемите около вътрешния държавен дълг и др. 
При увеличаване на рисковата премия на страната и региона, конвер-
генцията на лихвените нива между България и ЕС намалява.

Второ, действието на режима на паричен съвет в България, за-
щото той спомага за засилване на конвергенцията на лихвените про-
центи в страната към тези в ЕС и еврозоната. Намаляват инфлацион-
ните очаквания в страната поради фиксирания курс и разходите за по-
криване на инфлационната премия за риска. 

Трето, положителното въздействие на кредитния рейтинг на 
държавата (стабилен (BBB/Stable/A-3) според Standard & Poor’s и 
Ваа3 според Moody’s) върху дългосрочните лихвени равнища. 

Ограниченията пред изпълнението на критерия за конверген-
ция на дългосрочните лихвени нива са следните:

Първо, световната финансова криза и колебанията на обменните 
курсове, които водят до нарастване на дългосрочните лихвени процен-
ти не само в България, но и в други страни от региона. 

Второ, неблагоприятни ефекти върху динамиката на пазара на 
дългосрочни облигации от международната финансова криза, общата 
оценка на риска и влошаването на макроикономическите условия. На-
лице е силно разширяване на спредовете на дългосрочните лихвени 
проценти спрямо средните за еврозоната. Пазарите започват да правят 
разграничение между отделните държави, отчитайки външната и въ-
трешната им уязвимост, влошеното изпълнение на бюджета и перспек-
тивите за устойчива конвергенция. 

Трето, дълговата криза в Гърция се отразява негативно върху рис-
ковата премия на региона и това води до невъзможност страната да 
покрие този критерий. Независимо от това от началото на 2010 г. за-
почва тенденция към спад на показателя за България благодарение на 
относително добрата държавна бюджетна позиция. 

4. Критерий за членство в ERM II
Този критерий е свързан с поддържането на двустранни централни 

курсове на валутите на страните-членки на ЕС спрямо еврото, откло-
няващи се до ± 15%, без девалвация на валутата на страната-членка 
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спрямо валутата, на която и да е друга страна-членка. Репутация-
та на държавите-членки на ЕС с режими на фиксиран валутен курс 
дава увереност в техните възможности да се справят с ограниченията 
вследствие фиксирания валутен режим. Признава се, че режимите на 
фиксиран курс към еврото като цяло са съвместими с особеностите на 
ERM II и могат да бъдат запазени, докато държавите влязат в еврозо-
ната, но те не се считат за заместител на участието в механизма. Пред 
българските институции стои нелеката задача да докажат, че същест-
вуващият фиксиран курс на лева към еврото е оптимален, основан е на 
макроикономически фундаменти в страната и трябва да бъде запазен 
при приемането на общата валута. 

В настоящата ситуация силно негативно влияние върху присъеди-
няването на България към ERM ІІ имат проблемите със свръх дефи-
цита, въпреки че в договорната основа на ЕС критерии за приемане в 
механизма няма. 

Предвижданията са, че присъединяването на страната в ERM ІІ 
ще стане едва, когато бюджетният дефицит бъде намален под 3% от 
БВП и когато правителството докаже, че консолидацията на бюджета 
е устойчива и ще продължи за в бъдеще и бюджетът ще бъде балан-
сиран.

Таблица 29. Икономически конвергентни критерии по държави

Държава Година

Ценова 
стабил-

ност

Държавна бюджетна позиция Обменен курс Дълго-
срочен 
лихвен 
процент

ХИПЦ- ин-
флация

(%)

Наличие 
на пре-

комерен 
дефицит

Наличие 
на изли-
шък (+)/
дефицит 

(-) на дър-
жавния 
бюджет

(%)

Брутен 
дълг на 
сектор 

„Държав-
но упра-
вление”

(%)

Валута, 
участваща 

в ERM II

Обменен 
курс спря-
мо еврото

Дълго-
срочен 
лихвен 
процент

(%)

България
2008 12,0 Не 1,8 14,1 Не 0,0 5,4
2009 2,5 Не -3,9 14,8 Не 0,0 7,2
2010 1,7 Да -2,8 17,4 Не 0,0 6,9

Чешка репу-
блика

2008 6,3 Да -2,7 30,0 Не 10,2 4,6
2009 0,6 Да -5,9 35,4 Не -6,0 4,8
2010 0,3 Да -5,7 39,8 Не 2,6 4,7

Естония
2008 10,6 Не -2,7 4,6 Да 0,0 -
2009 0,2 Не -1,7 7,2 Да 0,0 -
2010 -0,7 Не -2,4 9,6 Да 0,0 -

Латвия
2008 15,3 Не -4,1 19,5 Да -0,4 6,4
2009 3,3 Да -9,0 36,1 Да -0,4 12,4
2010 0,1 Да -8,6 48,5 Да -0,4 12,7
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Литва
2008 11,1 Не -3,3 15,6 Да 0,0 5,6
2009 4,2 Да -8,9 29,3 Да 0,0 14,0
2010 2,0 Да -8,4 38,6 Да 0,0 12,1

Унгария 
2008 6,0 Да -3,8 72,9 Не -0,1 8,2
2009 4,0 Да -4,0 78,3 Не -11,5 9,1
2010 4,8 Да -4,1 78,9 Не 4,5 8,4

Полша
2008 4,2 Да -3,7 47,2 Не 7,2 6,1
2009 4,0 Да -7,1 51,0 Не -23,2 6,1
2010 3,9 Да -7,3 53,9 Не 8,4 6,1

Румъния
2008 7,9 Не -5,4 11,3 Не -10,4 7,7
2009 5,6 Да -8,3 23,7 Не -15,1 9,7
2010 5,0 Да -8,0 30,5 Не 2,9 9,4

Швеция
2008 3,3 Не 2,5 38,3 Не -3,9 3,9
2009 1,9 Не -0,5 42,3 Не -10,4 3,3
2010 2,1 Не -2,1 42,6 Не 6,8 3,3

Референтна 
стойност 1,0 -3,0 60,0 6,0

Източник: ЕЦБ (2011), Доклад за конвергенцията май 2010 г., Европейска централна банка, Франкфурт 
на Майн, с. 35.

1.2.6. Перспективи на българската икономика за сближаване 
към еврозоната в контекста на догонващото развитие и 
Стратегията „Европа 2020“

Целта на Стратегията „Европа 2020“ е ЕС да се възстанови след 
кризата, да излезе от нея още по-силна както на вътрешно, така и на 
международно равнище и да се превърне в интелигентна, устойчива и 
приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производител-
ност и социално сближаване.87 Изваждането на Европа от кризата из-
исква координирана и цялостна програма от реформи, които обхващат 
фискална консолидация, връщане към стабилни макроикономически 
условия и насърчаване на растежа чрез подходящи мерки.88

Основни макроикономически и фискални тенденции, които са 
ключови за страните-членки на ЕС в анализирания период: 

• Значително увеличаване на държавния дълг и бюджетния дефи-
цит на страните. 

• Силно ограничаване на държавните разходи, основно на соци-
алните разходи успоредно с мерките за фискална консолидация. 

87 Европейска комисия, Съобщение на Комисията: Европа 2020. Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, Брюксел, 3.3.2010 г., с. 5.

88 European Commission, Creating an Innovative Europe – Report of the Independent Expert 
Group on R&D and Innovation appointed following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. 
Esko Aho, Luxembourg, 2006, p. VII.
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Такива мерки касаят налагането на по-строги изисквания за ран-
но пенсиониране, засилен контрол над инвалидни пенсии, ре-
формиране на системите за снабдяване с лекарства и намаляване 
на разходите за лекарства,

• Намаляване на бюджетите на министерствата, замразяване на 
бюджетни заплати, въвеждане на максимален размер на бю-
джетните заплати, блокиране на повишения на бюджетните слу-
жители, намаляване броя на служителите в бюджетната сфера, 
намаляване на обезщетенията при безработица, намаляване на 
помощите за социално подпомагане, замразяване наемането на 
работна ръка в бюджетната сфера, намаляване на политическите 
разходи (субсидии за парламентите и политическите партии) и 
др.

• Увеличаване на данъчните ставки, основно по ДДС и по дру-
ги косвени данъци като акцизи върху горива, тютюневи изде-
лия, алкохол и др., и налагане на нови данъци (върху финансови 
услуги, върху чуждестранни компании в определени сектори и 
др.) с цел укрепване на бюджетните позиции на страните.

• Повишаване на нивото на правителствения дълг – през 2010 г. 
дългът на 15 държави-членки на ЕС надвишава 60% от БВП, при 
очаквано по-високо ниво от 62% през 2011 г. и 64% през 2012 г. 
Заради фискалната консолидация в еврозоната се очаква нивото 
на правителствения дълг да се задържи на около 73% от БВП 
през 2012 г.89

На този фон България се отличава със следните позиции: 
• Нивото на държавен дълг за периода 2009-2011 г. е на едно от 

най-ниските целеви равнища (третият най-нисък) в ЕС, както и 
нивото на държавния дефицит е сред най-ниските в ЕС. 

• Страната е сред трите държави от ЕС запазили данъчните си 
ставки непроменени спрямо предкризисния период, а от януари 
2011 г. България е с най-ниската данъчна тежест за домакинства-
та и бизнеса в целия ЕС. 

• Предвидимата фискална политика и устойчивата среда за праве-
не на бизнес ни определят страната като една от най-стабилните 
в региона и в ЕС имайки предвид оценките на международните 
агенции за кредитен рейтинг. 

89 МФ (2011), Преглед на фискалните тенденции в Европейския съюз 2011-2012 г., ФСАП, 
Министерство на финансите на Република България, София, с. 7.
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• Предвижда се увеличение на държавните задължения в кратко-
срочен период за подкрепа на инвестиционни проекти, прави-
телствени политики, включително и на участието на държавата 
в процеса на усвояване на европейските фондове, както и за под-
държане на предсказуем и ликвиден пазар на ДЦК. 

1.2.7. Мерки на фискалната политика за възстановяване на 
икономиката и заетостта

Икономическата политика на правителството понастоящем се 
сблъсква с основното предизвикателство да се подкрепят перспек-
тивите за дългосрочен икономически растеж като в същото време се 
запази издръжливостта на българската икономика към потенциални 
шокове. От напредъка на тези два фронта ще зависи още повече ста-
билността на паричния съвет като мост за приемането на страната в 
еврозоната. Във връзка с това основните насоки на икономическата 
политика следва да бъдат:

• Провеждане на политики за повишаване на производителността 
на труда и за преструктуриране на икономиката в посока уве-
личаване на дела на секторите с висока добавена стойност за 
постигането на балансиран растеж и устойчива конвергенция.

• Осъществяване на значими структурни реформи за повишаване 
на заетостта и създаване на нови работни места.

• Подобряване на фискалното приспособяване и разходване, кое-
то следва да бъде по-ефективно и в унисон с икономическия рас-
теж.

• Предприемане на необходимите стъпки за поддържане на из-
дръжливостта на финансовия сектор.

• Изграждане и допълване на съществуващите фискални буфери 
за борба с евентуални бъдещи негативни шокове.

Стабилността на публичните финанси е ключова предпоставка за 
възстановяването на българската икономика след кризата.

Приоритети на фискалната политика:
• Придържане към консервативна и дисциплинирана фискална 

политика; 
• Осигуряване на дългосрочна устойчивост на публичните финан-

си; 
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• Ефективно насочване на публичните разходи към ускоряващи 
икономическия растеж дейности; 

• Провеждане на политика на доходите в подкрепа на конкурен-
тоспособността на икономиката. 

Основни мерки на фискалната политика, насочени към възстано-
вяване на икономиката и заетостта в икономиката в контекста на Стра-
тегията „Европа 2020“90:

• Запазване на консервативния характер на фискалната политика 
и поддържането на фискална дисциплина в публичния сектор. 
Фискалната рамка на държавата има за цел постигане на балан-
сирана бюджетна позиция при следните нива по години: дефи-
цит по консолидираната фискална програма от 1.5% от БВП за 
2012 г., 1.0% за 2013 г. и 0.5% за 2014 г.91

• Ограничаване на дела на бюджетния дефицит в БВП с цел оси-
гуряване на дългосрочна устойчивост на публичните финанси. 
В първата част на труда е посочено схващането на кейнсианска-
та школа, че по време на криза умереният бюджетен дефицит не 
само е допустим, но и необходим. Средносрочната фискална цел 
на правителството съобразно ПСР е бюджетен дефицит в размер 
на 0.6% от БВП в края на 2014 г. Тази фискална цел осигурява 
намаляване на държавния дълг като дял от БВП в дългосрочен 
план и префинансира напълно бъдещите разходи, свързани със 
застаряването на населението.

• Извършване на необходимите структурни реформи в пенсион-
ната и социално-осигурителната система като гарант за осигу-
ряване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси в 
условията на негативни демографски тенденции в страната.

• Оптимизация на бюджетните разходи чрез извършване на адми-
нистративна реформа в публичната администрация – фокусът 
тук се променя от съкращаване на служители към въвеждане на 
подход на формиране на трудовото възнаграждение на база на 
представянето (ориентиран към резултатите подход). Предпос-
тавка за това е, че съкращаването на служители не създава ра-
ботни места и стопански растеж. Освен това по-големите лични 
доходи на хората означават и по-големи данъчни приходи.

90 Конвергентна програма на Република България (2011-2014), 15 април 2011 г., София; На-
ционална програма за реформи на Република България (2011-2015), април 2011 г.

91 Конвергентна програма на Република България (2011-2014), 15 април 2011 г., София, с. 25.
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• Ограничаване на размера на средствата за заплати в бюджетния 
сектор – запазването им на съществуващото им ниво (от 2010 г.), 
запазване на разходите за издръжка и капиталовите разходи на 
съществуващите нива (от 2010 г.), отлагане актуализирането на 
пенсиите, въвеждане на по-строги критерии за достъп до пен-
сия, налагане на по-строги критерии за плащания към общините 
и др. 

• Оптимизация на бюджетните разходи по отношение на финан-
сирането на основните социални отговорности на държавата 
чрез подкрепа на продължаващите структурни реформи в сфе-
рата на пенсионно-осигурителната система, здравеопазването и 
образованието.

• Предприето плавно увеличение на пенсионната възраст с цел 
увеличаване предлагането на труд и на доходите.92 С това се оч-
аква да се повиши потенциалния БВП.

• Използване на реализираните икономии на бюджетни средства 
вследствие на пенсионната реформа за осъществяване на инвес-
тиции в капитал и иновации с цел увеличаване на производител-
ността на труда в реалния сектор и подобряване на конкурентос-
пособността.

• Провеждане на структурни реформи, целящи намаляване на бю-
джетните разходи чрез промени в законодателството за защита 
на заетостта. Това оказва стимулиращ ефект за подмяната на ка-
дрите на пазара на труда и за повишаване на заетостта. От друга 
страна, обаче провеждането на проактивни политики на пазара 
на труда с цел повишаване качеството на услуги на бюрата по 
труда, ще доведат до допълнителни разходи.

• Нормализиране работата на приходните агенции чрез извършва-
нето на реформи в тях, така че да не се допуска реализирането 
на бюджет с дефицит поради разплащането на просрочени за-
дължения.

• Повишаване на размера на публичните инвестиции, доколкото 
по-високият размер на тези инвестиции е икономическа необхо-
димост в условията на криза. Прекомерно свиване на разходите 
с цел по-голям контрол върху бюджетния дефицит води до ин-
касиране на осезаем спад в бюджетните приходи. Чрез по-голям 
размер на публичните инвестиции става възможно да се излезе 

92 OECD (2010), „Responding to the crisis while protecting long‐term growth”, Chapter 1, Part 
1 in Economic Policy Reforms, “Going for Growth”.
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от омагьосания кръг на просрочени задължения и по-ниски бю-
джетни приходи.

• Постигане на оптимално разпределение на публичните разходи 
към дейности, повишаващи потенциала за растеж на икономика-
та. По този начин ще стане възможно подобряване на ефектив-
ността на публичните разходи.

• Използване на инструментариума на данъчната политика за сти-
мулиране увеличаването на производителността, развитието на 
знания и умения, и създаването на нови, иновационни продукти. 
Това трябва да става при минимални загуби за фиска. По този 
начин ще стане възможно да се повиши ефективността и конку-
рентоспособността на предприятията.

• Запазване на размера на ставките на преките данъци и продъл-
жаващо прехвърляне на тежестта към косвените данъци. Също 
така се увеличава и социалноосигурителната тежест.

• Възможно налагане на нови данъци, които действат производи-
телно, като например данък върху необработваните земи. Въ-
веждането на данък върху пустеещите селскостопански земи би 
довело до активизиране на собствениците им или да започнат да 
ги обработват, или да ги отдават под аренда. Счита се, че в Бъл-
гария по неофициални данни необработваните площи са около 
5,5 млн. дка.93

• Активизиране намесата на държавата във финансирането на ви-
сокотехнологичните еспортноориентирани отрасли на икономи-
ката чрез иницииране на програми за поощряването им. Такива 
мерки са предвидени с измененията на Закона за инвестициите – 
намаляване на праговете за издаване на сертификат за класове А 
и Б за високотехнологични дейности, покриване на 50% от раз-
ходите за инвестиции в научни изследвания и 10% от разходите 
за инвестиции в преработващата промишленост за приоритетни 
проекти и др.

• Ограничаване на регистрационните, лицензионни и разреши-
телни режими при откриването и закриването на бизнес, нама-
ляване на процедурите и разходите за регистрирането на соб-
ственост и разширяването на набора от интернет-услуги с оглед 
повишаване на доверието на инвеститорите. 

• Предоставянето на данъчни облекчения от държавата за инвес-
тиции в определени сектори, покриване на разходите за издръж-

93 Иванов, Е., Обмисля се данък върху пустеещите земи, Труд, 06.07.2011 г.
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ка на привлечения капитал, предоставяне на държавни гаранции 
за кредитиране и др.

• Премахване на държавните субсидии за всички нереформирани 
сектори на икономиката, осъществяване на приватизация и ли-
берализация на държавния сектор.

• Осъществяване на обществените поръчки на държавно, общин-
ско и корпоративно равнище само на базата на обективни крите-
рии и ускоряване на разплащанията по обществените поръчки. 

• Съкращаване на сроковете за възстановяване на ДДС. Фактор за 
това е осигуряването от Националната агенция за приходите на 
информация за размера на поисканото за възстановяване ДДС в 
реално време.

• Ограничаване равнището на междуфирмена задлъжнялост, за да 
се преодолее недоверието между икономическите агенти и да се 
възстанови нормалното обращение на стоки и услуги в общата 
верига на доставките. Предвид на високия риск по тази дейност, 
реализацията на подобен проект предполага активното участие 
на Българска банка за развитие (ББР) в качеството на гарант по 
отпуснатите целеви кредити.

• Подобряване усвояването на средствата от фондовете и програ-
мите на ЕС. Това е свързано с ускоряване усвояването на сред-
ствата и по-безпроблемното протичане на процеса на усвояване 
на европейското финансиране. Липсва закон за управлението на 
структурните фондове, който цялостно да урежда процедурите 
по предоставяне и управление на средства от ЕС и да регламен-
тира координацията между органите на национално и регионал-
но ниво. Такъв предстои да бъде внесен за одобрение в парла-
мента през първата половина на 2012 г.

• Развитие на вътрешния пазар на държавен дълг чрез използва-
не на пълния възможен инструментариум като предпоставка за 
предотвратяване отлива на капитали от страната в условията на 
несигурност и масова предислокация на капитали. Насърчава-
нето на развитието на вътрешния пазар на ДЦК следва да е съ-
проводено с максимално възможно изглаждане на операциите 
по вливане и изтегляне на ликвидност чрез падежи и емисии на 
ДЦК в контекста на превенция от възможна волатилност и фраг-
ментация на пазара. ДЦК би следвало да се оформят като воде-
ща инвестиционна алтернатива с атрактивно съотношение риск/
доходност.
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• Провеждане на гъвкава пазарноориентирана заемна политика с 
цел управление на суверенните задължения по най-добрия въз-
можен начин в условията на несигурност и фискални и дълго-
ви проблеми в еврозоната. Политиката следва да е съобразена 
с нуждите на държавния бюджет, ликвидността на финансова-
та система и процесите в местната и глобалната икономика. По 
този начин става възможно да се обезпечи достъпа на страната 
до пазарно финансиране и да се повишаване доверието на капи-
таловия пазар.

• Осигуряване на необходимите източници за финансиране на 
държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обращение при 
минимално възможна цена и оптимална степен на риск в съот-
ветствие с фискалните параметри, заложени в Закона за държав-
ния бюджет, бюджетната прогноза и стратегическата цел за уп-
равление на държавния дълг.

• Въвеждане на иновативни дългови механизми за външно финан-
сиране на бюджета, като специален механизъм за изкупуване на 
правителствени облигации от Европейската инвестиционна бан-
ка (ЕИБ) за финансирането на инвестиционни проекти.

1.2.8. Предложения за решения от страна на политиците и 
бизнеса 

• Провеждане на рестриктивна и благоразумна политика по упра-
вление на държавния дълг, която допринася за високото доверие на 
инвеститорите в българската икономика.

• Своевременно и ефективно овладяване на бюджетния дефицит по 
консолидирана фискална програма и постигане на заложеното в 
Пакта за финансова стабилност съотношение „Бюджетен дефицит/
БВП“.

• Прилагане на мерки за фискална консолидация в сферата на пенси-
онната реформа и здравеопазването и засилване на контрола върху 
държавните разходи.

• Извършване на необходимите структурни реформи в пенсионната 
и социално-осигурителната система.

• Оптимизация на бюджетните разходи и засилване на контрола вър-
ху бюджетните средства. 

• Повишаване на размера на публичните инвестиции във високо-
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технологичните еспортноориентирани отрасли на икономиката и 
предоставяне на данъчни облекчения от държавата за инвестиции 
в определени сектори.

• Данъчно стимулиране на увеличаването на производителността, 
развитието на знания и умения, и създаването на нови, иновацион-
ни продукти при минимални загуби за фиска.

• Възможно налагане на нови данъци, които действат производител-
но, като например данък върху необработваните земи.

• Премахване на държавните субсидии за всички нереформирани 
сектори на икономиката. 

• Ускоряване на разплащанията по обществените поръчки и съкра-
щаване на сроковете за възстановяване на ДДС. 

• Ограничаване равнището на междуфирмена задлъжнялост в ико-
номиката и активизиране на участието на ББР като гарант по от-
пуснати целеви кредити.

• Стимулиране на търсенето на ДЦК от широк кръг инвеститори 
и засилване на техния интерес в българския вътрешен държавен 
дълг.

• Диверсифициране на дълговите инструменти за гарантиране нор-
малното функциониране на пазара на ДЦК и увеличаване на при-
влекателността на книжата като сигурна инвестиция в период на 
финансова криза.

• Намаляване влиянието на държавния дълг върху правителствените 
разходи и освобождаване на значителен финансов ресурс от дър-
жавния бюджет за насочване в други сфери. 

• Въвеждане на иновативни дългови механизми за външно финанси-
ране на държавния бюджет в рамките на цялостна гъвкава пазар-
ноориентирана заемна политика.

• Използване на усвоения финансов ресурс за постигане на напре-
дък в реформите, извършвани в социалните сектори, ускоряването 
на растежа и конвергенцията с ЕС, повишаването на заетостта и 
съдействие за постигане на трайно увеличение на производител-
ността.

• Улесняване и ускоряване на усвояването на средствата от Струк-
турните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

• Привличане на заемен ресурс за подпомагане на националното фи-
нансиране на проекти и респективно облекчаване на държавния 
бюджет в приоритетни за страната сектори.
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Раздел 3.  Ограничените човешки ресурси  
и предизвикателства,  
вкл. образователната и 
квалификационна структура, 
застаряването на населението, 
миграцията и демографските процеси  
и въздействието им върху 
потенциалния икономическия  
растеж и заетостта.

Основната цел на настоящото изследване е да:
• очертае основните демографски тенденции в България и да ги съ-

постави с демографското развитие в другите европейски страни;
• оцени как тези тенденции, вкл. възрастовата и образователно-

квалификационната структури се отразяват върху пазара на тру-
да и по-конкретно върху предлагането на труд, заетостта и съот-
ветствието между предлагане и търсене на труд; 

• анализира по какъв начин демографските промени влияят върху 
потенциалния растеж и други макроикономически показатели, 
както и възможните политики за посрещане на предизвикател-
ствата, поставени от демографските процеси.

1.1. Демографските процеси в България –  
основни тенденции

Анализът на демографските процеси е направен в два аспекта: ко-
личествен, очертаващ основните тенденции в изменението на броя на 
населението и факторите, които обуславят тази динамика, и качествен, 
характеризиращ структурните промени в населението от гледна точка 
на възраст и образование. 
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1.1.1. Динамика на населението и основни демографски 
показатели.

Динамиката на населението на България се обуславя от наслаг-
ването на две негативни тенденции: от една страна, отрицателен ес-
тествен прираст на населението, характерен за развитите страни, и 
от друга – отрицателна нетна миграция, присъща за развиващите се 
страни. 

През последните години в България се наблюдава трайна и срав-
нително равномерна тенденция на намаляване броя на населението. 
По данни от последното преброяване на Националния осигурителен 
институт /НСИ/ към 01 февруари 2011 г. населението, живеещо посто-
янно на територията на България е 7 364 570 души. През периода 1990 
– 2010 г. населението на страната е намаляло с 1 184 хил. души (сред-
ногодишно намаление с 0,73%), а за последните 10 години – с 635,9 
хил. души /или средногодишен темп на намаление 0,8%/. Прогнозите 
за развитието на населението показват, че негативната тенденция в ди-
намиката на населението ще продължи и в бъдеще и неговият брой ще 
намалява през следващите 50 години с темп между 0,52 и 0,75% сред-
ногодишно, в резултат на което се очаква през 2060 г. населението на 
България да бъде между 5.1 и 5.8 млн. души /фиг. 51/. Заедно с Литва 
и Латвия, България е една от европейските страни с най-бързо намале-
ние на населението – в по-голямата част от останалите страни на ЕС 
се наблюдава растеж или незначителен спад на населението /фиг. 52/. 

Фигура 51. Население на България 
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Изменението на населението e резултат от два потока – естественото движение, което зависи 
от  раждаемостта  и  смъртността,  чиято  разлика  определя  естествения  прираст  на  населението  и 
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От  фиг.  53  се  вижда,  че  през  последните  две  години  съществено  нараства  приносът  на 
отрицателната миграция в намалението на населението на България, като през 2010 г. над 40% от 
това намаление се дължи на емиграцията.  

Източник: НСИ
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Фигура 52. Динамика на населението на някои европейски страни  
2000 -2060 г. 
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От  фиг.  53  се  вижда,  че  през  последните  две  години  съществено  нараства  приносът  на 
отрицателната миграция в намалението на населението на България, като през 2010 г. над 40% от 
това намаление се дължи на емиграцията.  

Източник: Евростат, собствени изчисления

Изменението на населението e резултат от два потока – естестве-
ното движение, което зависи от раждаемостта и смъртността, чиято 
разлика определя естествения прираст на населението и механичното 
му движение от и към страната – миграцията. 

Фигура 53. Естествен прираст на населението и миграция
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От  фиг.  53  се  вижда,  че  през  последните  две  години  съществено  нараства  приносът  на 
отрицателната миграция в намалението на населението на България, като през 2010 г. над 40% от 
това намаление се дължи на емиграцията.  

Източник: НСИ

От фиг. 53 се вижда, че през последните две години съществено 
нараства приносът на отрицателната миграция в намалението на насе-
лението на България, като през 2010 г. над 40% от това намаление се 
дължи на емиграцията. 
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1.1.1.1. Естествен прираст на населението
До началото на 21 век се наблюдаваше над 30-годишна трайна тен-

денция на намаление на раждаемостта, след което има слабо пречуп-
ване на тази негативна динамика. Коефициентът на раждаемост на-
раства от 9 на хиляда през 2004 г. до 10.7 на хиляда през 2009 г. /фиг. 
54/. До 2009 г. се покачва и коефициентът на фертилност – от 1.21 през 
2001 г. на 1.57. През 2010 г. ,обаче, и двата показателя намаляват. В го-
ляма степен може да се твърди, че една от причините за тази динамика 
е развитието на икономиката: в периода на стабилизиране и подем се 
подобрява раждаемостта и обратното. В резултат от влошените иконо-
мически условия в страна и всеобщата икономическа криза може да се 
очаква отново обръщане на тенденцията и спад в раждаемостта. Както 
и при останалите европейски страни, коефициентът на фертилност в 
България и в бъдеще ще остане под нормата за естествено възпроиз-
водство на населението94. 

Фигура 54. Раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението
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Негативни фактори за раждаемостта през следващите години са намаляващият брой на жените 
във  фертилна  възраст  /с  6,6%  за  периода  2004‐2010  г./,  както  и  на  относителния  им  дял  в 
населението от женски пол. През 2004  г. жените във фертилна възраст  са 47,1%  от  всички жени, 
през 2010  г.  техният  дял  е 45,4%.  Намаляващият брой на момичетата до 14‐годишна  възраст –  с 
3,8% за периода 2004‐2010 г. ‐ също ще влияе неблагоприятно върху бъдещото възпроизводство на 
населението. Покачва се и значително средната възраст на жената при раждане  ‐ от 25,8  години 
през 2004 г. на 27.5 години през 2010 г. 

Сериозен проблем и предизвикателство за България във връзка с раждаемостта е значително 
по‐бързото  възпроизводство  на  ромското  население  ‐  на  100  живородени  деца  70  са  от  тази 
общност. Последното преброяване на населението показва, че делът на тази етническа група през 
последните 20 години нараства с 1,2 процентни пункта до 4,9%. По‐трудното социализиране и по‐
ниската  образованост  на  ромското  население  ще  се  отрази  негативно  върху  потенциала  на 
работната сила в бъдеще и ще изисква повече ресурси за тяхната интеграция в обществото. 

Една  от  основните  причини  за  намалялата  раждаемост  в  България  са  ниските  доходи  на 
населението,  съчетани  с  икономическа  нестабилност.  В  българските  условия  за  много  млади 
семейства  появата  на  дете  е  свързана  със  загубата  на  50%  от  семейните  доходи  като  детските 
добавки  в  сегашния  им  размер  оказват  минимална  подкрепа.  Едно  бързодействащо  решение  е 

                                                                 
107   Коефициентът на фертилност, който осигурява естествено възпроизводство на населението, се 
оценява  на  2,1  за  напредналите  страни  и  2,4  за  развиващите  се  страни.  За  България  през  2060  г. 
очакваното равнище на коефициента на фертилност е 1,67. 

Източник: НСИ

Негативни фактори за раждаемостта през следващите години са 
намаляващият брой на жените във фертилна възраст /с 6,6% за пери-
ода 2004-2010 г./, както и на относителния им дял в населението от 
женски пол. През 2004 г. жените във фертилна възраст са 47,1% от 
всички жени, през 2010 г. техният дял е 45,4%. Намаляващият брой на 
момичетата до 14-годишна възраст – с 3,8% за периода 2004-2010 г. – 
също ще влияе неблагоприятно върху бъдещото възпроизводство на 

94 Коефициентът на фертилност, който осигурява естествено възпроизводство на населени-
ето, се оценява на 2,1 за напредналите страни и 2,4 за развиващите се страни. За България през 
2060 г. очакваното равнище на коефициента на фертилност е 1,67.
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населението. Покачва се и значително средната възраст на жената при 
раждане – от 25,8 години през 2004 г. на 27.5 години през 2010 г.

Сериозен проблем и предизвикателство за България във връзка с 
раждаемостта е значително по-бързото възпроизводство на ромското 
население – на 100 живородени деца 70 са от тази общност. Послед-
ното преброяване на населението показва, че делът на тази етническа 
група през последните 20 години нараства с 1,2 процентни пункта до 
4,9%. По-трудното социализиране и по-ниската образованост на ром-
ското население ще се отрази негативно върху потенциала на работна-
та сила в бъдеще и ще изисква повече ресурси за тяхната интеграция 
в обществото.

Една от основните причини за намалялата раждаемост в Бъл-
гария са ниските доходи на населението, съчетани с икономическа 
нестабилност. В българските условия за много млади семейства поя-
вата на дете е свързана със загубата на 50% от семейните доходи като 
детските добавки в сегашния им размер оказват минимална подкрепа. 
Едно бързодействащо решение е откриването и субсидирането на дет-
ски градини, които понастоящем са недостатъчни. Другото е законови 
изменения, даващи на млади майки право и възможност по-бързо и 
лесно да се връщат към начало/продължение на кариерата си.

От края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век смърт-
ността в България постоянно и с нарастващи темпове изпреварва раж-
даемостта. Най-честата причина за преждевременна смърт в България 
са сърдечен или мозъчен удар. Докато средно за ЕС по тази причи-
на умират 82 мъже и 64 жени на 100 000 население, то за България 
съответните числа са 217 и 163. Сърдечно-съдовите заболявания мо-
гат и трябва да бъдат преодолени. Една просветителска кампания от 
ползата на по-разумно хранене и начин на живот, съчетани с достъп-
на, превантивна медицина са сравнително нескъпи мерки, доказали 
ефективноста си в страните от Западна Европа. Друг начин, по който 
България губи нелепо голям брой граждани, са жертвите по пътищата 
– например, в много по-гъсто населената Великобритания през 2010 
на 100 000 души население има 3,1 жертви, докато в България този 
показател е 10,2.

В резултат от по-голямата смъртност спрямо раждаемостта през 
последните двадесет години е налице тенденция на увеличаване на 
отрицателния естествен прираст на населението. Очакваната средна 
продължителност на живота се покачва от 72,4 години през 2004 
г. на 73,6 години през 2010 г., но по този показател България се 
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нарежда на едно от последните места сред страните от ЕС пред 
Румъния и Литва (73,5 г.)95. През следващите 50 години се очаква 
средната продължителност на живота в България да се покачи с 
11 години и да достигне до 81,7 г. и 86,6 години съответно за мъжете 
и за жените.

1.1.1.2. Миграционни процеси
Мащабът на нетната миграция се определя от два противоположни 

потока: изселилите се от страната лица през съответната година /еми-
грация/ и броя на заселванията /имиграция/. През 2010 г. при положи-
телна средна нетна миграция от +1.8 на хиляда души за ЕС, България 
има нетна миграция от -3.2 на хиляда души и се нарежда на пето място 
сред европейските страни с най-голяма отрицателна нетна миграция 
след Латвия, Литва, Кипър и Ирландия. 

Данните на НСИ от преброяването на населението към 01 февру-
ари 2011 г. показват, че броят на емигрантите през последните 10 го-
дини е 131 539 души, от които 60 623 (46.1%) са жени, като 67,1% от 
тях са във фертилна възраст. Емиграцията на жени във фертилна въз-
раст оказва дългосрочен отрицателен ефект върху възпроизводството 
на населението, тъй представлява допълнителен фактор за снижаване 
раждаемостта в България. Напусналите страната българи в работоспо-
собна възраст през периода 2001-2010 г. формират 88.7% от изходящия 
към чужбина поток. 

Фигура 55. Миграция от и към България

 
 

    Страница 136 от 270 
 
 

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

20
07

20
08

20
09

20
10

Изселени от  България над
35-год. възраст

Изселени от  България до
35-годишна възраст

Заселени в  България над
35-год. възраст

Заселени в  България до 35-
год. възраст

 
Източник: НСИ 

 

Въпреки,  че  по‐подробна  информация  за  трайно  напусналите  страната  българи  има  само  за 
последните четири години, фиг. 5 показва, че при последната криза отново се активизира потокът 
на  емигрантите.  Първата  голяма  вълна  емигранти  от  годините  на  демократичния  преход  беше 
породена от различни по характер причини, преди всичко политически и етнически. Нарастването 
на броя на емигрантите през 2009 и 2010 г. има икономически характер, като влияние оказва както 
свиването на икономическата активност в страната, така и фактът, че доходите в България остават 
много  по‐ниски,  отколкото  в  повечето  европейски  страни,  САЩ  и  Канада.  Поради  глобалната 
икономическа криза, започнала от края на 2008 г. и съкращаването на работни места в чужбина, се 
очакваше  да  се  активизира  потока  на  реемигрантите.  Данните  обаче  не  потвърждават  такова 
развитие.  Напротив,  въпреки  кризата  и  в  другите  страни  България  след  20‐годишен  преход  към 
пазарна икономика остава най‐бедната страна в Европа, което продължава да тласка голям брой 
българи към чужбина. По данни на Евростат през 2010 г. България има най‐нисък БВП на глава от 
населението по паритет на покупателна способност ‐ едва 44% от средното за 27‐те страни от ЕС.  

Преобладаващият  поток  емигранти  са  хора  до  35‐годишна  възраст  /фиг.  5/.  Качеството  на 
висшето образование в България изостава  от  това в другите европейски  страни,  САЩ и Канада, 
което  принуждава  най‐предприемчивите,  амбициозни  и  способни  младежи  да  учат  в  чужбина. 
Преобладаващата  част  от  тях  се  реализират  на  пазара  на  труда  в  тези  страни  и  остават  трайно 
извън България. Така вложените средства за тяхното образование остават загубени за българската 
икономика.  Голяма  част  от  специалистите,  придобили  високо  образование  и  квалификация  в 
България, също не са удовлетворени от условията на българския пазар на труда, което ги кара да 
търсят в чужбина по‐големи доходи и по‐висок жизнен стандарт.  

Докладът  за  глобалната  конкурентоспособност  на  икономиките  на  СИФ  за  2011‐2012  г.109 
нарежда България на едно от последните места в света /127‐мо място от 142 страни/ по задържане 
и привличане на  талантливи  хора –  при липса на  условия  за развитие, най‐перспективните  хора 
напускат  страната  и  търсят  възможности  за  реализация  извън  нея.  По  качество  на 
образователната  система  България  се  нарежда  на  101  място  от  142  страни  /като  по‐назад  от 
страните от ЕС  са  само Гърция и Словакия/,  а по качество на  средното и висшето образование и 
обучение заема 70 място и е на последно място от страните от ЕС.  

Две  групи  фактори,  които  действат  в  противоположна  посока,  ще  влияят  върху  броя  на 
емигрантите през следващите години: 

 Очакваното отпадане на ограниченията на европейския трудов пазар ще действа в посока 
на увеличение на потока емигранти; 

                                                                 
109	 	The	Global	Competitiveness	Report	2011‐2012,	World	Economic	Forum,	September	2011	

Източник: НСИ

Въпреки, че по-подробна информация за трайно напусналите стра-
ната българи има само за последните четири години, фиг. 55 показва, 

95 По данни на Евростат
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че при последната криза отново се активизира потокът на емигранти-
те. Първата голяма вълна емигранти от годините на демократичния 
преход беше породена от различни по характер причини, преди всичко 
политически и етнически. Нарастването на броя на емигрантите през 
2009 и 2010 г. има икономически характер, като влияние оказва как-
то свиването на икономическата активност в страната, така и фактът, 
че доходите в България остават много по-ниски, отколкото в повечето 
европейски страни, САЩ и Канада. Поради глобалната икономическа 
криза, започнала от края на 2008 г. и съкращаването на работни места 
в чужбина, се очакваше да се активизира потока на реемигрантите. 
Данните обаче не потвърждават такова развитие. Напротив, въпреки 
кризата и в другите страни България след 20-годишен преход към па-
зарна икономика остава най-бедната страна в Европа, което продължа-
ва да тласка голям брой българи към чужбина. По данни на Евростат 
през 2010 г. България има най-нисък БВП на глава от населението по 
паритет на покупателна способност – едва 44% от средното за 27-те 
страни от ЕС. 

Преобладаващият поток емигранти са хора до 35-годишна възраст 
/фиг. 55/. Качеството на висшето образование в България изостава 
от това в другите европейски страни, САЩ и Канада, което принуж-
дава най-предприемчивите, амбициозни и способни младежи да учат 
в чужбина. Преобладаващата част от тях се реализират на пазара на 
труда в тези страни и остават трайно извън България. Така вложените 
средства за тяхното образование остават загубени за българската ико-
номика. Голяма част от специалистите, придобили високо образование 
и квалификация в България, също не са удовлетворени от условията на 
българския пазар на труда, което ги кара да търсят в чужбина по-голе-
ми доходи и по-висок жизнен стандарт. 

Докладът за глобалната конкурентоспособност на икономиките на 
СИФ за 2011-2012 г.96 нарежда България на едно от последните места 
в света /127-мо място от 142 страни/ по задържане и привличане на 
талантливи хора – при липса на условия за развитие, най-перспек-
тивните хора напускат страната и търсят възможности за реали-
зация извън нея. По качество на образователната система България 
се нарежда на 101 място от 142 страни /като по-назад от страните от 
ЕС са само Гърция и Словакия/, а по качество на средното и висшето 
образование и обучение заема 70 място и е на последно място от стра-
ните от ЕС. 

96 The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, September 2011
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Две групи фактори, които действат в противоположна посока, ще 
влияят върху броя на емигрантите през следващите години:

• Очакваното отпадане на ограниченията на европейския трудов 
пазар ще действа в посока на увеличение на потока емигранти;

• Застаряването на населението, спада в раждаемостта и достига-
нето на предела на емиграционния поток ще ограничават мигра-
цията извън страната. 

От направения дотук анализ може да се направи извода, че емигра-
цията оказва силен отрицателен ефект върху човешките ресурси 
в България както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. 
Това от своя страна влияе негативно върху динамиката на потенциал-
ния брутен вътрешен продукт и финансовата стабилност. Важно усло-
вие за овладяване на емиграционния поток е подобряване на ви-
сшето образование, нарастването на икономическата активност и 
развитието на високотехнологични отрасли, които да доведат до 
съществено покачване на жизнения стандарт в България. 

1.1.2. Структура на населението

1.1.2.1. Възрастова структура на населението
Понижаването на раждаемостта, мащабната емиграция предимно 

на млади хора, както и увеличената продължителност на живот во-
дят до постепенно застаряване на населението на България. Това 
рефлектира върху средната възраст на населението, която се покачва 
от 40.1 години през 2002 г. до 41.4 години през 2010 г. България е пета-
та в света държава с най-високи нива на средна възраст на населението 
като се очаква тя да достигне до около 44 години през 2050 г.

Фигура 56. Възрастова структура на населението на България 
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През периода 2001‐2010 г. се наблюдава абсолютно намаление на броя и на трите възрастови 
групи –  население в подтрудоспособна възраст  /до 15  г./,  в  трудоспособна възраст  /15‐64  г./  и  в 
надтрудоспособна възраст  /над 65  години/.  Тревожно е,  че най‐бърз е  спадът на контингента на 
най‐младите  –  до  14  години,  чийто  брой  намалява  средногодишно  с  1,5%.  В  резултат  настъпва 
слаба,  но  негативна,  промяна  в  структурата  на  населението  ‐  намалява  относително  делът  на 
населението  в  подтрудоспособна  възраст  (с  1,2  процентни  пункта  за  разглеждания  период  до 
13,8%) за сметка на покачване дела на населението в трудоспособна и надтрудоспособна възраст – 
съответно  с 0,4  и 0,8  процентни  пункта.  През 2010  г.  населението  в  надтрудоспособна  възраст  е 
17,7% от цялото население /фиг. 56/.  

Относително  бързото  намаляване  на  най‐младото  поколение  ще  доведе  до  проблеми  при 
възобновяването на работната сила на страната през следващите години. Развива се процес, при 
който  не  се  осигурява  дори  просто  възпроизводство  на  населението,  което  от  своя  страна  се 
отразява отрицателно върху икономическия растеж.  Сега  има близо  четирима души на  възраст 

Източник: НСИ, собствени изчисления
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През периода 2001-2010 г. се наблюдава абсолютно намаление на 
броя и на трите възрастови групи – население в подтрудоспособна 
възраст /до 15 г./, в трудоспособна възраст /15-64 г./ и в надтрудос-
пособна възраст /над 65 години/. Тревожно е, че най-бърз е спадът 
на контингента на най-младите – до 14 години, чийто брой намалява 
средногодишно с 1,5%. В резултат настъпва слаба, но негативна, про-
мяна в структурата на населението – намалява относително делът на 
населението в подтрудоспособна възраст (с 1,2 процентни пункта за 
разглеждания период до 13,8%) за сметка на покачване дела на населе-
нието в трудоспособна и надтрудоспособна възраст – съответно с 0,4 
и 0,8 процентни пункта. През 2010 г. населението в надтрудоспособна 
възраст е 17,7% от цялото население /фиг. 56/. 

Относително бързото намаляване на най-младото поколение ще 
доведе до проблеми при възобновяването на работната сила на страна-
та през следващите години. Развива се процес, при който не се осигу-
рява дори просто възпроизводство на населението, което от своя 
страна се отразява отрицателно върху икономическия растеж. 
Сега има близо четирима души на възраст между 15 и 64 г. на всеки 
един над 65 г., но очакваното драматично нарастване на населението 
над 65 г. при запазване на сегашните демографски тенденции ще нама-
ли това съотношение до под 2:1 през 2060 г.

Фигура 57. Очаквана възрастова структура на населението на  
някои европейски страни през 2060 г.
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Източник: Евростат, собствени изчисления 

 

Процесът  на  застаряване  на  населението  е  характерен  и  за  другите  европейски  страни.  В 
България обаче възрастовата  структура е по‐неблагоприятна и ще  продължи да бъде  такава,  тъй 
като  населението  в  подтрудоспособна  възраст  е  относително  по‐малко,  а  населението  в 
надтрудоспособна възраст – относително повече, отколкото в страните от ЕС като цяло /фиг. 57/. 
До 2020 г. процесът на стареене на населението в трудоспособна възраст ще е по‐слабо изразен в 
сравнение с този в ЕС като цяло, но след това придобива много по‐висока интензивност. 

Влошаването  на  възрастовата  структура  рефлектира  върху  динамиката  на  коефициента  на 
зависимост,  който  измерва  съотношението  на  населението  в  нетрудоспособна  възраст  към 
населението  в  трудоспособна  възраст  и  характеризира  възпроизводството  на  населението. 
Намаляването на раждаемостта и на нормата на смъртност има обратен ефект върху коефициента 
на зависимост.  

Коефициентът  на  възрастова  зависимост  има  две  компоненти  –  зависимост  на  населението, 
което  все  още  не  е  влезнало  в  работната  сила,  от  населението  в  трудоспособна  възраст  /young 
dependency  ratio/  и  зависимост  от  населението,  което  вече  е  излезнало  от  работната  сила,  от 
населението в трудоспособна възраст /old dependency ratio/.  

 
 

 

 

 

 

 

ФИГУРА 58  КОЕФИЦИЕНТ НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ 

Източник: Евростат, собствени изчисления
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Процесът на застаряване на населението е характерен и за другите 
европейски страни. В България обаче възрастовата структура е по-не-
благоприятна и ще продължи да бъде такава, тъй като населението в 
подтрудоспособна възраст е относително по-малко, а населението в 
надтрудоспособна възраст – относително повече, отколкото в страните 
от ЕС като цяло /фиг. 57/. До 2020 г. процесът на стареене на населени-
ето в трудоспособна възраст ще е по-слабо изразен в сравнение с този 
в ЕС като цяло, но след това придобива много по-висока интензивност.

Влошаването на възрастовата структура рефлектира върху дина-
миката на коефициента на зависимост, който измерва съотношението 
на населението в нетрудоспособна възраст към населението в трудос-
пособна възраст и характеризира възпроизводството на населението. 
Намаляването на раждаемостта и на нормата на смъртност има обра-
тен ефект върху коефициента на зависимост. 

Коефициентът на възрастова зависимост има две компоненти – 
зависимост на населението, което все още не е влезнало в работната 
сила, от населението в трудоспособна възраст /young dependency ratio/ 
и зависимост от населението, което вече е излезнало от работната 
сила, от населението в трудоспособна възраст /old dependency ratio/. 

Фигура 58. Коефициент на възрастова зависимост
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Лекият спад на коефициента на зависимост до 2007 г. е последван от покачване през периода 
2008‐1010  г.  и  като  цяло  за  последните  десет  години  равнището  му  остава  почти  непроменено 
/фиг. 58/.  Същевременно обаче има  значима разлика в относителната  величина на двата негови 
компонента. Все по‐силно влияние върху динамиката на общия коефициент оказва коефициентът 
на  зависимост  на  населението  в  надтрудоспособна  възраст,  който  нараства  през  разглеждания 
период с 1 п.п., докато коефициентът на зависимост на младия контингент намалява с близо 2 п.п. 
В сравнение със средното равнище на коефициента за ЕС, коефициентът на зависимост за България 
е  по‐нисък  поради  по‐ниския  коефициент  на  зависимост  на  населението  в  подтрудоспособна 
възраст.  Предвид  демографските  тенденции  на  застаряване  на  населението  се  очаква 
коефициентът на възрастова зависимост да се покачи драстично и през 2060 г. ще е около 85 на сто 
в  резултат  на  бързото  нарастване  на  зависимостта  на  населението  в  надтрудоспособна  възраст. 
През  следващите  десетилетия  процесът  на  стареене  на  населението  в  България  ще  е  по‐силно 
изразен, отколкото средно за страните от ЕС. 

 

1.1.2.2. Образователна	структура	на	населението	
През  последните  двадесет  години  се  наблюдава  тенденция  на  подобряване  на 

образователната  структура  на  българското  население  /фиг. 59/.  Делът  на  завършилите  висше и 
средно образование се покачва от 44,9 на сто през 1992 г. на 52 на сто през 2001 г. и през 2010 г. 
достига до 63 на сто от българското население на възраст над 7 години.  

ФИГУРА 59  ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
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Източник: НСИ, Евростат, собствени изчисления

Лекият спад на коефициента на зависимост до 2007 г. е послед-
ван от покачване през периода 2008-1010 г. и като цяло за последните 
десет години равнището му остава почти непроменено /фиг. 58/. Съ-
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щевременно обаче има значима разлика в относителната величина на 
двата негови компонента. Все по-силно влияние върху динамиката на 
общия коефициент оказва коефициентът на зависимост на населени-
ето в надтрудоспособна възраст, който нараства през разглеждания 
период с 1 п.п., докато коефициентът на зависимост на младия кон-
тингент намалява с близо 2 п.п. В сравнение със средното равнище 
на коефициента за ЕС, коефициентът на зависимост за България е 
по-нисък поради по-ниския коефициент на зависимост на населени-
ето в подтрудоспособна възраст. Предвид демографските тенденции 
на застаряване на населението се очаква коефициентът на възрастова 
зависимост да се покачи драстично и през 2060 г. ще е около 85 на сто 
в резултат на бързото нарастване на зависимостта на населението в 
надтрудоспособна възраст. През следващите десетилетия процесът на 
стареене на населението в България ще е по-силно изразен, отколкото 
средно за страните от ЕС.

1.1.2.2. Образователна структура на населението
През последните двадесет години се наблюдава тенденция на 

подобряване на образователната структура на българското насе-
ление /фиг. 59/. Делът на завършилите висше и средно образование 
се покачва от 44,9 на сто през 1992 г. на 52 на сто през 2001 г. и през 
2010 г. достига до 63 на сто от българското население на възраст над 
7 години.

Фигура 59. Образователна структура на населението на България
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Лекият спад на коефициента на зависимост до 2007 г. е последван от покачване през периода 
2008‐1010  г.  и  като  цяло  за  последните  десет  години  равнището  му  остава  почти  непроменено 
/фиг. 58/.  Същевременно обаче има  значима разлика в относителната  величина на двата негови 
компонента. Все по‐силно влияние върху динамиката на общия коефициент оказва коефициентът 
на  зависимост  на  населението  в  надтрудоспособна  възраст,  който  нараства  през  разглеждания 
период с 1 п.п., докато коефициентът на зависимост на младия контингент намалява с близо 2 п.п. 
В сравнение със средното равнище на коефициента за ЕС, коефициентът на зависимост за България 
е  по‐нисък  поради  по‐ниския  коефициент  на  зависимост  на  населението  в  подтрудоспособна 
възраст.  Предвид  демографските  тенденции  на  застаряване  на  населението  се  очаква 
коефициентът на възрастова зависимост да се покачи драстично и през 2060 г. ще е около 85 на сто 
в  резултат  на  бързото  нарастване  на  зависимостта  на  населението  в  надтрудоспособна  възраст. 
През  следващите  десетилетия  процесът  на  стареене  на  населението  в  България  ще  е  по‐силно 
изразен, отколкото средно за страните от ЕС. 

 

1.1.2.2. Образователна	структура	на	населението	
През  последните  двадесет  години  се  наблюдава  тенденция  на  подобряване  на 

образователната  структура  на  българското  население  /фиг. 59/.  Делът  на  завършилите  висше и 
средно образование се покачва от 44,9 на сто през 1992 г. на 52 на сто през 2001 г. и през 2010 г. 
достига до 63 на сто от българското население на възраст над 7 години.  

ФИГУРА 59  ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
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Фигура 60. Население между 25 и 64 г., имащо завършено най-малко средно 
образование
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Източник: Евростат 

По данни на Евростат 79,4% от българите между 25 и 64‐годишна възраст имат завършено най‐
малко  средно  образование  през  2010  г.,  което  изпреварва  средният  дял  за  ЕС  с  6,7  процентни 
пункта  /фиг.  60/.  Същата  тенденция  се  наблюдава  и  при  разглеждането  на  съвкупността  на 
населението  между  20  и  24  години,  завършили  най‐малко  средно  образование  /84,4%/,  т.е. 
преобладаващата  част  от  младото  поколение  в  България  има  по‐добро  базисно  образование, 
отколкото  в  ЕС  като  цяло.  Делът  на  висшистите  в  България,  обаче,  постепенно  изостава  от 
средното  в  Европа  и  през  2010  г.  ЕС  изпреварва  България  по  този  показател  с  3.3  п.п.  За  тази 
динамика допринася емиграцията на млади българи, които завършват висшето си образование в 
Европа  и  попълват  работната  сила  на  европейските  страни  с  относително  по‐висок  жизнен 
стандарт.  

ФИГУРА 61  РАНО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
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Източник: Евростат 

През  2001  г.  рано  напусналите  образователната  система  на  България  са  били  относително 
повече от средното равнище за ЕС, но от 2003 г. насам се наблюдава постепенно свиване на тази 
разлика, за да се достигне през 2010 г. до изравняване на равнището на този показател за България 
и ЕС. Все още обаче не е постигната целта на стратегия „Европа‐2020” делът на рано напусналите 
образователната система да е под 10%.  

Източник: Евростат

По данни на Евростат 79,4% от българите между 25 и 64-годишна 
възраст имат завършено най-малко средно образование през 2010 г., 
което изпреварва средният дял за ЕС с 6,7 процентни пункта /фиг. 60/. 
Същата тенденция се наблюдава и при разглеждането на съвкупността 
на населението между 20 и 24 години, завършили най-малко средно 
образование /84,4%/, т.е. преобладаващата част от младото поко-
ление в България има по-добро базисно образование, отколкото 
в ЕС като цяло. Делът на висшистите в България, обаче, посте-
пенно изостава от средното в Европа и през 2010 г. ЕС изпреварва 
България по този показател с 3.3 п.п. За тази динамика допринася еми-
грацията на млади българи, които завършват висшето си образование 
в Европа и попълват работната сила на европейските страни с относи-
телно по-висок жизнен стандарт.
Фигура 61. Рано напуснали образователната система в България и  
Европейския съюз
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Източник: Евростат 

По данни на Евростат 79,4% от българите между 25 и 64‐годишна възраст имат завършено най‐
малко  средно  образование  през  2010  г.,  което  изпреварва  средният  дял  за  ЕС  с  6,7  процентни 
пункта  /фиг.  60/.  Същата  тенденция  се  наблюдава  и  при  разглеждането  на  съвкупността  на 
населението  между  20  и  24  години,  завършили  най‐малко  средно  образование  /84,4%/,  т.е. 
преобладаващата  част  от  младото  поколение  в  България  има  по‐добро  базисно  образование, 
отколкото  в  ЕС  като  цяло.  Делът  на  висшистите  в  България,  обаче,  постепенно  изостава  от 
средното  в  Европа  и  през  2010  г.  ЕС  изпреварва  България  по  този  показател  с  3.3  п.п.  За  тази 
динамика допринася емиграцията на млади българи, които завършват висшето си образование в 
Европа  и  попълват  работната  сила  на  европейските  страни  с  относително  по‐висок  жизнен 
стандарт.  

ФИГУРА 61  РАНО НАПУСНАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
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През  2001  г.  рано  напусналите  образователната  система  на  България  са  били  относително 
повече от средното равнище за ЕС, но от 2003 г. насам се наблюдава постепенно свиване на тази 
разлика, за да се достигне през 2010 г. до изравняване на равнището на този показател за България 
и ЕС. Все още обаче не е постигната целта на стратегия „Европа‐2020” делът на рано напусналите 
образователната система да е под 10%.  

Източник: Евростат
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През 2001 г. рано напусналите образователната система на Бъл-
гария са били относително повече от средното равнище за ЕС, но от 
2003 г. насам се наблюдава постепенно свиване на тази разлика, за 
да се достигне през 2010 г. до изравняване на равнището на този по-
казател за България и ЕС. Все още обаче не е постигната целта на 
стратегия „Европа-2020“ делът на рано напусналите образователната 
система да е под 10%. 

Въпреки описаните благоприятни тенденции в развитието на обра-
зователната структура на българското население, в тази област остават 
редица проблеми. Резултатите от изследването на НСИ през 2009 г. за 
навлизането на младите хора на пазара на труда показват, че образо-
вателното равнище на родителите определя степента на образованост 
на техните деца. При семейства, в които и двамата родители са с ниска 
степен на образование, 84,1 на сто от техните деца също са с основно и 
по-ниско образование, т.е. в голяма степен образователната структура 
в семейството се възпроизвежда, което ще оказва трайно негативно 
влияние върху качеството на работната сила през следващите години. 

13,9% от населението отпадат рано от образователната система. 
Това са преди всичко млади хора от нискодоходните слоеве и от ром-
ски етнос, които имат нарастващ относителен дял в населението на 
България. Този факт застрашава да се превърне в сериозен проблем 
в бъдеще предвид намаляващото население на страната и ще влияе 
неблагоприятно върху демографската ситуация и върху бъдещото ре-
продуктивно поведение на населението, както и на потенциала и ка-
чеството на работната сила през следващите години.

Много съществен остава делът на населението с образование, по-
ниско от средното. През 2010 г. населението с образование по-ниско 
от средното превишава това на възраст до 19 г. с 18%, т.е. почти всеки 
пети от българите над 19-годишна възраст е нискообразован. Ниската 
грамотност ограничава възможностите за намиране на работа, обез-
куражава хората и затова рискът за безработица и бедност сред тях е 
много голям. 

Независимо, че все по-голяма част от населението повишава сте-
пента си на образование, българската образователна система не е 
настроена да подготвя качествени кадри, които да отговарят на 
нуждите на една конкурентна икономика.
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1.2. Демографските процеси и пазара на труда 

1.2.1. Работна сила, заетост и безработица

Демографските проблеми имат най-непосредствен ефект върху 
пазара на труда. Те са сериозно предизвикателство пред неговото раз-
витие в дългосрочен план, тъй като в тази перспектива значителното 
намаление на хората в работоспособна възраст се отразява негативно 
върху предлагането на труд. В краткосрочен и средносрочен аспект е 
възможно намалението на населението в работоспособна възраст да 
бъде компенсирано от интегрирани политики на държавата за насър-
чаване на трудовото участие. Тези политики обаче само временно ще 
смекчат въздействието на демографските процеси, които в дългосро-
чен план ще имат превес.

Фигура 62. Динамика на населението, работната сила и лицата извън ра-
ботната сила между 15 и 64 г. 
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Въпреки  описаните  благоприятни  тенденции  в  развитието  на  образователната  структура  на 
българското население,  в  тази област  остават  редица проблеми.  Резултатите от  изследването на 
НСИ през 2009 г. за навлизането на младите хора на пазара на труда показват, че образователното 
равнище  на  родителите  определя  степента  на  образованост  на  техните  деца.  При  семейства,  в 
които и двамата родители са с ниска степен на образование, 84,1 на сто от техните деца също са с 
основно и по‐ниско образование, т.е. в голяма степен образователната структура в семейството се 
възпроизвежда,  което ще  оказва  трайно  негативно  влияние  върху  качеството  на  работната  сила 
през следващите години.  

13,9% от населението отпадат рано от образователната система. Това са преди всичко млади 
хора  от  нискодоходните  слоеве  и  от  ромски  етнос,  които  имат  нарастващ  относителен  дял  в 
населението  на  България.  Този  факт  застрашава  да  се  превърне  в  сериозен  проблем  в  бъдеще 
предвид намаляващото население на  страната и ще  влияе  неблагоприятно  върху демографската 
ситуация  и  върху  бъдещото  репродуктивно  поведение  на  населението,  както  и  на  потенциала  и 
качеството на работната сила през следващите години. 

Много съществен остава делът на населението с образование, по‐ниско от средното. През 2010 
г. населението с образование по‐ниско от средното превишава това на възраст до 19 г. с 18%, т.е. 
почти  всеки  пети  от  българите  над  19‐годишна  възраст  е  нискообразован.  Ниската  грамотност 
ограничава  възможностите  за  намиране  на  работа,  обезкуражава  хората  и  затова  рискът  за 
безработица и бедност сред тях е много голям.  

Независимо,  че  все  по‐голяма  част  от  населението  повишава  степента  си  на  образование, 
българската  образователна  система  не  е  настроена  да  подготвя  качествени  кадри,  които  да 
отговарят на нуждите на една конкурентна икономика.  

1.2. ДЕМОГРАФСКИТЕ	ПРОЦЕСИ	И	ПАЗАРА	НА	ТРУДА		
1.2.1. РАБОТНА	СИЛА,	ЗАЕТОСТ	И	БЕЗРАБОТИЦА	

Демографските  проблеми  имат  най‐непосредствен  ефект  върху  пазара  на  труда.  Те  са 
сериозно  предизвикателство  пред  неговото  развитие  в  дългосрочен  план,  тъй  като  в  тази 
перспектива  значителното намаление на  хората в работоспособна възраст  се отразява негативно 
върху предлагането на  труд.  В  краткосрочен и  средносрочен аспект е възможно намалението на 
населението  в  работоспособна  възраст  да  бъде  компенсирано  от  интегрирани  политики  на 
държавата за насърчаване на трудовото участие. Тези политики обаче само временно ще смекчат 
въздействието на демографските процеси, които в дългосрочен план ще имат превес.  
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Фигура 63. Дял на обезкуражените в лицата извън работната сила /15-64 г./ 
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През  периода  2003‐2008  г.  намалението  на  трудоспособното  население  в  България  беше 
компенсирано изцяло от свиването на контингента на лицата извън работната сила, което доведе 
увеличаване на икономически активното население /фиг. 62/. Подемът на икономиката през тези 
години стимулира обезкуражените лица в трудоспособна възраст, които са извън работната сила, 
да  се  включат  в  контингента  на  активно  търсещите  работа  /фиг. 63/.  Обезкуражените  лица  през 
този период намаляха с 281 хил. души, а работната сила се увеличи с 272,4 хил. души. В условията 
на намаление на населението в трудоспособна възраст, обезкуражените лица се явяват „буфер” за 
набавяне  на  работна  сила  в  период  на  икономически  подем.  Обезкуражените  лица  съставляват 
между  60  и  70%  от  контингента  лица,  невключени  в  работната  сила,  но  желаещи  да  работят.  С 
настъпването  на  икономическата  криза  и  свиването  на  работните  места  отново  настъпи 
увеличаване на техния брой, а оттук свиване на предлагането на труд с над 4% за последните две 
години.  

Негативните демографски тенденции налагат по‐пълноценно използване на потенциала на 
по‐възрастните лица. Плавното повишаване на нормативно установената възраст за придобиване 
право на пенсия  за  осигурителен  стаж и  възраст,  което  води до осигуряване на по‐дълъг  трудов 
живот на по‐възрастните, беше друг фактор, действащ в посока на увеличение на работната сила 
през  последното  десетилетие.  Това,  в  допълнение  към  покачващата  се  средна  възраст  на 
населението, доведе до изпреварващо нарастване на контингента между 55 и 64‐годишна възраст 
в  работната  сила  за  последните  осем  години.  В  резултат  настъпи  промяна  във  възрастовата 
структура  на  работната  сила –  делът  на  най‐възрастните  се  покачи  с 3.8  процентни  пункта,  а  на 
младите /между 15 и 34 г./ намаля с 6 п.п.  

За да се поддържа съотношението население в трудоспособна възраст към цялото население 
на  нивото  от  2010  г.  от  около  68%,  при  равни  други  условия  горната  граница  на  диапазонът  на 
работоспособността ще трябва да се разшири и възрастта за пенсиониране през 2060 г. трябва да 
се  покачи  до  74  г.,  т.е.  повече,  отколкото  се  очаква  да  нарасне  средната  продължителност  на 
живота.  

От  гледна  точка на образованието на работната  сила  значителен дял  /около 15%/  в нея има 
трудовия ресурс с основно, начално или по‐ниско образование, а висшистите формират близо 26% 
от икономически активното население. В сравнение с образователната структура на работната сила 
за  ЕС‐27,  през  последните  десет  години  в  България  относително  по‐бързо  намаляват  лицата  с 
основно и по‐ниско образование за сметка на тези със средно образование. Вследствие делът на 
нискообразованите лица в икономически активното население на България е с 5 процентни пункта 
по‐нисък, а на тези със средно образование ‐ с 8,3 п.п. по‐висок.  

Източник: НСИ

През периода 2003-2008 г. намалението на трудоспособното насе-
ление в България беше компенсирано изцяло от свиването на контин-
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гента на лицата извън работната сила, което доведе увеличаване на 
икономически активното население /фиг. 62/. Подемът на икономика-
та през тези години стимулира обезкуражените лица в трудоспособна 
възраст, които са извън работната сила, да се включат в контингента на 
активно търсещите работа /фиг. 63/. Обезкуражените лица през този 
период намаляха с 281 хил. души, а работната сила се увеличи с 272,4 
хил. души. В условията на намаление на населението в трудоспособна 
възраст, обезкуражените лица се явяват „буфер“ за набавяне на работ-
на сила в период на икономически подем. Обезкуражените лица съста-
вляват между 60 и 70% от контингента лица, невключени в работната 
сила, но желаещи да работят. С настъпването на икономическата криза 
и свиването на работните места отново настъпи увеличаване на техния 
брой, а оттук свиване на предлагането на труд с над 4% за последните 
две години. 

Негативните демографски тенденции налагат по-пълноценно 
използване на потенциала на по-възрастните лица. Плавното по-
вишаване на нормативно установената възраст за придобиване право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, което води до осигуряване 
на по-дълъг трудов живот на по-възрастните, беше друг фактор, дейст-
ващ в посока на увеличение на работната сила през последното десе-
тилетие. Това, в допълнение към покачващата се средна възраст на на-
селението, доведе до изпреварващо нарастване на контингента между 
55 и 64-годишна възраст в работната сила за последните осем години. 
В резултат настъпи промяна във възрастовата структура на работната 
сила – делът на най-възрастните се покачи с 3.8 процентни пункта, а 
на младите /между 15 и 34 г./ намаля с 6 п.п. 

За да се поддържа съотношението население в трудоспособна въз-
раст към цялото население на нивото от 2010 г. от около 68%, при 
равни други условия горната граница на диапазонът на работоспо-
собността ще трябва да се разшири и възрастта за пенсиониране през 
2060 г. трябва да се покачи до 74 г., т.е. повече, отколкото се очаква да 
нарасне средната продължителност на живота. 

От гледна точка на образованието на работната сила значителен 
дял /около 15%/ в нея има трудовия ресурс с основно, начално или 
по-ниско образование, а висшистите формират близо 26% от икономи-
чески активното население. В сравнение с образователната структура 
на работната сила за ЕС-27, през последните десет години в България 
относително по-бързо намаляват лицата с основно и по-ниско обра-
зование за сметка на тези със средно образование. Вследствие делът 
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на нискообразованите лица в икономически активното население на 
България е с 5 процентни пункта по-нисък, а на тези със средно обра-
зование – с 8,3 п.п. по-висок. 

Две години след началото на икономическата криза, коефициен-
тът на икономическа активност на населението между 15 и 64 г. е 
66,5% и е с 5,6 процентни пункта по-висок от равнището си през 2003 
г. От мъжете икономически активни са 70,8%, а от жените – 62,3%. 
Равнището на разглеждания показател е съществено под средното за 
страните от ЕС /76,7%/, като по-ниска икономическа активност на 
населението имат само Малта и Словакия. При запазване на коефи-
циента на икономическа активност на нивото от 2010 г. и непроме-
нен възрастов интервал на работоспособното население /между 15 и 
64 г./, работната сила в България би се свила с над 40% през следва-
щите 50 години. 

Покачването на коефициента на икономическа активност над 
70% е едно от сериозните предизвикателства пред икономическа-
та и социалната политика през следващите години. Разчетите по-
казват, че ако лицата, които не търсят активно работа, но са заявили 
желание да работят, бъдат стимулирани да излязат на пазара на труда, 
тогава предлагането на труд ще нарасне и коефициентът на икономи-
ческа активност на населението между 15 и 64 г. би надхвърлил 72%. 
Тези лица представляват потенциална работната сила, която би ста-
нала активна при повишено търсене на труд и адекватна политика от 
страна на държавата за преодоляване на пречките, които принужда-
ват тези хора да не търсят активно работа. Най-често тези пречки са 
обезкураженост поради ниско образование, липса на трудов опит или 
професия, която не се търси от работодателите, недобро здравословно 
състояние, лични и семейни причини. В посока на намаление на ико-
номическата активност на населението действа по-високата степен на 
образованост на младите, което отлага във времето тяхното навлизане 
на пазара на труда. Разбира се, мерките за повишаване на икономи-
ческата активност на населението трябва да бъдат насочени към 
удовлетворяване изискванията на работодателите по отношение 
най-вече на образователните и професионалните качества на ра-
ботниците, защото в противен случай това ще доведе до покачване 
на безработицата. 
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Фигура 64. Коефициенти на заетост и безработица 
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Две години след началото на икономическата криза, коефициентът на икономическа активност 
на населението между 15 и 64 г. е 66,5% и е с 5,6 процентни пункта по‐висок от равнището си през 
2003  г.  От  мъжете  икономически  активни  са  70,8%,  а  от  жените  –  62,3%.  Равнището  на 
разглеждания  показател  е  съществено  под  средното  за  страните  от  ЕС  /76,7%/,  като  по‐ниска 
икономическа  активност  на  населението  имат  само  Малта  и  Словакия.  При  запазване  на 
коефициента на икономическа активност на нивото от 2010 г. и непроменен възрастов интервал на 
работоспособното население /между 15 и 64 г./, работната сила в България би се свила с над 40% 
през следващите 50 години.  

Покачването  на  коефициента  на  икономическа  активност  над  70%  е  едно  от  сериозните 
предизвикателства  пред  икономическата  и  социалната  политика  през  следващите  години. 
Разчетите  показват,  че  ако  лицата,  които  не  търсят  активно  работа,  но  са  заявили  желание  да 
работят,  бъдат  стимулирани  да  излязат  на  пазара  на  труда,  тогава  предлагането  на  труд  ще 
нарасне  и  коефициентът  на  икономическа  активност  на  населението  между  15  и  64  г.  би 
надхвърлил 72%. Тези лица представляват потенциална работната сила, която би станала активна 
при повишено търсене на труд и адекватна политика от страна на държавата за преодоляване на 
пречките,  които  принуждават  тези  хора  да  не  търсят  активно  работа.  Най‐често  тези  пречки  са 
обезкураженост поради ниско образование, липса на трудов опит или професия, която не се търси 
от  работодателите,  недобро  здравословно  състояние,  лични  и  семейни  причини.  В  посока  на 
намаление  на  икономическата  активност  на  населението  действа  по‐високата  степен  на 
образованост на младите, което отлага във времето тяхното навлизане на пазара на труда. Разбира 
се,  мерките  за  повишаване  на  икономическата  активност  на  населението  трябва  да  бъдат 
насочени  към  удовлетворяване  изискванията  на  работодателите  по  отношение  най‐вече  на 
образователните  и  професионалните  качества  на  работниците,  защото  в  противен  случай  това 
ще доведе до покачване на безработицата.  

 
ФИГУРА 64  КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА  
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Икономическата  криза  засегна  сериозно  пазара  на  труда  и  доведе до  закриването  на много 
работни места. Това рефлектира негативно върху броя на заетите – през периода 2001‐2008  г.  те 
нараснаха с 19%, а само за последните две години намаляха с около 9% и достигнаха нивото си от 
2005‐2006 г. През 2010 г. броят на заетите е 3 505,76 хил. души.  

След  възходящата  си  динамика  до  2008  г.,  равнището  на  заетост  намаля  с  4,3  процентни 
пункта  до  59,7%  през  2010  г.  и  остава  под  средното  равнище  на  показателя  за  ЕС‐27  /с  4,5 
процентни пункта/. Закриването на над 300 000 работни места доведе до увеличение на дела на 

Източник: НСИ

Икономическата криза засегна сериозно пазара на труда и доведе 
до закриването на много работни места. Това рефлектира негативно 
върху броя на заетите – през периода 2001-2008 г. те нараснаха с 19%, 
а само за последните две години намаляха с около 9% и достигнаха 
нивото си от 2005-2006 г. През 2010 г. броят на заетите е 3 505,76 хил. 
души. 

След възходящата си динамика до 2008 г., равнището на заетост 
намаля с 4,3 процентни пункта до 59,7% през 2010 г. и остава под сред-
ното равнище на показателя за ЕС-27 /с 4,5 процентни пункта/. Закри-
ването на над 300 000 работни места доведе до увеличение на дела на 
безработните в икономически активното население от 5,6% през 2008 
г. на 10,2% през 2010 г. /фиг. 64/.

Една от целите в стратегия „Европа-2020“ по отношение на зае-
тостта е 75% от населението на възраст между 20 и 64 г. да е заето. По 
този показател България /65,4%/ изостава от средното равнище за ЕС-
27 /68,6%/ и е далеч от поставената цел.

1.2.2. Влияние на възрастовата и образователно-
квалификационната структура на работната сила върху 
пазара на труда 

Промяната във възрастовата структура на заетите е много близка 
до тази на работната сила – относителното нарастване на заетите лица 
на възраст 55-64 години е за сметка на снижаване дела на заетите във 
възрастовия диапазон 15-34 години. Равнището на заетост зависи от 
степента на завършено образование, както и от професионалната 
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квалификация. По-големите възможности за намиране на работа на 
високообразованите рефлектира в по-висок дял на висшистите при за-
етите, отколкото в работната сила. Обратното е валидно за лицата с по-
ниска степен на образование. През 2010 г. коефициентът на заетост на 
лицата с висше образование на възраст между 15 и 64 години е 83,3%, 
при тези със средно – 66% с основно образование – 30,5%, а с начално 
и по-ниско – 17,8%. При лицата със средно образование, които имат 
придобита професионална квалификация равнището на заетост е с 4,7 
процентни пункта по-високо, отколкото при лицата със общо средно 
образование. 

Равнището на безработица е най-високо за долните възрастови 
групи /фиг. 65/. Това определя младежите като най-рисковата гру-
па от гледна точка на вероятността за попадане в групата на безра-
ботните. Недостатъчната квалификация, опит и образование ги прави 
неконкурентоспособни на пазара на труда. Същевременно във въз-
растовата структура нараства делът на безработните на възраст над 
54 години, като сред тях с най-голям относителен дял са лицата без 
квалификация и с основно или по-ниско образование /фиг. 66/. Това е 
единствената група безработни, която бележи абсолютно нарастване 
през 2010 г. спрямо 2003 г. За тази динамика допринася удължаването 
на пенсионната възраст, при която нарастващ брой възрастни влизат 
в контингента на безработните, вместо да преминат в групата на пен-
сионерите. Пазарът на труда не е абсорбирал изцяло по-голямото 
участие на възрастните в работната сила в резултат от пенсион-
ната реформа. 

Фигура 65. Коефициенти на безработица по възрастови групи 
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безработните в икономически активното население от 5,6% през 2008 г. на 10,2% през 2010 г. /фиг. 
64/. 

Една от целите в стратегия „Европа‐2020” по отношение на заетостта е 75% от населението на 
възраст  между  20  и  64  г.  да  е  заето.  По  този  показател  България  /65,4%/  изостава  от  средното 
равнище за ЕС‐27 /68,6%/ и е далеч от поставената цел. 

1.2.2. ВЛИЯНИЕ	НА	ВЪЗРАСТОВАТА	И	ОБРАЗОВАТЕЛНО‐
КВАЛИФИКАЦИОННАТА	СТРУКТУРА	НА	РАБОТНАТА	СИЛА	ВЪРХУ	
ПАЗАРА	НА	ТРУДА		

Промяната във възрастовата структура на заетите е много близка до тази на работната сила – 
относителното нарастване на заетите лица на възраст 55‐64 години е за сметка на снижаване дела 
на  заетите във възрастовия диапазон 15‐34  години. Равнището на  заетост  зависи от  степента на 
завършено образование, както и от професионалната квалификация. По‐големите възможности 
за  намиране  на  работа  на  високообразованите  рефлектира  в  по‐висок  дял  на  висшистите  при 
заетите,  отколкото  в  работната  сила.  Обратното  е  валидно  за  лицата  с  по‐ниска  степен  на 
образование.  През  2010  г.  коефициентът  на  заетост  на  лицата  с  висше  образование  на  възраст 
между  15  и  64  години  е  83,3%,  при  тези  със  средно  –  66%  с  основно  образование  –  30,5%,  а  с 
начално  и  по‐ниско  –  17,8%.  При  лицата  със  средно  образование,  които  имат  придобита 
професионална квалификация равнището на заетост е с 4,7 процентни пункта по‐високо, отколкото 
при лицата със общо средно образование.  

Равнището на безработица е най‐високо за долните възрастови групи /фиг. 65/. Това определя 
младежите  като  най‐рисковата  група  от  гледна  точка  на  вероятността  за  попадане  в  групата  на 
безработните. Недостатъчната квалификация, опит и образование ги прави неконкурентоспособни 
на пазара на труда. Същевременно във възрастовата структура нараства делът на безработните на 
възраст над 54 години, като сред тях с най‐голям относителен дял са лицата без квалификация и с 
основно или по‐ниско образование /фиг. 66/. Това е единствената група безработни, която бележи 
абсолютно нарастване през 2010  г.  спрямо 2003  г. За тази динамика допринася удължаването на 
пенсионната възраст, при която нарастващ брой възрастни влизат в контингента на безработните, 
вместо  да  преминат  в  групата  на  пенсионерите. Пазарът  на  труда  не  е  абсорбирал  изцяло  по‐
голямото участие на възрастните в работната сила в резултат от пенсионната реформа.  

ФИГУРА 65  КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ  

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

За лицата между 15 и 24
години

За лицата между 25 и 34 г.

За лицата между 35 и 44 г.

За лицата между 45 и 54 г.

За лицата над 54 години

%

 
Източник: НСИ 

 
ФИГУРА 66  ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА  
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Фигура 66. Възрастова структура на безработните лица 
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Източник: НСИ, собствени изчисления 
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Коефициентът на безработица е най‐нисък за лицата с висше образование, което отразява по‐
големите  възможности  за  реализация  на  тези  хора  /фиг.  67/.  От  безработните  със  средно 
образование  преобладаващата  част  /около 65%/  имат  придобита  професионална  квалификация. 
Този висок дял на безработните специалисти  свидетелства  за несъответствие между търсенето и 
предлагането на специалисти с определена квалификация, за необходимост от пренастройване на 
образователната  система,  която  да  създава  специалисти,  нужни  на  икономиката  и 
съответстващи на потребностите на пазара на труда.  

Очаквано, икономическата криза е засегнала най‐силно лицата с ниска образователна степен. 
Това се изразява в много по‐бързото покачване на коефициента на безработица за лицата с ниска 
степен  на  образование,  отколкото  при  лицата  с  висше  и  средно  образование.  Докато  през 
последните  две  години  вероятността  едно  лице  с  висше  образование  да  остане  без  работа  се 
покачва  едва  с  2,2  процентни  пункта  до  около  5%,  то  за  лицата,  имащи  начално  и  по‐ниско 
образование, тази вероятност нараства с 18,1 процентни пункта и през 2010 г. достига близо 45%.  

Поради  икономическата  криза  през  последните  две  години  се  увеличи  броят  на  останалите 
трайно без работа лица, което рефлектира върху средната продължителност на престой на пазара 
на  труда  ‐  през  2010  г.  тя  рязко  нарасна  и  достигна  14,7  месеца.  Увеличаването  на  престоя  на 
пазара на труда означава, че се разраства инертната маса от дълготрайно безработни. Това от своя 
страна  води  до  застаряване  на  контингента  безработни,  а  също  води  и  до  обезценяване  на 
придобитата квалификация от предходен трудов стаж при по‐възрастните безработни.  

Източник: НСИ, собствени изчисления
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Коефициентът на безработица е най‐нисък за лицата с висше образование, което отразява по‐
големите  възможности  за  реализация  на  тези  хора  /фиг.  67/.  От  безработните  със  средно 
образование  преобладаващата  част  /около 65%/  имат  придобита  професионална  квалификация. 
Този висок дял на безработните специалисти  свидетелства  за несъответствие между търсенето и 
предлагането на специалисти с определена квалификация, за необходимост от пренастройване на 
образователната  система,  която  да  създава  специалисти,  нужни  на  икономиката  и 
съответстващи на потребностите на пазара на труда.  

Очаквано, икономическата криза е засегнала най‐силно лицата с ниска образователна степен. 
Това се изразява в много по‐бързото покачване на коефициента на безработица за лицата с ниска 
степен  на  образование,  отколкото  при  лицата  с  висше  и  средно  образование.  Докато  през 
последните  две  години  вероятността  едно  лице  с  висше  образование  да  остане  без  работа  се 
покачва  едва  с  2,2  процентни  пункта  до  около  5%,  то  за  лицата,  имащи  начално  и  по‐ниско 
образование, тази вероятност нараства с 18,1 процентни пункта и през 2010 г. достига близо 45%.  

Поради  икономическата  криза  през  последните  две  години  се  увеличи  броят  на  останалите 
трайно без работа лица, което рефлектира върху средната продължителност на престой на пазара 
на  труда  ‐  през  2010  г.  тя  рязко  нарасна  и  достигна  14,7  месеца.  Увеличаването  на  престоя  на 
пазара на труда означава, че се разраства инертната маса от дълготрайно безработни. Това от своя 
страна  води  до  застаряване  на  контингента  безработни,  а  също  води  и  до  обезценяване  на 
придобитата квалификация от предходен трудов стаж при по‐възрастните безработни.  

Източник: НСИ

Коефициентът на безработица е най-нисък за лицата с висше об-
разование, което отразява по-големите възможности за реализация на 
тези хора /фиг. 67/. От безработните със средно образование преоб-
ладаващата част /около 65%/ имат придобита професионална квали-
фикация. Този висок дял на безработните специалисти свидетелства 
за несъответствие между търсенето и предлагането на специалисти с 
определена квалификация, за необходимост от пренастройване на 
образователната система, която да създава специалисти, нужни 
на икономиката и съответстващи на потребностите на пазара на 
труда. 

Очаквано, икономическата криза е засегнала най-силно лицата с 
ниска образователна степен. Това се изразява в много по-бързото по-
качване на коефициента на безработица за лицата с ниска степен на 
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образование, отколкото при лицата с висше и средно образование. До-
като през последните две години вероятността едно лице с висше об-
разование да остане без работа се покачва едва с 2,2 процентни пункта 
до около 5%, то за лицата, имащи начално и по-ниско образование, 
тази вероятност нараства с 18,1 процентни пункта и през 2010 г. дос-
тига близо 45%. 

Поради икономическата криза през последните две години се уве-
личи броят на останалите трайно без работа лица, което рефлектира 
върху средната продължителност на престой на пазара на труда – през 
2010 г. тя рязко нарасна и достигна 14,7 месеца. Увеличаването на 
престоя на пазара на труда означава, че се разраства инертната маса 
от дълготрайно безработни. Това от своя страна води до застаряване 
на контингента безработни, а също води и до обезценяване на придо-
битата квалификация от предходен трудов стаж при по-възрастните 
безработни. 

Нарастващият брой на дългосрочно безработните и лицата извън 
работната сила с основно и по-ниско образование е едно от най-сери-
озните предизвикателства в България на фона на прогнозирания нама-
ляващ брой работни места за тази част от работната сила. 

По отношение на търсенето на труд изследване на Европейския 
институт97 показва, че над 80% от работодателите считат, че намират 
най-трудно висококвалифицирани специалисти. Именно от такива ка-
дри и специалисти работодателите изпитват най-голям недостиг, като 
при това очакванията на 72% от работодателите са, че този „глад“ ще 
нараства. Въпреки, че преобладаващата част от работодателите счи-
тат, че вноса на работна сила няма да може да задоволи недостига на 
специалисти, около 30% от тях са на мнение, имиграцията може да 
бъде използвана за набавяне на липсващите кадри в България. Най-
голям дял в незаетите работни места, обаче, имат тези за работници 
и административни служители /52%/ и едва след това идват високо-
квалифицираните и квалифицираните производствени специалисти /
по 26%/. Относително лесното набиране на нискоквалифициран пер-
сонал, съчетано с най-висок дял на незаети места именно за такива 
кадри, означава, че търсенето на нискоквалифициран труд в България 
остава много високо. Това е косвен индикатор, че трудоемките и нис-
коефективни производства все още имат голяма тежест в българ-
ската икономика. 

97 Европейски институт (2011) „Проучване на нуждите на българския пазар на труда от ви-
сококвалифицирана работна ръка“
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Едва 17% от работодателите набират персонал чрез бюрата по тру-
да, значително по-разпространени способи за наемане на персонал 
са обявите /71%/, препоръките и личните контакти /60%/. Данните на 
Агенцията по заетостта показват, че чрез бюрата на труда се търсят 
най-много лица с ниска квалификация – близо 80% от обявените сво-
бодни места в бюрата по труда са за нискоквалифицирани лица, без 
специалност и професия. 

 Преобладаващата част от работодателите свързват затрудненията 
си за намиране на необходимите специалисти с квалификационната 
подготовка и образованието – недостатъчно ниво на квалификация 
/58%/, обучението в средните и висши училища не отговаря на търсе-
нето на труд /56%/, общото образователно нива на хората в България 
спада /52%/. Едно от възможните решения за тази „ножица“ между по-
требности от квалифицирани кадри и кадри, които „произвежда“ об-
разователната система у нас – установяване на трайно сътрудничество 
с различните образователни институции – в момента се използва от 
17% от фирмите. 

Нарастващият дефицит на квалифицирана работна ръка в усло-
вията на увеличаваща се безработица и висок дял на безработните 
с придобита професионална квалификация показва, че е налице не-
съответствие между изискванията на бизнеса, от една страна, и 
структурата на специалностите и качеството на подготовката 
на завършващите съответните образователни равнища, от друга 
страна. За постигането на такова съответствие е необходимо посто-
янно адаптиране на квалификацията на работната сила към потребно-
стите на пазара, подобряване на функционирането на образователната 
система на всички нива, стимулиране на качествената заетост и учене-
то през целия живот. 

Таблица 30. Учене през целия живот в някои европейски страни (% oт насе-
лението на възраст между 25 и 64 г., участващо в обучение и тренинг) 

 2005 г. 2010 г.
ЕС-27 9,8 9,1
България 1,3 1,2
Чехия 5,6 7,5
Германия 7,7 7,7
Гърция 1,9 3,0
Испания 10,5 10,8
Франция 7,1 5,0
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Латвия 7,9 5,0
Литва 6,0 4,0
Унгария 3,9 2,8
Полша 4,9 5,3
Румъния 1,6 1,3
Швеция 17,4 24,5
Дания 27,4 32,8
Швейцария 27,0 30,6

Източник: Евростат

Отчитайки демографската ситуация, увеличаването на пенсион-
ната възраст и динамичните изменения в бизнес средата, от ключово 
значение за България е да се поддържа определено ниво на знанията 
и уменията на човешките ресурси. В по-успешните икономики от Ев-
росъюза това се постига с помощта на целеви програми и проекти в 
областта на професионалното обучение за възрастни. Докато в Дания 
в такива програми се включва всеки трети участник в пазара на труда 
на възраст между 25 и 64 години, средният показател за 27 страни от 
Евросъюза е всеки десети. България е на последно място по показа-
теля „Учене през целия живот“ /табл. 30/ и е осем пъти под средното 
ниво – у нас едва един от сто участници в трудовия пазар получава 
някакви допълнителни знания и умения. Отчитайки темповете, с кои-
то се развиват съвременните пазари и технологии, такова положение 
е недопустимо и представлява непосредствена заплаха за конкурент-
ността на българската икономика.

Проблем е и липсата на симетрична информация между бизне-
са и институциите, предлагащи образователни услуги. Те все още 
нямат директна връзка. В България гръбнакът на икономиката са мал-
ки и средни фирми, които не са заинтересовани да включат в бизнеса 
си и създаване на своите кадри. Наложено е погрешното мнение, че 
инвестициите в обучение на персонала създава опасност от „изтича-
не“ на ключовите специалисти в конкурентни предприятия, а всъщ-
ност последствията от един „неразвиващ“ се персонал носи много по-
големи загуби за бизнеса. В същото време средните и висши училища 
все още се субсидират от държавата, без тази субсидия да има пряка 
зависимост от търсенето на труд с определени качествени, количест-
вени и регионални характеристики. 

Засилването на връзката между образованието и бизнеса ще поз-
воли да се свие значителния контингент от пазара на работна сила, 
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който макар и високообразован и квалифициран, не може да се впи-
ше в производствената структура на икономиката. Това би намалило 
структурния компонент на безработицата, породен от слабата връзка 
между образование и бизнес. Същевременно при покачване на дела 
на по-възрастните в работната сила, се намалява нейната мобилност и 
става по-трудно „напасване“ между безработните и свободните работ-
ни места в териториален аспект, което оказва неблагоприятно влияние 
върху структурната безработица и гъвкавостта на пазара на труда.

 

1.3. Влияние на демографските процеси върху 
потенциалния икономически растеж и други 
макроикономически показатели

Ключово предизвикателство пред българската икономика е рас-
тежът в условията на намаляващо и застаряващо население. Спадът 
на населението в трудоспособна възраст и нарастването на разходите, 
свързани със застаряването на населението се очаква да предизвика 
големи проблеми. Застаряването на населението тепърва ще има 
сериозни последици върху икономическия растеж, спестявани-
ята и инвестициите, пенсионната система, социалните услуги, 
здравеопазването и грижата за възрастните, трансферите между 
отделните поколения, формирането на модели на поведение на до-
макинствата. Множество публикации изследват въпроса дали фазата 
на демографски преход към по-малобройно и застаряващо население 
предполага систематично намаляване на темпа на растеж, както и въз-
можните ефекти на застаряването на населението върху състоянието 
на държавния бюджет, социалното осигуряване, пазара на труда и дру-
ги макроикономически показатели.

1.3.1. Влияние на демографските промени върху 
потенциалния икономически растеж

Резултатите от оценките на производствена функция за България 
от типа на Коб-Дъглас показват, че произведеният БВП е в много силна 
зависимост от броя на заетите лица. Еластичността на производството 
по отношение на капитала е 0,08, а еластичността на труда е 0,6098, т.е. 

98 Петков, П., (2009), „Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена 
функция с трансцедентна логаритмична /транслог/ апроксимация“, сп. Диалог, бр.1
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БВП е доста по-еластичен по отношение на заетите, отколкото спря-
мо брутното образуване на основен капитал. В друго изследване, на-
сочено към измерване на потенциалното производство99, резултатът е 
идентичен – еластичността на производството е по-висока по отноше-
ние на труда /0,59/, отколкото по отношение на капитала /0,41/.

В условията на очаквано драстично намаление на населението 
между 14 и 64-годишна възраст през следващите 50 години, при ви-
соката еластичност на производството от заетостта, нейното намале-
ние би повлияло силно негативно върху потенциалния икономически 
растеж. Само под влияние на спада в броя на заетите БВП би намалял 
през периода 2010-2050 г. с над 25%. При покачване на горната грани-
ца на възрастовия интервал на трудоспособното население до 69 годи-
ни, което се свързва с нарастването на продължителността на живота 
и подобряване на здравеопазването, потенциалният БВП би намалял 
през следващите 50 години с около 21%. 

В дългосрочен план демографските процеси няма да могат да 
бъдат компенсирани изцяло от мерките, свързани с максимално под-
държане на заетостта чрез нарастване на обхвата на работната сила и 
по-високото участие на трудоспособното население в работната сила. 
В условията на демографски срив икономическият растеж е въз-
можно да се поддържа единствено чрез откъсване на голямата за-
висимост на българското производство от заетостта и по-силното 
му корелиране с научно-техническия прогрес и капитала. Източ-
ниците на растежа в България се променят, като през следващите 50 
години заетостта ще има негативен ефект и единствен източник на 
растежа може да бъде производителността на труда. 

Фигура 68. Динамика на БВП, заетите и производителността на труда 
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му корелиране с научно‐техническия прогрес и капитала. Източниците на растежа в България се 
променят,  като  през  следващите  50  години  заетостта  ще  има  негативен  ефект  и  единствен 
източник на растежа може да бъде производителността на труда.  
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Източник: НСИ, собствени изчисления 

През последните 15 години динамиката на БВП в реално изражение се определя преди всичко 
от  производителността  на  труда  /фиг.  68/.  Само  през  1996  и  2009  г.  –  годините,  когато 
икономическата криза е най‐силно изразена – производителността на труда е оказвала действие в 
посока на намаление на произведената добавена стойност. В останалите години на периода тя е 
действала в посока на увеличаване на БВП. Нарастването на производителността на труда между 
двете  кризи  от  1996  и  2009  г.  е  значително  –  с  над  65%  или  4,3%  средногодишен  темп. 
Производителността на труда в България нараства изпреварващо спрямо тази в ЕС, но равнището й 
остава  далеч  под  средното  за  ЕС.  Ако  през 2000  г.  производителността  на  труда  на  един  зает  в 
България е представлявала 31,3% от средното равнище за ЕС‐27, десет години по‐късно тя достига 
41,5% и по този показател България е на последно място в Европа, изпреварена през последните 
10 години и от Румъния. Нарастването на производителността на труда не е достатъчно бързо, за 
да осигури догонване и достигане на производителността на труда в страните от ЕС в средносрочен 
план.  За  преодоляване  на  тази  „ножица”  е  необходимо  да  се  стимулира  иновативното  и 
технологичното  преструктуриране  на  българската  икономика  и  развитието  на  наукоемки 
производства, т.е. необходима е смяна на модела на интеграция на факторите за производство.  

В допълнение към абсолютното свиване на заетостта, върху растежа на производството влияе 
и  неговото  застаряване.  В  основата  на  зависимостта  на  темпа  на  растеж на  БВП  от  възрастовата 
структура  стои  по‐ниската  производителност  на  по‐възрастните.  През  последните  години редица 
изследвания оценяват връзката възраст‐производителност. В повечето от тях се достига до извода, 
че  тази  връзка  представлява  обърната U‐крива,  т.е.  хората между 30  и 40‐годишна  възраст  имат 
най‐високо ниво на производителност113.  Заетите над 50‐годишна възраст имат по‐ниско ниво на 
производителност, въпреки че често имат по‐високо ниво на заплащане.  

Голяма  част  от  анализите  за  въздействието  на  демографските  промени  върху  икономиката 
достигат  до  извода,  че  застаряването  на  населението  оказва  негативно  влияние  върху 
макроикономическото развитие.  

                                                                 
113  Clark, R., N. Ogawa, A. Mason, (2007), „Population aging, international transfers and macroeconomy”  
	

Източник: НСИ, собствени изчисления
99 Гладнишки, A. (2005), „Измерване на потенциалното производство. Използване на инстру-

ментариума на производствените функции”, АИАП



194

През последните 15 години динамиката на БВП в реално израже-
ние се определя преди всичко от производителността на труда /фиг. 
68/. Само през 1996 и 2009 г. – годините, когато икономическата криза 
е най-силно изразена – производителността на труда е оказвала дейст-
вие в посока на намаление на произведената добавена стойност. В ос-
таналите години на периода тя е действала в посока на увеличаване на 
БВП. Нарастването на производителността на труда между двете кри-
зи от 1996 и 2009 г. е значително – с над 65% или 4,3% средногодишен 
темп. Производителността на труда в България нараства изпреварва-
що спрямо тази в ЕС, но равнището й остава далеч под средното за ЕС. 
Ако през 2000 г. производителността на труда на един зает в България 
е представлявала 31,3% от средното равнище за ЕС-27, десет години 
по-късно тя достига 41,5% и по този показател България е на последно 
място в Европа, изпреварена през последните 10 години и от Румъния. 
Нарастването на производителността на труда не е достатъчно бързо, 
за да осигури догонване и достигане на производителността на труда 
в страните от ЕС в средносрочен план. За преодоляване на тази „но-
жица“ е необходимо да се стимулира иновативното и технологичното 
преструктуриране на българската икономика и развитието на наукоем-
ки производства, т.е. необходима е смяна на модела на интеграция 
на факторите за производство. 

В допълнение към абсолютното свиване на заетостта, върху рас-
тежа на производството влияе и неговото застаряване. В основата на 
зависимостта на темпа на растеж на БВП от възрастовата структура 
стои по-ниската производителност на по-възрастните. През последни-
те години редица изследвания оценяват връзката възраст-производи-
телност. В повечето от тях се достига до извода, че тази връзка пред-
ставлява обърната U-крива, т.е. хората между 30 и 40-годишна възраст 
имат най-високо ниво на производителност100. Заетите над 50-годишна 
възраст имат по-ниско ниво на производителност, въпреки че често 
имат по-високо ниво на заплащане. 

Голяма част от анализите за въздействието на демографските про-
мени върху икономиката достигат до извода, че застаряването на на-
селението оказва негативно влияние върху макроикономическото раз-
витие. 

Изследване, основано на регресионен анализ и проведено върху 
извадка от 115 страни, показва, че растежът на реалния БВП на човек 

100 Clark, R., N. Ogawa, A. Mason, (2007), „Population aging, international transfers and 
macroeconomy”
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от населението е в положителна корелация с промените в относител-
ния размер на населението в трудоспособна възраст и в отрицателна 
зависимост от промените в дела на възрастното население101. Покач-
ването на дела на възрастното население с 1 п.п. води намаление на 
темпа на реалния растеж на БВП с 0,041 п.п., а нарастването на дела 
на трудоспособното население с 1 п.п. води до покачване на реалния 
БВП с 0,8 п.п. При страни с неблагоприятни демографски перспективи 
като България въздействието на демографския фактор върху растежа 
може да бъде още по-значимо. Стъпвайки на резултатите от посочения 
регресионен анализ, застаряването на населението през следващите 
50 години ще забавя темпа на растеж на реалния БВП на България, 
като през 2060 г. той ще се отклони с 1,4 п.п. от потенциалния си рас-
теж при вариант на възрастовата структура на населението от 2010 г. 
Средно за страните от ЕС съответното различие би било по-малко /с 
1,1 процентни пункта/ поради по-бавното нарастване на коефициента 
на възрастова зависимост на възрастното население /вж. граф. 8/. При 
разширяване на възрастовия интервал на трудоспособното население 
от 14 до 69 г., отклоненията от потенциалния темп на БВП за България 
и ЕС-27 биха били съответно 0,7 п.п. и 0,5 п.п.

1.3.2. Влияние на демографските промени върху фискалния 
баланс

Демографските фактори влияят върху състоянието на държавния 
бюджет, който е неблагоприятно засегнат от застаряването на населе-
нието поради по-високите разходи за пенсии и здравеопазване. По 
прогноза, публикувана от Евростат, разходите за пенсии в България 
ще нараснат от 9,1% от БВП през 2010 г. до 11,3% през 2060 г., но ще 
останат относително по-ниски /с 1,2 п.п./, отколкото средно за ЕС-27. 
Само Полша, Естония и Литва няма да почувстват натиск върху раз-
ходите за пенсии, като се прогнозира, че делът им в БВП ще намалее 
през следващите 50 години. 

Поради застаряването на населението ще нараснат и разходите за 
здравеопазване. Разходите за здравни услуги на глава от населението 
се увеличават с възрастта и за хората над 65 години са между 2 и 3 пъти 
по-високи, отколкото при останалите възрастови групи. С нарастване 
на продължителността на живота нарастват и разходите за инвалиди, 

101 IMF, (2004), „How will demographic change affect the global economy”, World Economic 
Outlook, Ch. 3, September 2004 
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които се покачват рязко с възрастта. Върху разходите за здравеопаз-
ване влияят и недемографски фактори. Ефектите от модерните техно-
логии в здравеопазването и инвестициите в медицински проучвания 
не подлежат на измерване, поради което натискът върху разходите за 
здравеопазване, идващ от тези източници, може да се окаже значител-
но подценен. 

Потенциалното намаление на обезщетенията за безработица и за 
образование поради намаляване и застаряване на населението са от-
носително малки. За образованието дори на практика може да няма 
такова свиване на разходите поради необходимостта да се подобрява 
качеството на образованието и да се развива процеса на учене до края 
на живота и други стратегии, които да поддържат производителността 
през по-дългия трудов живот. Т.е. може да се очаква, че спестяването 
на разходи за безработица и образование няма да компенсира на-
растването на разходите за пенсии и здравеопазване. 

Намалението на трудоспособното население има за резултат и по-
малки данъчни приходи и приходи от социални осигуровки, което 
влияе негативно върху постъпленията на консолидирания държавен 
бюджет. 

По отношение влиянието на застаряването на населението върху 
държавния бюджет, регресионният анализ върху извадка от 115 стра-
ни показва, че нарастването на дела на населението над 64 г. с 1 п.п., 
влошава бюджетния баланс с 0,46 п.п102. В специално изследване на 
дългосрочния ефект от застаряването на населението върху публич-
ните финанси в България103, е направен извода, че разходите, чувст-
вителни към застаряване на населението – пенсии, здравеопазване, 
образование и обезщетения при безработица на населението няма да 
имат отрицателен ефект до 2050 г. След първоначален спад на тези 
разходи спрямо БВП до около 14,2%, през 2026-2035 г. техният дял ще 
се стабилизира, но през следващите 15 години отново ще се покачи до 
около 16%. Авторите обаче отбелязват, че поради силното нарастване 
на разходите, чувствителни към застаряване на населението в края на 
разглеждания период се предполага, че те ще имат значително по-си-
лен ефект върху фискалния баланс след 2050 г.

102 IMF, (2004), „How will demographic change affect the global economy”, World Economic 
Outlook, Ch. 3, September 2004

103 Василев, Д., Ц. Хаджийски, (2008), „Дългосрочен ефект на застаряването върху 
публичните финанси на България 2010-2050 г.“, АИАП
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1.3.3. Влияние на демографските промени върху 
спестяванията на населението

Демографските фактори /заедно с растежа на дохода, реалния лих-
вен процент и др./ въздействат върху поведението на спестяванията на 
населението. Значимата връзка между демографските променливи и 
спестяванията се обяснява чрез теорията за жизнения цикъл, според 
която хората поддържат постоянно потреблението през целия си жи-
вот, поради което младите хора харчат повече, отколкото получават, 
по-възрастните в пика на техния трудов потенциал са нетни спестите-
ли, а най-възрастните харчат спестяванията си или най-малкото нама-
ляват нормата си на спестяване спрямо годините, когато са работили. 
По този начин нарастването на дела на възрастното население е 
фактор за намаляване на спестяванията. Пенсионната система до-
принася също за това намаление, ако осигурителната вноска се нало-
жи да бъде увеличена, за да се финансират допълнителните разходи 
за пенсии в резултат на нарастване на пенсионерите. Така ефективно 
се трансферират ресурси от трудоспособното население – което има 
по-висока склонност към спестяване – към по-възрастното поколение, 
което има по-ниска склонност към спестяване.

В противоположна посока влияе друга демографска променли-
ва – очакванията за по-дълъг живот. В очакване на дълголетието си, 
хората спестяват повече в пика на техния потенциален доход с оглед 
на очакванията за по-голямата продължителност на живота им като 
пенсионери. Поради това нетният ефект на остаряващото население 
върху нормата на спестяване остава неясен и нееднозначен. В случай, 
че положителното въздействие на застаряването е недостатъчно да 
компенсира негативното въздействие, тогава икономическата поли-
тика следва или да стимулира акумулирането на спестявания за 
финансиране на инвестиции и оттам растеж на икономиката, или 
да е насочена директно към стимулиране на производителността 
като източник на растеж. 



198

1.4. Заключение 

Анализът на демографските тенденции показва, че България се на-
мира под натиска на безпрецедентно застаряване на населението. Де-
лът на работоспособното население се прогнозира да намалее същест-
вено през следващите 50 години във всички европейски страни, като 
в България тази тенденция ще бъде относително по-силно изразена. 

Застаряването на населението ще предизвиква напрежение в дър-
жавните финанси, включително на пенсионните и здравните системи, 
докато растежът на глава от населението се забавя. Това предполага 
големи промени в спестяванията и инвестициите през следващите 50 
години в световен мащаб. Застаряването, обаче, не е цунами, което ще 
помете публичните финанси. Това е бавно развиващ се, в голяма сте-
пен предсказуем, процес. Той е управляем, когато се вземат навремен-
ни и ефективни мерки. Развитите европейски страни, САЩ, Канада, 
Австралия адресират проблема като привличат млади и образовани 
хора, включително и от България, с добра институционална уредба, 
иновативна и конкурентноспособна икономика, предлагаща и значи-
телно по-висока средна заплата/доход. В същото време качеството на 
здравната помощ, образователната и пенсионни системи в тези страни 
създават стимули за учене и работа през целия живот. 

Икономическите условия в България са твърде непривлекателни, 
за да се спре емиграцията, а още по-малко да се формира толкова го-
лям имиграционен поток с необходимите качества, за да се поддържа 
съотношението работна сила/население. В този случай трябва да се от-
четат и социално-психологичните фактори и необходимите ресурси за 
приобщаване на имигрантите към обществото. Политиките за насър-
чаване на раждаемостта пък имат голям лаг преди да дадат резултат за 
нарастването на работната сила.

Малките отворени икономики, като българската, следва да се прис-
пособят адекватно към негативните за тях процеси на „изтичане на мо-
зъци“, като увеличат конкуретноспособността си и запазят потенциал 
за относително по-висок, но устойчив икономически растеж. 

Една възможна посока е по-пълноценното използване на възраст-
ното население чрез повишаване на пенсионната възраст. Покачва-
нето на възрастта за пенсиониране ще увеличи предлагането на труд, 
ще намали тежестта върху пенсионната система, а същевременно би 
могло да има и положително влияние върху спестяванията, тъй като 
възрастните ще останат по-дълго в работната сила. По тази причина 
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са необходими реформи за по-добро образование и обучение през це-
лия живот. Например, за нарастването на нормата на участие на въз-
растните трябва да има придружителни мерки на пазара на труда, така 
че да се подобрят възможностите за работа на по-възрастните, да се 
постигнат необходимите умения в съответствие с изискванията на съ-
временните технологични промени и да няма дискриминация към въз-
растните по отношение на заетостта.

Техническият прогрес и капиталовите натрупвания, а оттам пови-
шаването на общата факторна производителност, могат да разширят 
границите на производствените възможности, които демографията 
стеснява. Наборът от политики, насочени към по-ефективно из-
ползване на съществуващия капитал и труд могат частично да ком-
пенсират очаквания спад на наличната работна сила. Структурите ре-
форми трябва да се прицелят в покачване на производителността чрез 
намаляване на пречките пред конкуренцията, подобряване на ефектив-
ността на пазара на труда и гъвкавостта на цените, подпомагане на 
иновациите.

Същевременно за техническия прогрес ключова роля ще има реак-
цията на частните спестявания, като засега не е ясна степента, в която 
домакинствата ще приспособят своето поведение спрямо наблюдава-
ните демографски процеси. Реакцията на българските граждани не-
посредствено след кризата е към увеличаване на финансовите спес-
тявания. Тя обаче ще зависи както от дългосрочната устойчивост на 
местната финансова система, така и от паричната и макроикономиче-
ска политика на развитите държави. Относително ниското равнище на 
доходите и широкото използване на работната заплата като средство за 
генериране на външна конкурентноспособност също ще продължават 
да оказват негативно влияние върху спестяванията. 

Възможностите за реализиране на спестявания от страна на дър-
жавата ще бъдат силно ограничени поради нарастването на разходи-
те, чувствителни към демографските процеси – пенсии, здравеопаз-
ване, образование. Политиките за увеличаване на раждаемостта или 
имиграционните политики също изискват увеличаване на държавните 
разходи, вкл. за здравеопазване, което прави фискалната задача още 
по-трудна. Реформи в системата на здравеопазването могат да по-
могнат да се компенсира частично нарастването на разходите, произ-
тичащи от демографските промени. Те могат да включват мерки за 
подобряване на ефективността на здравеопазването и подобряване на 
превантивната медицина и здравното поведение на хората.
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Образователната система също се нуждае от реформи, които да 
са насочени към създаване на кадри, съответстващи на потребностите 
на една конкурентна икономика и установяване на трайно сътрудни-
чество между различните образователни институции и бизнеса.

Посоченото дотук доказва необходимостта от широка комбинация 
от мерки, за да се посрещнат последиците от демографските промени и 
емиграцията. Същевременно поради несигурността на демографските 
и бюджетните прогнози, тези процеси трябва да бъдат по-систематич-
но и непрекъснато изследвани. Ако реформите се прилагат съвместно/
интегрирано в няколко области – пенсионна реформа, здравеопазване, 
имиграция, образование и използване на таланта, бюджетна политика, 
финансова политика, тогава тези политики ще се допълват за постига-
не на оптимален ефект.

Предпоставка за качествена и ефективна политика по отношение 
на демографските проблеми, миграцията и потенциала за растеж на 
икономика е увеличаването на симетричността на информацията меж-
ду всички участници – работодатели, работници, неправителствени-
ят сектор, независимите анализатори, правителството и опозицията. 
Тяхното добро взаимодействие е от изключителна важност, тъй като 
демографските тенденции определят потенциала за икономически 
растеж в дългосрочен аспект – 20÷50 години. Политиците са тези, 
които трябва да вземат решенията като отчетат балансирано всички 
анализирани последици. Това изисква политическа воля, съчетана с 
такава за изработване на консенсус по законодателните, регулативни и 
институционални аспекти на една интегрирана реформа за увеличава-
не на ефективността от действието на пазара.
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Раздел 4. Други ограничения за растежа – 
негъвкаво трудово законодателство, 
непривлекателност на социалното 
осигуряване, юридическа система и 
неформален сектор и въздействието им 
върху растежа и пазара на труда

Настоящият анализ си поставя три взаимосвързани цели: 
Първо, да оцени качествените характеристики, законодателство-

то и институционалната организация на трудовия пазар в България, 
които имат влияние върху конкурентноспособността на икономиката 
и дългосрочния растеж. Ще бъдат използвани преди всичко крите-
риите, приложени от експертите на Световния икономически форум 
(СИФ)104. Това е гаранция, че предложената визия за дългосрочна по-
литика на трудовия пазар и съответстващото й законодателство ще са 
поставени на една разумна и научно-обоснована основа, тъй като Бъл-
гария е малка отворена икономика.

Второ, да направи оценка на системата на социалното осигуряване 
у нас от гледна точка на стимулите за работната сила и работодателите, 
съдържащи се в съществуващото законодателство и институционална 
организация. Според ЕК и международните финансови институции, 
именно това е факторът, наред с демографските и образователно-ква-
лификационните фактори, който гарантира дългосрочна финансова 
устойчивост на социално-осигурителната система и оттам е критерий 
за успешна социално-осигурителна политика по отношение на дълго-
срочния икономически растеж.

Трето, да оцени в каква степен съществуването на относително 
голям дял на «скрита» (сива/сенчеста/неформална) икономика в Бъл-
гария влияе върху качествените характеристики на трудовия пазар и 
стимулите за участие на работниците и работодателите в системата 
за социално осигуряване. Тук относително най-комплексна и научно-
обоснована методология за изследване на проблемите се предлага от 
Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД)105.

104 The Global Competitiveness Report 2001-2012, World Economic Forum, September 2011, 
www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

105 Център за изследване на демокрацията, (2011), „Динамика на скритата икономика в Бъл-
гария по време на криза, октомври 2011 г. Серия Икономически Анализи. 
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1.1. Политиката към трудовия пазар и трудовото 
законодателство в контекста на глобалната 
конкурентноспособност на страната

Според доклада за Глобалната конкурентноспособност на иконо-
миките на Световния Икономически Форум (СИФ) за 2011 – 2012 г., 
по общия индекс за конкурентоспособност, България е на 74 място 
от 142 изследвани страни (фиг. 69). Тя е отстъпила с три места назад 
спрямо предходната година. Индексът за България през 2011 г. е 4,16, 
докато през 2010 г. България е била на 71 място с индекс 4,13. Това 
показва относително бавен прогрес на страната по отношение на сте-
пента на конкурентноспособност в посока приближаване към средния 
за света, който през тези две години е 4.2. Средният индекс за Евро-
пейския съюз – ЕС-27 – обаче е доста по-висок – 4.71 за 2011 г., като 
също се покачва спрямо този в предходната година, но само с 0.01.

Фигура 69. Глобален индекс на конкурентноспособност 
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ФИГУРА 69  ГЛОБАЛЕН ИНДЕКС НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ  

 
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Поради  целите  на  нашето  изследване, ще  анализираме  по‐подробно  само  седмия  критерий 
(стълб119)  от  посочения  доклад  ‐  „Ефективност  на  пазара  на  труда”,  макар  че  различните 
стълбове/критерии за оценка взаимно си влияят и  слабостта на един от  тях често има негативен 
ефект  върху  другите120  (таблица  31).  Като  малка  отворена  икономика,  българската  икономика 
неизбежно ще бъде движена през следващите поне 10‐15 години от ефективността при използване 
на  ресурсите,  включително  на  труда.  Това  е  добре  обосновано  в  доклада,  където  България  е 
посочена като една от 28‐те такива икономики с развиващи се пазари121. 

 
ТАБЛИЦА 31  КРИТЕРИИ И КЛАСИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ С ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СИФ ЗА 2011‐2012  Г. 

Място от  Индекс  Индекс 
    142 страни  България  Среден 
1  Институции  110  3.3  4.0 
2  Инфраструктура  87  3.6  4.0 

3  Макроикономическа среда  46  5.1  4.8 

4  Здраве и начално образование  57  5.8  5.5 

5  Висше образование и обучение  70  4.2  4.1 

6  Ефективност на пазара на стоки и услуги  86  4.1  4.2 

7  Ефективност на пазара на труда  56  4.5  4.3 

8  Развитие на финансовия пазар  75  4  4.1 

9  Технологическа готовност  50  4.1  3.9 

10  Големина на пазара  64  3.8  3.7 

11  Сложност на бизнес методите  96  3.6  4.0 

12  Иновации  93  2.9  3.4 

                                                                 
119   Според използваната терминология в доклада на СИФ. 
120   За тясната връзка между 12‐те стълба красноречиво говори един пример: силен капацитет за 
иновации  (стълб  12)  ще  бъде  много  трудно  да  се  постигне  без  здрава,  добре  образована, 
квалифицирана  и  обучена  работна  сила  (стълбове  4  и  5),  която  е  способна  да  използва  нови 
технологии (стълб 9) , както и без достатъчно финансиране (стълб 8) за наука и развитие или без един  
ефективен  пазар  на  стоки  и  услуги  (стълб  6),  който  прави  възможно  прилагането  на  иновации  в 
пазара. 
121   Таблица 2, стр. 11. 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

Поради целите на нашето изследване, ще анализираме по-подроб-
но само седмия критерий (стълб106) от посочения доклад – „Ефектив-
ност на пазара на труда“, макар че различните стълбове/критерии за 
оценка взаимно си влияят и слабостта на един от тях често има не-
гативен ефект върху другите107 (таблица 31). Като малка отворена 

106 Според използваната терминология в доклада на СИФ.
107 За тясната връзка между 12-те стълба красноречиво говори един пример: силен капаци-

тет за иновации (стълб 12) ще бъде много трудно да се постигне без здрава, добре образована, 
квалифицирана и обучена работна сила (стълбове 4 и 5), която е способна да използва нови 
технологии (стълб 9) , както и без достатъчно финансиране (стълб 8) за наука и развитие или 
без един ефективен пазар на стоки и услуги (стълб 6), който прави възможно прилагането на 
иновации в пазара.



203

икономика, българската икономика неизбежно ще бъде движена през 
следващите поне 10-15 години от ефективността при използване на 
ресурсите, включително на труда. Това е добре обосновано в доклада, 
където България е посочена като една от 28-те такива икономики с 
развиващи се пазари108.

Таблица 31. Критерии и класиране на България с изследването на СИФ за 
2011-2012 г.

Място от Индекс Индекс
142 страни България Среден

1 Институции 110 3.3 4.0
2 Инфраструктура 87 3.6 4.0
3 Макроикономическа среда 46 5.1 4.8
4 Здраве и начално образование 57 5.8 5.5
5 Висше образование и обучение 70 4.2 4.1
6 Ефективност на пазара на стоки и услуги 86 4.1 4.2
7 Ефективност на пазара на труда 56 4.5 4.3
8 Развитие на финансовия пазар 75 4 4.1
9 Технологическа готовност 50 4.1 3.9

10 Големина на пазара 64 3.8 3.7
11 Сложност на бизнес методите 96 3.6 4.0
12 Иновации 93 2.9 3.4

Забележка: Скалата на индекса е от 1 до 7, като 7 е най-високата степен на конкурентноспособност, 
а 1 – най-ниската.
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

В доклада тежестта на стълб 7 „Ефективност на пазара на труда“ е 
оценена на 17% принос към конкурентноспособността на дадена ико-
номика, а двете най-важни агрегирани характеристики – гъвкавост на 
пазара и ефективно използване на талантливите, квалифицираните и 
високообразовани хора – са с по 50% тежест в общия индекс на този 
критерий (таблица 2). Гъвкавостта включва дезагрегирани критерии 
за: 

(а) обща законова основа за връзките между работници и работо-
датели; 

(б) гъвкавост при определяне на работните заплати; 
(в) вида заетост – твърда или с повече възможности за упражнява-

не на труд; правилата за назначаване и освобождаване; 
(г) разходите, които плаща работодателят при освобождаване или 

пенсиониране на наетите лица; 
(д) степента и ефекта на данъчното облагане. 

108 Таблица 2, стр. 11.
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Втората характеристика включва дезагрегирани критерии за: 
(а) заплащането и производителността на труда; 
(б) доверието в професионалното управление, т.е. в качествата на 

мениджмънта; 
(в) ефективното използване на умствените способности на заетите, 
(г) участието на жените в работната сила и 
(д) влиянието на изтичането на мозък от страната, на което се 

спряхме в предходната тема.

По отношение на общата ефективност на трудовия пазар, България 
изглежда относително конкурентноспособна и е на 56-то място от 142 
страни с индекс 4.49, който е над средния 4.33 (фиг. 70 и таблица 22). 
Тя обаче изостава значително от държавите в ЕС с най-ефективен тру-
дов пазар – Дания и Финландия, както и от Балтийските страни, които 
имат подобен на нашия паричен и валутен режим. За сметка на това 
тя е на средното равнище за Съюза и има относително по-ефективен 
трудов пазар в сравнение със съседните страни – Турция, Румъния, 
Гърция, Сърбия и Македония. Това поставя въпроса да се изследват 
по-задълбочено съставните компоненти на индекса, за да се откроят 
по-добре конкретните предимства и недостатъци на законодателната 
и регулаторна среда.

Таблица 32. Ефективност на трудовия пазар (седми стълб)

Критерии Индекс-
България

Среден 
индекс

Място от 142 
държави

Ефективност на трудовия пазар  4.5  4.3  56
7.01.Сътрудничество.м/у наети и работодатели  3.9  4.4  112
7.02.Гъвкавост при Работните заплати  5.2  4.9  63
7.03.Вид заетост (0-100най-лоша)  19.0  27.9  48
7.04.Правила за назначаване и уволняване  4.1  3.9  55
7.05.Разходи при отстраняване (в седмици от заплатата)  9  49  16
Ефективно използване на талантливите, умни и образо-
вани хора  4.0  4.1  
7.06.Заплащане и производителност на труда  4.2  3.9  49
7.07.Доверие в професионално у-ние  3.7  4.3  111
7.08.Ефективно използване на мозъци  2.2  3.5  127
7.09.Участие на жените в % от мъжете  0.85  0.73  42

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентоспособност 2011-12.

Българският пазар на труда е относително по-гъвкав по отноше-
ние на финансовите разходи за правителството и компаниите при ос-
вобождаване на работници, гъвкавостта при формиране на работните 
заплати и участието на жените в работната сила. Той изглежда по-гъв-
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кав и по отношение на практиките при наемане и освобождаване на 
работниците, но по-нататъшният анализ ще разкрие и редица недоста-
тъци. Страната е конкурентноспособна още и при разглеждане на съ-
отношението заплащане спрямо производителност. По този показател 
България е малко по-гъвкава спрямо средното за света и ЕС, но вече 
изостава спрямо почти всички от новите страни-членки, както и някои 
страни в региона като Молдова.

В същото време, страната ни е по-назад в сътрудничеството при 
взаимодействието между работодатели и работници и правилата, на 
които то се основава. Значително изоставане се наблюдава и в някои 
важни елементи за ефективното използване на таланта на работната 
сила – професионалното управление на бизнеса, обучение на работ-
ното място, способност за задържане на интелектуалния потенциал 
(„задържане на мозъците“). Макар, че е над средното общо равнище 
за света, България изостава спрямо средното равнище в ЕС по отно-
шение на обхвата и ефектите от облагането на труда, в т.ч. за социално 
осигуряване, както и по отношение на качеството на образованието, 
вкл. на висшето образование (стълб 5).

Фигура 70. Ефективност на трудовия пазар 
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Ефективно използване на талантливите, умни и образовани хора   4.0    4.1    

7.06.Заплащане и производителност на труда   4.2   3.9    49 

7.07.Доверие в професионално у‐ние   3.7    4.3   111 

7.08.Ефективно използване на мозъци   2.2   3.5   127 

7.09.Участие на жените в % от мъжете   0.85   0.73   42 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Българският пазар на труда е относително по‐гъвкав по отношение на финансовите разходи за 
правителството  и  компаниите  при  освобождаване  на  работници,  гъвкавостта  при  формиране  на 
работните  заплати  и  участието  на  жените  в  работната  сила.  Той  изглежда  по‐гъвкав  и  по 
отношение  на  практиките  при  наемане  и  освобождаване  на  работниците,  но  по‐нататъшният 
анализ  ще  разкрие  и  редица  недостатъци.  Страната  е  конкурентноспособна  още  и  при 
разглеждане на съотношението заплащане спрямо производителност. По този показател България 
е малко по‐гъвкава спрямо средното за света и ЕС, но вече изостава спрямо почти всички от новите 
страни‐членки, както и някои страни в региона като Молдова. 

В  същото  време,  страната  ни  е  по‐назад  в  сътрудничеството  при  взаимодействието  между 
работодатели  и  работници  и  правилата,  на  които  то  се  основава.  Значително  изоставане  се 
наблюдава и в някои важни елементи за ефективното използване на таланта на работната сила – 
професионалното управление на бизнеса, обучение на работното място, способност за задържане 
на интелектуалния потенциал („задържане на мозъците”). Макар, че е над средното общо равнище 
за света, България изостава спрямо средното равнище в ЕС по отношение на обхвата и ефектите от 
облагането  на  труда,  в  т.ч.  за  социално  осигуряване,  както  и  по  отношение  на  качеството  на 
образованието, вкл. на висшето образование (стълб 5). 

 
ФИГУРА 70  ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР  
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Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност, различни издания 2005‐2011 г. 

 

На някои от тези въпроси, които са свързани с политиката и институционалната организация на 
трудовия пазар, ще се спрем в по‐големи детайли по‐долу. 

 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност, различни издания 2005-2011 г.

На някои от тези въпроси, които са свързани с политиката и инсти-
туционалната организация на трудовия пазар, ще се спрем в по-големи 
детайли по-долу.
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1.1.1. Практиките при наемане и освобождаване на 
работниците и финансовите разходи за правителството и 
компаниите при освобождаване на работници

Според фигура 71, България е една от конкурентноспособните 
страни по отношение на гъвкавостта на наемане и освобождаване на 
работна сила. Въпреки, че българското трудово законодателство пред-
вижда редица възможности за наемане на работа на различни основа-
ния109 все още не може да се каже, че се използват оптимално възмож-
ностите, които законово са добре уредени в трудовото законодател-
ство110.

Фигура 71. Условия за наемане и освобождаване на работната сила 

 
 

    Страница 159 от 270 
 
 

1.5.1. ПРАКТИКИТЕ	ПРИ	НАЕМАНЕ	И	ОСВОБОЖДАВАНЕ	НА	РАБОТНИЦИТЕ	
И	ФИНАНСОВИТЕ	РАЗХОДИ	ЗА	ПРАВИТЕЛСТВОТО	И	КОМПАНИИТЕ	
ПРИ	ОСВОБОЖДАВАНЕ	НА	РАБОТНИЦИ	

Според  фигура  71,  България  е  една  от  конкурентноспособните  страни  по  отношение  на 
гъвкавостта  на  наемане  и  освобождаване  на  работна  сила.  Въпреки,  че  българското  трудово 
законодателство предвижда редица възможности за наемане на работа на различни основания122 
все още не може да се каже, че се използват оптимално възможностите, които законово са добре 
уредени в трудовото законодателство123. 

 

ФИГУРА 71  УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА  
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Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

В  сравнение  със  средното равнище в  ЕС,  работещите в България на непълен работен ден  са 
над 8 пъти по‐малко (таблица 33). Прегледът по страни задълбочава тази разлика. Само в Словакия 
делът на работещите на непълен работен ден е относително сходен на този в България, макар и да 
го превишава с 1,3‐процентни пункта и е 3,6 на сто. Най‐висок е относителният дял на работещите 
на  непълен  работен  ден  в  Холандия  ‐  48,3  на  сто  от  всички  заети.  В  Белгия,  Германия,  Австрия, 
Ирландия,  Обединено  кралство,  Швеция  и  Дания  работещите  на  непълен  работен  ден  са  в 
границите  между  21  и  28  на  сто  от  всички  заети.  В  Испания,  Франция,  Италия,  Люксембург, 
Португалия и Финландия работещите на непълен работен ден формират между 12 и 20 на сто от 
всички заети. В новите страни‐членки на ЕС работещите на непълен работен ден са от 5 до 10 на 
сто от всички заети. 

 
ТАБЛИЦА 33  ГЪВКАВОСТ ПРИ УСЛОВИЯТА ЗА НАЕМАНЕ  

  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г. 

Показатели  ЕС  БГ  ЕС  БГ  ЕС  БГ  ЕС  БГ  ЕС  БГ 

Работещи  на  непълен 
работен  ден  като  %  от 

17,8  2,1  18,1  2,0  18,2  1,7  18,2  2,3  18,8  2,3 

                                                                 
122   Срочни  трудови  договори,  трудови  договори  със  срок  на  изпитване,  трудови  договори  за 
работа до 5 дни в месеца, договори за допълнителен труд или за работа при непълно работно време; 
трудови  договори  за  надомна  работа  при  същия  или  друг  работодател  и  трудови  договор  за 
вътрешно заместване. 
123   Българска стопанска камара, „Пазар на труда – състояние и тенденции”. Септември 2011. 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

В сравнение със средното равнище в ЕС, работещите в България на 
непълен работен ден са над 8 пъти по-малко (таблица 33). Прегледът 
по страни задълбочава тази разлика. Само в Словакия делът на работе-
щите на непълен работен ден е относително сходен на този в България, 
макар и да го превишава с 1,3-процентни пункта и е 3,6 на сто. Най-
висок е относителният дял на работещите на непълен работен ден в 
Холандия – 48,3 на сто от всички заети. В Белгия, Германия, Австрия, 

109 Срочни трудови договори, трудови договори със срок на изпитване, трудови договори 
за работа до 5 дни в месеца, договори за допълнителен труд или за работа при непълно работно 
време; трудови договори за надомна работа при същия или друг работодател и трудови договор 
за вътрешно заместване.

110 Българска стопанска камара, „Пазар на труда – състояние и тенденции“. Септември 2011.
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Ирландия, Обединено кралство, Швеция и Дания работещите на непъ-
лен работен ден са в границите между 21 и 28 на сто от всички заети. 
В Испания, Франция, Италия, Люксембург, Португалия и Финландия 
работещите на непълен работен ден формират между 12 и 20 на сто от 
всички заети. В новите страни-членки на ЕС работещите на непълен 
работен ден са от 5 до 10 на сто от всички заети.

Таблица 33. Гъвкавост при условията за наемане 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Показатели ЕС БГ ЕС БГ ЕС БГ ЕС БГ ЕС БГ
Работещи на непълен работен ден като 
% от всички заети 17,8 2,1 18,1 2,0 18,2 1,7 18,2 2,3 18,8 2,3

Работещи на срочен трудов договор 
като % от всички заети 14,0 6,4 14,4 6,2 14,5 5,2 14,0 5,0 13,5 4,7

Заети лица, имащи втора работа като % 
от всички заети 3,5 0,6 3,6 0,8 3,8 0,7 3,7 1,0 3,7 0,6

Източник: Евростат

Страните използват в различна степен срочните трудови договори. 
Разликата между България и средното равнище в ЕС за 2010 г. е зна-
чителна и е над 8 процентни пункта. По отношение на дела на рабо-
тещите на срочен трудов договор, като дял от всички заети България 
е на едно от последните места в ЕС. С по-нисък относителен дял на 
срочните трудови договори от общия брой заети са: Естония – 2,5 на 
сто, Латвия – 2,2 на сто, Румъния – 1 на сто. Най-голям е броят на 
работещите със срочните трудови договори в Полша, където те пред-
ставляват 26,5 на сто от всички заети, в Испания са 25,4 на сто, в Хо-
ландия – 18,2 на сто, в Словения – 16,4 на сто, в Швеция – 15,3 на сто, 
в Германия – 14,5 на сто. Като цяло в ЕС се наблюдава тенденция на 
увеличаване на работещите на срочен трудов договор.

Недостатъчната гъвкавост на българския пазар на труда се допълва 
и от незначителния дял на заетите, имащи втора работа, който е едва 
0,6 на сто от всички заети. Официално заетите, които имат втора ра-
бота, са само 20,2 хиляди души. Отново е налице съществена разлика 
между ЕС и България, като тя е повече от 6 пъти в полза на ЕС. В 
Полша е най-големият дял на заетите, имащи втора работа – 7,6 на сто 
от всички заети, в Португалия – 6,8 на сто, в Холандия – 6,6 на сто, в 
Латвия – 6,1 на сто, в Литва – 5,1 на сто, в Румъния – 3,3 на сто. 

Кодексът на труда съдържа редица правни норми, които позво-
ляват на работодателите да организират по-гъвкаво работния процес 
чрез удължаване на работното време през едни работни дни и компен-
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сирането му чрез съответно намаляване в други работни дни; намале-
но работно време; непълно работно време за работа за част от зако-
ноустановеното работно време; въвеждане на непълно работно време 
от работодателя по икономически причини; сумирано изчисляване на 
работното време и извънредният труд. Една особеност на прилагането 
на извънредния труд, като елемент при постигането на гъвкавост е, че 
този вид труд позволява да се посрещнат предизвикателствата, поро-
дени от ритмичността и обема на поръчките и естеството на производ-
ствения процес.

Проблемите при полагането на извънредния труд както за работо-
дателите, така и за работниците и служителите са свързани с правила-
та за неговото отчитане и заплащане, както и за осигуряване на необ-
ходимата и задължителна по КТ почивка и възстановяване на работ-
ната сила. Освен това много важно е да се постигне съгласие между 
социалните партньори по отношение полагането на извънреден труд, 
защото това е един от спорните моменти, по които все още не може да 
се намери взаимно приемливо решение.

Практиката в други европейски страни показва, че разумният ком-
промис между работодатели и синдикати е в интерес и на гъвкавостта 
на пазара, особено в период на криза и на все по-сериозно чувстващ се 
недостиг на висококвалифицирана работна ръка. Тук проличава ясно и 
слабостта на регулаторните и надзорни органи – Главна инспекция по 
труда и НАП, които не съумяват да наложат спазването на конкретни 
и еднозначно възприемани правила от работодателите и работниците, 
т.е. конкретизиране и ефективно прилагане на първичното законода-
телство.

Таблица 34. България – гъвкавост на пазара на труда според вида  
на договора
Показатели 2007 2008 2009 2010
Наети по трудов договор като % от всички наети 96,1 96,2 96,4 97,0
Наети по граждански или друг вид договор като % от всички наети  1,4  1,4  1,5  1,2
Наети без договор като % от всички наети  2,5  2,4  2,1  1,7

Източник: Национален статистически институт и Българска стопанска камара

Според проведено проучване111 на представителна извадка от заети 
в малки и средни предприятия (МСП), 3/4 от интервюираните работят 
на трудов договор, 13% – на граждански договор, а 11% определят 

111 Асоциацията на индустриалния капитал в България, Тъмната страна на българската ико-
номика, изследване 2011 г.
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като „друг тип“ отношенията си с работодателя. Висок е делът на не-
ясния тип трудови отношения в МСП (11%), за които се предполага, че 
няма писмен договор за извършваната работа, и от тази гледна точка 
несигурността на наетите е висока. Това показва ясно, че е необхо-
дима модернизация и обновяване на трудовото ни законодателство, и 
по-специално на Кодекса на труда, вкл. чрез създаването на самосто-
ятелна глава за регулиране на отношенията между работник и работо-
дател въз основа на принципите, заложени в Закона за задълженията и 
договорите. Необходимо е и облекчаване процедурата на уведомление 
на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите 
при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, чрез 
удължаване на сроковете.

Както за възникването и реализирането на трудовите правоотно-
шения, така и за тяхното прекратяване има достатъчно основания – 
общо 52 основания са предвидени в Кодекса на труда. Проблемът при 
прекратяването на трудовите правоотношения в действащото законо-
дателство е свързан и с финансовите разходи за работодателите, вкл. 
правителството като такъв. България, заедно с Румъния, имат едни от 
най-ниските финансови разходи за прекратяване на трудови правоот-
ношения, като у нас те се оценяват средно на 2 месечни брутни работни 
заплати (графика 4). В момента, само Дания от страните-членки на ЕС 
няма такива разходи и това е законодателно уредено по време на кри-
зата от 2008 г. като една от мерките за нейното преодоляване. Кризата 
като цяло е повлияла за намаляване на тези разходи в световен мащаб, 
но с изключение на Гърция, където те бяха намалени от 6 годишни на 
2 годишни брутни заплати, не се наблюдава сериозно използване на 
този инструмент. Средният финансов разход за света, според доклада 
на СИФ, обаче се запазва на около 1 брутна годишна работна заплата.

Независимо от горната статистика у работодателите в България 
продължава да съществува усещането, че финансовите разходи при 
внезапно прекратяване на трудовото взаимоотношение по тяхна ини-
циатива остават високи. Това означава, че законодателството и регула-
торите следва да се намесят и да се наложат различни схеми за предва-
рително застраховане от страна на работодателите или предварителни 
схеми за колективна браншова или секторна отговорност. Работниците 
също следва да получат законодателни и регулативни насърчения да 
се застраховат сами срещу риск от загуба на работа. В практиката на 
редица страни с развити трудови пазари, например САЩ, има такива 
регулации.
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В България се приема, че в преобладаващия брой случаи защитно-
то законодателство се изпълнява доброволно. Когато няма доброволно 
прилагане, принудителното изпълнение се осъществява чрез граждан-
ско производство в общата съдебна система. В съдилищата преоблада-
ват исковете, предявени за незаконни уволнения – те са повече от 45% 
от всички решения, издадени от съдилищата през 2009 и 2010 г. На 
следващо място са исковете за неплатени или забавени плащания на 
работни заплати, обезщетения при трудови злополуки и професионал-
ни заболявания. Няма обаче статистика, която да позволява детайлен 
анализ в чия ползва се решават делата по този тип трудови спорове, 
както и за казуси, които представляват прецедент за съдебната система 
и спомагат за развитие на трудовото регулиране.

Фигура 72. Финансови разходи при внезапно прекратяване на трудовото 
правоотношение, измерени като брой седмични работни заплати
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или  забавени  плащания  на  работни  заплати,  обезщетения  при  трудови  злополуки  и 
професионални  заболявания.  Няма  обаче  статистика,  която  да  позволява  детайлен  анализ  в  чия 
ползва  се  решават  делата  по  този  тип  трудови  спорове,  както  и  за  казуси,  които  представляват 
прецедент за съдебната система и спомагат за развитие на трудовото регулиране. 

ФИГУРА  72   ФИНАНСОВИ  РАЗХОДИ  ПРИ  ВНЕЗАПНО  ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ТРУДОВОТО  ПРАВООТНОШЕНИЕ,  ИЗМЕРЕНИ  КАТО  БРОЙ 

СЕДМИЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ 

 
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

Допълнителна  защита  за  наетите  лица  се  осъществява  и  чрез  колективното  договаряне.  С 
колективния  трудов  договор  се  уреждат  въпроси  на  трудовите  и  осигурителните  отношения  на 
работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.  

По данни от контролната дейност на ИА „ГИТ” през 2010 г., относителният дял на нарушенията 
в  областта  на  спазване  законосъобразността  на  трудовите  правоотношения  се  е  увеличил  с  над 
10% спрямо предходната 2009 г. Отново следва да се подчертае информационния проблем. Няма 
публично  оповестявана  регулярна  и  детайлна  статистика  по  отделни  елементи  на  нарушенията, 
която  да  позволява  независим  анализ.  Също  така  няма  данни,  че  ГИТ  използва  и  други 
инструменти  за  въздействие,  освен  санкциите.  Като  оказване  на  методологическа  подкрепа  на 
фирмите за преодоляване на проблеми с вътрешните им регулации или обучение на работниците 
за ранна превенция на проблемите, свързани със защитата на техните трудови права. 

1.5.2. ГЪВКАВОСТТА	ПРИ	ОПРЕДЕЛЯНЕ	НА	РАБОТНИТЕ	ЗАПЛАТИ,	
ВРЪЗКАТА	МЕЖДУ	ЗАПЛАТИ	И	ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ	

 

Гъвкавостта на заплащането на труда е много важен елемент за гъвкавостта на целия трудов 
пазар.  По  показателя  гъвкавост  при  определяне  на  работните  заплати  България  има  редица 
предимства, но и някои резерви (фиг. 73). По този показател индексът на ЕС‐27 (4.36) е значително 
под  средното  равнище  за  света  (4.89)  и  особено  за  новите  страни‐членки  (5.08).  Индексът  за 
България  (5.09)  е  съвсем  близо  до  средния  за  новите  страни‐членки,  но  гъвкавостта  при 
определяне  на  работните  заплати  отстъпва  чувствително  на  тази  в  останалите  страни  с  паричен 
съвет  (балтийските  страни),  както  и  на  някои  страни  от  региона  (Македония  и  Молдова)  и  от 
Централна  Европа  (Унгария,  Полша),  които  направиха  сериозни  реформи  в  посока  на  повече 
гъвкавост на заплатите като средство за преодоляване на глобалната финансова криза.  

Законовите и  регулативни резерви  са  главно  в две  посоки –  по  отношение определянето на 
минималната  работна  заплата  и  минималните  осигурителни  доходи,  но  най‐вече  по  отношение 
ограничаване  използването  на  двата  показателя  за  множество  други  цели  при  регулиране  на 
трудовия  пазар,  което  поражда  негъвкавост  и  конфликти.  При  темповете  на  нарастване  на 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

Допълнителна защита за наетите лица се осъществява и чрез ко-
лективното договаряне. С колективния трудов договор се уреждат въ-
проси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и 
служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. 

По данни от контролната дейност на ИА „ГИТ“ през 2010 г., отно-
сителният дял на нарушенията в областта на спазване законосъобраз-
ността на трудовите правоотношения се е увеличил с над 10% спрямо 
предходната 2009 г. Отново следва да се подчертае информационния 
проблем. Няма публично оповестявана регулярна и детайлна статисти-
ка по отделни елементи на нарушенията, която да позволява независим 
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анализ. Също така няма данни, че ГИТ използва и други инструменти 
за въздействие, освен санкциите. Като оказване на методологическа 
подкрепа на фирмите за преодоляване на проблеми с вътрешните им 
регулации или обучение на работниците за ранна превенция на про-
блемите, свързани със защитата на техните трудови права.

1.1.2. Гъвкавостта при определяне на работните заплати, 
връзката между заплати и производителност

Гъвкавостта на заплащането на труда е много важен елемент за 
гъвкавостта на целия трудов пазар. По показателя гъвкавост при оп-
ределяне на работните заплати България има редица предимства, но и 
някои резерви (фиг. 73). По този показател индексът на ЕС-27 (4.36) е 
значително под средното равнище за света (4.89) и особено за новите 
страни-членки (5.08). Индексът за България (5.09) е съвсем близо до 
средния за новите страни-членки, но гъвкавостта при определяне на 
работните заплати отстъпва чувствително на тази в останалите страни 
с паричен съвет (балтийските страни), както и на някои страни от ре-
гиона (Македония и Молдова) и от Централна Европа (Унгария, Пол-
ша), които направиха сериозни реформи в посока на повече гъвкавост 
на заплатите като средство за преодоляване на глобалната финансова 
криза. 

Законовите и регулативни резерви са главно в две посоки – по от-
ношение определянето на минималната работна заплата и минимални-
те осигурителни доходи, но най-вече по отношение ограничаване из-
ползването на двата показателя за множество други цели при регули-
ране на трудовия пазар, което поражда негъвкавост и конфликти. При 
темповете на нарастване на доходите от труд у нас и дискреционните 
решения за размера на минималния осигурителен доход в последните 
няколко години се създава сериозен структурен проблем на пазара на 
труда. 

С повишаване на минималната работна заплата и минималните 
осигурителни доходи, кривата на доходите се „сплесква“ отдолу. Ко-
гато с тях, както е в България, законово и регулативно са свързани и 
редица други социални плащания се възпрепятства мобилността, уве-
личава се риска за навлизане на фирмите в скритата икономика (сивия 
сектор) и/или се засилват стимулите/предпочитанията за получаване 
на социални плащания. В същото време, законово липсва приемлив 



212

за работодатели и работници механизъм за обвързване на минимал-
ната работна заплата с официалната линия на бедност, поради което 
съществува и феноменът „работещи бедни“. Предвид движението на 
международните цени на храните, горивата и енергийните суровини 
след началото на кризата от 2008-09 г., което ограничава покупателна-
та способност и на средната класа, този проблем ще се задълбочава.

Фигура 73. Гъвкавост при формиране заплащането на труда
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доходите от труд у нас и дискреционните решения за размера на минималния осигурителен доход 
в последните няколко години се създава сериозен структурен проблем на пазара на труда.  

С повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, кривата 
на  доходите  се  „сплесква”  отдолу.  Когато  с  тях,  както  е  в  България,  законово  и  регулативно  са 
свързани и редица други социални плащания се възпрепятства мобилността, увеличава се риска за 
навлизане  на  фирмите  в  скритата  икономика  (сивия  сектор)  и/или  се  засилват 
стимулите/предпочитанията  за  получаване  на  социални  плащания.  В  същото  време,  законово 
липсва приемлив за работодатели и работници механизъм за обвързване на минималната работна 
заплата  с  официалната  линия  на  бедност,  поради  което  съществува  и  феноменът  „работещи 
бедни”.  Предвид  движението  на  международните  цени  на  храните,  горивата  и  енергийните 
суровини след началото на кризата от 2008‐09 г., което ограничава покупателната способност и на 
средната класа, този проблем ще се задълбочава. 

ФИГУРА 73  ГЪВКАВОСТ ПРИ ФОРМИРАНЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА 

0-по-гъвкав режим, 7-по-твърд режим
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Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Дискреционното определяне на минималната работна  заплата и минималните осигурителни 
доходи не бива да подкопава  конкурентноспособността на икономиката.  Българската икономика 
успява  относително  успешно  да  се  приспособи  към  многобройните  външни  шокове  през 
последните  15  години  благодарение  на  автоматизма  на  своя  паричен  и  валутен  режим, 
съпроводен с политика на неутралност на бюджета спрямо икономическия цикъл. Това ограничава 
използването  на  някои  от  автоматичните  стабилизатори  (социалните  плащания  и  пенсии),  но 
съдейства  за  запазване  на  гъвкавостта  на  заплатите  и  трудовия  пазар,  а  оттам  и  на 
конкурентноспособността и външното приспособяване. 

Анализът за обвръзката между производителността на труда и работните заплати показва, че в 
България тя е относително силна ‐ индекс 4.16 през 2011  г., който е по‐висок от средния за света 
(3.84) и за ЕС  (4.03). Това е характерно и за повечето европейски страни,  за които се счита, че се 
приспособяват  относително  по‐успешно  към  шока  от  кризата  –  Финландия,  Естония,  Литва, 
Германия,  Чехия, Полша,  Словакия, Латвия  (фиг. 74). Изследването на СИФ убедително подкрепя 
тезата, че българските фирми от търгуемия сектор активно използват заплатите си като инструмент 
за поддържане на конкурентноспособност и това следва да бъде друга важна изходна основа при 
определяне на визията и политиките по отношение на трудовия пазар. 

ФИГУРА 74  ОБВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

Дискреционното определяне на минималната работна заплата и 
минималните осигурителни доходи не бива да подкопава конкурент-
носпособността на икономиката. Българската икономика успява отно-
сително успешно да се приспособи към многобройните външни шо-
кове през последните 15 години благодарение на автоматизма на своя 
паричен и валутен режим, съпроводен с политика на неутралност на 
бюджета спрямо икономическия цикъл. Това ограничава използване-
то на някои от автоматичните стабилизатори (социалните плащания 
и пенсии), но съдейства за запазване на гъвкавостта на заплатите и 
трудовия пазар, а оттам и на конкурентноспособността и външното 
приспособяване.

Анализът за обвръзката между производителността на труда и ра-
ботните заплати показва, че в България тя е относително силна – ин-
декс 4.16 през 2011 г., който е по-висок от средния за света (3.84) и за 
ЕС (4.03). Това е характерно и за повечето европейски страни, за които 
се счита, че се приспособяват относително по-успешно към шока от 
кризата – Финландия, Естония, Литва, Германия, Чехия, Полша, Сло-
вакия, Латвия (фиг. 74). Изследването на СИФ убедително подкрепя 
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тезата, че българските фирми от търгуемия сектор активно използват 
заплатите си като инструмент за поддържане на конкурентноспособ-
ност и това следва да бъде друга важна изходна основа при определяне 
на визията и политиките по отношение на трудовия пазар.

Фигура 74. Обвръзка между производителност и заплащане на труда
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Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Трябва  да  се  има  предвид,  че  като  цяло  равнището  на  заплатите  в  търгуемите  сектори  се 
определя  от  външната  конкуренция.  При  малка  отворена  икономика,  където  търгуемия  сектор 
изобщо не може да  получи монополна цена и  положение,  равнището  на  заплатите  на фирмено 
ниво,  особено  при  глобална  криза,  е  под  сериозен  натиск  към  намаление  или  най‐много  към 
запазване. Това предизвиква сплескване на кривата на доходи от заплати и отгоре, което създава 
допълнителни  структурни  проблеми  на  вътрешния  трудов  пазар.  Създава  се  една  нестабилна 
триада,  при  която  всяко  увеличение  на  минималните  заплати  и/или  промени  в  конкурентната 
позиция  на  местните  фирми  на  външните  пазари  увеличават  рисковете  за  стабилността  на 
трудовия пазар и го тласкат към скритата икономика, дори при неутрална позиция по отношение 
на заплатите в публичния сектор. 

 

1.5.3. СЪТРУДНИЧЕСТВО	МЕЖДУ	РАБОТОДАТЕЛИ	И	РАБОТНИЦИ		
България  е  едва  на  112  място  от  142  страни  с  индекс  3.89,  далеч  под  средния  –  4,37,  по 

справедливо  и  балансирано  общо  институционално  и  законово  уреждане  на  отношения  между 
работници и работодатели (фиг. 75). Това показва една недобра и относително ниско‐гъвкава обща 
законова,  регулативна  и  институционална  среда  за  функциониране  на  пазара  на  труд  спрямо 
предизвикателствата за конкурентно икономическо развитие. Интересното е, че методологията на 
СИФ отразява в максимално възможна степен как самите страни – работодателските организации 
и работниците –  възприемат  собствената  си рамка.  В динамичен аспект,  спрямо 2005  г,  откогато 
започват наблюденията,  в  почти всички  страни  се наблюдава намаляване на  сътрудничеството и 
изменения в рамката за него в негативна посока. Това отразява и общото неблагоприятно влияние 
на икономическия цикъл върху формирането на трудовите отношения.  

 
ФИГУРА 75  СЪТРУДНИЧЕСТВО (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)  МЕЖДУ РАБОТНИЦИ И РАБОТОДАТЕЛИ  

 
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

Трябва да се има предвид, че като цяло равнището на заплатите в 
търгуемите сектори се определя от външната конкуренция. При мал-
ка отворена икономика, където търгуемия сектор изобщо не може да 
получи монополна цена и положение, равнището на заплатите на фир-
мено ниво, особено при глобална криза, е под сериозен натиск към 
намаление или най-много към запазване. Това предизвиква сплескване 
на кривата на доходи от заплати и отгоре, което създава допълнителни 
структурни проблеми на вътрешния трудов пазар. Създава се една нес-
табилна триада, при която всяко увеличение на минималните заплати 
и/или промени в конкурентната позиция на местните фирми на външ-
ните пазари увеличават рисковете за стабилността на трудовия пазар 
и го тласкат към скритата икономика, дори при неутрална позиция по 
отношение на заплатите в публичния сектор.

1.1.3. Сътрудничество между работодатели и работници 

България е едва на 112 място от 142 страни с индекс 3.89, далеч под 
средния – 4,37, по справедливо и балансирано общо институционално 
и законово уреждане на отношения между работници и работодатели 
(фиг. 75). Това показва една недобра и относително ниско-гъвкава обща 
законова, регулативна и институционална среда за функциониране на 
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пазара на труд спрямо предизвикателствата за конкурентно икономи-
ческо развитие. Интересното е, че методологията на СИФ отразява в 
максимално възможна степен как самите страни – работодателските 
организации и работниците – възприемат собствената си рамка. В ди-
намичен аспект, спрямо 2005 г, откогато започват наблюденията, в поч-
ти всички страни се наблюдава намаляване на сътрудничеството и из-
менения в рамката за него в негативна посока. Това отразява и общото 
неблагоприятно влияние на икономическия цикъл върху формирането 
на трудовите отношения. 

Фигура 75. Сътрудничество (взаимодействие) между работници  
и работодатели 

 
 

    Страница 164 от 270 
 
 

 
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Трябва  да  се  има  предвид,  че  като  цяло  равнището  на  заплатите  в  търгуемите  сектори  се 
определя  от  външната  конкуренция.  При  малка  отворена  икономика,  където  търгуемия  сектор 
изобщо не може да  получи монополна цена и  положение,  равнището  на  заплатите  на фирмено 
ниво,  особено  при  глобална  криза,  е  под  сериозен  натиск  към  намаление  или  най‐много  към 
запазване. Това предизвиква сплескване на кривата на доходи от заплати и отгоре, което създава 
допълнителни  структурни  проблеми  на  вътрешния  трудов  пазар.  Създава  се  една  нестабилна 
триада,  при  която  всяко  увеличение  на  минималните  заплати  и/или  промени  в  конкурентната 
позиция  на  местните  фирми  на  външните  пазари  увеличават  рисковете  за  стабилността  на 
трудовия пазар и го тласкат към скритата икономика, дори при неутрална позиция по отношение 
на заплатите в публичния сектор. 

 

1.5.3. СЪТРУДНИЧЕСТВО	МЕЖДУ	РАБОТОДАТЕЛИ	И	РАБОТНИЦИ		
България  е  едва  на  112  място  от  142  страни  с  индекс  3.89,  далеч  под  средния  –  4,37,  по 

справедливо  и  балансирано  общо  институционално  и  законово  уреждане  на  отношения  между 
работници и работодатели (фиг. 75). Това показва една недобра и относително ниско‐гъвкава обща 
законова,  регулативна  и  институционална  среда  за  функциониране  на  пазара  на  труд  спрямо 
предизвикателствата за конкурентно икономическо развитие. Интересното е, че методологията на 
СИФ отразява в максимално възможна степен как самите страни – работодателските организации 
и работниците –  възприемат  собствената  си рамка.  В динамичен аспект,  спрямо 2005  г,  откогато 
започват наблюденията,  в  почти всички  страни  се наблюдава намаляване на  сътрудничеството и 
изменения в рамката за него в негативна посока. Това отразява и общото неблагоприятно влияние 
на икономическия цикъл върху формирането на трудовите отношения.  

 
ФИГУРА 75  СЪТРУДНИЧЕСТВО (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)  МЕЖДУ РАБОТНИЦИ И РАБОТОДАТЕЛИ  

 
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

Могат да се посочат и други негативи:
Първо, изоставането на сътрудничеството между работодатели и 

работници у нас спрямо водещите страни в ЕС, като Дания, Финлан-
дия и Германия е значително. 

Второ, макар, че стои по-добре в сравнение със съседните стра-
ни с относително големи трудови пазари – Турция, Румъния, както и 
спрямо Гърция и Сърбия, българският трудов пазар изостава по гъвка-
вост на общото регулиране на отношенията спрямо малките динамич-
но развиващи се трудови пазари в региона като Македония и Молдова. 
Като страна с паричен съвет, за която гъвкавостта на пазара на труд е 
от изключително значение за приспособяване след шокове, България 
изостава от другите страни с подобен паричен и валутен режим като 
балтийските страни. 

Изводите за икономическата политика са, че много бързо България 
трябва да преосмисли формата, в който представителните организа-
ции на работодателите и работниците на различните нива си взаимо-
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действат и правилата за техните общи взаимоотношения, когато рабо-
тят с други институции – съд, правителство. Необходимо е бързо да 
се постигне консенсус по една по-ефективна рамка от правила за ре-
гулиране на процеса на сътрудничество между тях. Така ще се засили 
и ефективността от участието им при формулирането на политиките 
по отношение на трудовия пазар в България в отговор на шоковете 
напоследък. 

Все още не се използва достатъчно институцията за помирение и 
арбитраж като начин за уреждане на трудовите спорове, за да се избяг-
ва обявяване на стачки и изостряне на социално напрежение.

1.1.4. Правната рамка за ефективно използване на 
талантливите, квалифицираните и високообразовани хора

Върху характера на трудовото правоотношение влияят редица 
фактори на работната среда, свързани с условията на труд, качеството 
на работните места и заетостта, продължителност на работното вре-
ме, почивки и други права и възможности за обучение на работното 
място, изисквания към образователния и квалификационен профил, 
безопасни условия на труд, както и редица субективно възприемани 
характеристики, като привлекателност и престижност на професията, 
заеманата длъжност и отраслова принадлежност. 

Според СИФ, българският трудов пазар не е особено ефективен в 
горните области и не създава добри условия за използване на таланта 
на работната сила (графика 8). Индексът на ефективно използване на 
таланта на работната сила у нас (4.01 за 2011 г.) е не само по-нисък от 
средния за света (4.09), но и много по-нисък от средния за ЕС (4.53) 
и средния за старите страни-членки на Съюза (4.71). България стои 
по-добре единствено от всичките си съседни страни по отношение на 
ефективното използване на таланта на работната сила. Това изисква 
създаване на препоръчителни стандарти и подходяща система от сти-
мули за спазване на тези стандарти. Роля в този процес имат и регу-
латорните органи на пазара на труда (като ГИТ), които при липса на 
капацитет у неправителствения сектор могат да съдействат за увелича-
ване на конкуренцията между предприятията чрез по-голяма прозрач-
ност на резултатите от техните индивидуални проверки.

По отношение, например, възможностите за обучение на работно-
то място, което е част от ефективното използване на таланта, България 
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изостава значително от средното за света, но най-вече от почти всички 
страни-членки на ЕС, а и от съседите си в региона. Индексът за Бълга-
рия (3.48 за 2011 г.) е по-нисък от средния за света (4.02), като от стра-
ните-членки на ЕС само Гърция и Унгария имат по-нисък от средния 
индекс, но по-висок от нашия (графика 9). От съседните страни само 
Сърбия, Македония и Молдова създават по-малко възможности за обу-
чение на работната сила на работното място. 

Много важен елемент на трудовите отношения, който също има 
отношение към ефективното използване на таланта на работната сила, 
е доверието към хората, които ръководят бизнеса и към качествата на 
мениджърите на фирми (графика 76). Според индекса на СИФ, нашата 
страна е на 111 място (от 142 държави) с индекс 3,7 (при среден индекс 
4,3). Най-висок индекс по този показател има Швейцария – 6,3, Вели-
кобритания – 5,6 и т.н. Това ясно показва, че в тази посока се крият 
много резерви и че високият професионализъм и добрите управленски 
качества трябва да са водещите характеристики за ръководителите на 
бизнеса, ако искаме да усъвършенстваме управлението на трудовия 
пазар на микроравнище и да създадем по-голяма конкуренция между 
фирмите за ефективно управление на работната сила.

Фигура 76. Доверие към професионализма на мениджмънта

 
 

    Страница 166 от 270 
 
 

само  Сърбия, Македония  и Молдова  създават  по‐малко  възможности  за  обучение  на  работната 
сила на работното място.  

Много важен елемент на трудовите отношения, който също има отношение към ефективното 
използване на таланта на работната сила, е доверието към хората, които ръководят бизнеса и към 
качествата на мениджърите на фирми  (графика 76).  Според индекса на СИФ,  нашата  страна е на 
111  място  (от  142  държави)  с  индекс  3,7  (при  среден  индекс  4,3).  Най‐висок  индекс  по  този 
показател има Швейцария – 6,3, Великобритания – 5,6 и т.н. Това ясно показва, че в тази посока се 
крият много резерви и че високият професионализъм и добрите управленски качества трябва да са 
водещите  характеристики  за  ръководителите  на  бизнеса,  ако  искаме  да  усъвършенстваме 
управлението на трудовия пазар на микроравнище и да създадем по‐голяма конкуренция между 
фирмите за ефективно управление на работната сила. 

ФИГУРА 76  ДОВЕРИЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА МЕНИДЖМЪНТА 

 
Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

Могат да се посочат редица области на регулиране у нас, които не отговорят на съвременните 
процеси  и  реалности  в  индустриалните  отношения.  Те  трябва  да  се  усъвършенстват  в  следните 
посоки125: 

 преглед на  регламентите  за  сумирано изчисляване на работното  време и повишаване на 
периода, за който се изчислява; 

 премахване на ограничената отговорност на работника при доказано виновно поведение, 
довело до повреда на оборудване; 

 работодателят да може със заповед да удължава работното време през едни работни дни 
и го компенсира чрез намаляване през други; 

 регламентиране  правото  на  работодателите  да  сключват  договори  помежду  си  за 
временно  или  постоянно  предоставяне  на  висококвалифицирани  специалисти  от  едно 
предприятие  на  друго  срещу  съответното  обезщетение  на  „предоставящия”  кадрите 
работодател,  при  постигнато  взаимно  съгласието  на  работника  или  служителя  и 
работодателите; 

Много  важно  обстоятелство,  в  посока  подобряване  на  трудовото  законодателство, 
регулациите  и  институциите,  е  извършването  на  предварителна  и  последваща  оценки  на 
въздействието,  включително  и  върху  бизнеса,  на  законопроекти  и  регулации,  внасяни  за 
разглеждане в комисиите и пленарни заседания на Народното събрание и на всички документи, 
разглеждани в Националния съвет  за  тристранно  сътрудничество.  Колкото повече информация и 
                                                                 
125   Българска стопанска камара, „Пазар на труда – състояние и тенденции”, м. септември 2011 г. 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.

Могат да се посочат редица области на регулиране у нас, които не 
отговорят на съвременните процеси и реалности в индустриалните от-
ношения. Те трябва да се усъвършенстват в следните посоки112:

112 Българска стопанска камара, „Пазар на труда – състояние и тенденции”, м. септември 
2011 г.
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• преглед на регламентите за сумирано изчисляване на работното 
време и повишаване на периода, за който се изчислява;

• премахване на ограничената отговорност на работника при до-
казано виновно поведение, довело до повреда на оборудване;

• работодателят да може със заповед да удължава работното време 
през едни работни дни и го компенсира чрез намаляване през 
други;

• регламентиране правото на работодателите да сключват догово-
ри помежду си за временно или постоянно предоставяне на ви-
сококвалифицирани специалисти от едно предприятие на друго 
срещу съответното обезщетение на „предоставящия“ кадрите 
работодател, при постигнато взаимно съгласието на работника 
или служителя и работодателите;

Много важно обстоятелство, в посока подобряване на трудово-
то законодателство, регулациите и институциите, е извършването на 
предварителна и последваща оценки на въздействието, включително и 
върху бизнеса, на законопроекти и регулации, внасяни за разглеждане 
в комисиите и пленарни заседания на Народното събрание и на всички 
документи, разглеждани в Националния съвет за тристранно сътруд-
ничество. Колкото повече информация и анализи се предоставят от 
отговорните институции на хората, които вземат решения, толкова по-
подготвени и обосновани ще са оценките, и оттук – законодателните 
и регулативни норми ще бъдат по-добри и няма да се налага тяхното 
непрекъснато изменение и допълване заради пропуски в други норма-
тивни актове.

Укрепването на капацитета и повишаването на ефективността 
на контролните органи по спазване на трудовото законодателство и 
включването в Кодекса на труда на законово регламентирано изисква-
не за наличие в колективните трудови договори на клауза за арбитраж 
са важни стъпки в посока подпомагане гъвкавостта на пазара на труда 
и на бизнеса. 

Елемент на трудовото законодателство е и равнопоставеността 
между половете. Тук също има норми, които следва да се доразвият, 
за да се намаляват различията между мъжете и жените в следващи-
те години. За България, в сравнение с много държави, в т.ч. и в ЕС 
разликата в равнището на икономическа активност и заетост между 
жените и мъжете не е голяма (фиг. 77). През 2010 г. равнището на за-
етост е съответно 58,1% и 62,3%. Тук влияние оказва и запазващата 
се разлика между двата пола във възрастта на придобиване на право 
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за пенсиониране (до 3 години през 2010 г.). Наблюдава се и по-ниско 
ниво на заетост на жените след 55-годишна възраст, като определящо 
значение има възрастта, на която, съгласно действащото в страната за-
конодателство, жените придобиват право да се пенсионират. Равнище-
то на заетост на жените в България се доближава до поставената цел 
за средното равнище на заетост на жените в ЕС в Европа 2020 - 62% 
в 2015 г. По данни на Евростат за България, през 2010 г. разликата по 
пол в заплащането е около 12%. Страната има по-добри показатели в 
това отношение от повечето страни членки на ЕС. Разликата по пол в 
заплащането варира от 10% в Италия, Малта, Полша, Словения, Румъ-
ния, Португалия и Белгия до повече от 20% в Словакия, Нидерландия, 
Кипър, Германия, Обединеното кралство, Литва и Гърция и над 25% в 
Чехия, Австрия и Естония.

По-ниските равнища на работни заплати предопределят и по-ни-
ските равнища на получавани пенсии от жените. 

Ключови за постигане на равнопоставеност на половете са таки-
ва фактори като: участие на жените в процесите на взимане на ре-
шения; премахване на т. нар. „стъклен таван за кариерно развитие“; 
разпределение на домашния труд; създаване на по-добри условия за 
съчетаване на семеен с професионален живот; гарантиране на отпус-
ките и разнообразяване и подобряване на качеството на услугите за 
отглеждане на деца или на зависим член в семейството/домакинство-
то и др.

Фигура 77. Участие на жените на пазара на труда в процент от участието 
на мъжете
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Елемент на трудовото законодателство е и равнопоставеността между половете. Тук също има 
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между двата пола във възрастта на придобиване на право за пенсиониране (до 3 години през 2010 
г.). Наблюдава се и по‐ниско ниво на заетост на жените след 55‐годишна възраст, като определящо 
значение  има  възрастта,  на  която,  съгласно  действащото  в  страната  законодателство,  жените 
придобиват право да се пенсионират. Равнището на заетост на жените в България се доближава до 
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данни на Евростат за България, през 2010 г. разликата по пол в заплащането е около 12%. Страната 
има по‐добри показатели в това отношение от повечето страни членки на ЕС. Разликата по пол в 
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повече от 20% в Словакия, Нидерландия, Кипър, Германия, Обединеното кралство, Литва и Гърция 
и над 25% в Чехия, Австрия и Естония. 

По‐ниските равнища на работни заплати предопределят и по‐ниските равнища на получавани 
пенсии от жените.  

Ключови  за  постигане  на  равнопоставеност  на  половете  са  такива  фактори  като:  участие  на 
жените  в  процесите  на  взимане  на  решения;  премахване  на  т.  нар.  „стъклен  таван  за  кариерно 
развитие”;  разпределение  на  домашния  труд;  създаване  на  по‐добри  условия  за  съчетаване  на 
семеен  с  професионален живот;  гарантиране на  отпуските  и  разнообразяване и  подобряване  на 
качеството на услугите за отглеждане на деца или на зависим член в семейството/домакинството и 
др. 
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Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011‐12. 

 

Източник: СИФ, Доклад за глобалната конкурентноспособност 2011-12.
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Много сериозен проблем е липсата на адекватна миграционна по-
литика за преодоляване на деформациите на трудовия пазар и задър-
жане „изтичането“ на мозъци. Това означава, че в трудово законода-
телство следва да се предприемат мерки и за привличане на квалифи-
цирана работна сила от ЕС и трети страни, в т.ч.: 

• ограничаване притока на чуждестранни граждани на пазара на 
труда без необходимото образование и квалификация; 

• ускоряване издаването на т.нар. „синя карта“ за граждани на тре-
ти държави с български произход и българско самосъзнание и 
тяхното привличане на българския пазар на труда; 

• изграждане на система за наблюдение на влизащата у нас и на-
пускащата страната работна сила по пол, възраст, образование 
и квалификация, семейно положение, гражданство (държава), 
религиозна и етническа принадлежност, основания и др.113

1.2. Пенсионната система в България, 
предизвикателства пред пазара на труда и 
развитието на българската икономика.

Световната икономическа и финансова криза от края на 2008 г. ока-
за сериозно негативно влияние не само върху българската икономика и 
пазара на труда, но и върху пенсионната система. Този ефект към вло-
шаване на финансовата устойчивост на българската пенсионна сис-
тема и на публичните финанси се допълва и от изключително небла-
гоприятната демографска тенденция на застаряване на населението. 
От една страна, икономическият спад води до сериозно намаление на 
приходите на осигурителните фондове, а от друга страна – все повече 
хора се нуждаят от социална защита и социалните плащания и разхо-
дите за тях се увеличават.

Например, намалението на икономическия растеж само с 1 про-
центен пункт годишно води до намаление на осигурителната основа с 
около 220 млн. лева годишно.114 При понижение на коефициента на за-

113 Пак там.
114 Изчисления с български данни при модел от типа, прилаган от международните финансо-

ви институции и ЕК. Виж например, Европейска комисия (2009), “2009 Ageing Report“Economic 
and Budgetary Implications for Eu-27 Member States, Brussels; Световна банка (2009), “Pensions 
in Crisis: Europe and Central Asia“, Regional Policy Note, Human Development Unit for Europe and 
Central Asia, Washington DC; Schaecheter A., (2010), Bulgaria: Fiscal Policy Challenges“, in Bulgaria“ 
Selected Issue papers, IMF, Washington DC.
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етост с 1 процентен пункт средногодишно, броят на осигурените лица 
намалява с около 28 хиляди души годишно, а приходите от вноски - с 
около 72 млн. лева годишно. Намаляването на ръста на доходите от 
трудова дейност с 1% годишно означава намаляване на осигурителна-
та основа с около 240 млн. лева годишно, а на приходите от осигури-
телни вноски с над 80 млн. лв. годишно.

1.2.1. Фактори, които влияят върху пенсионната система

Пенсионната система в България беше в неблагоприятно финан-
сово състояние още преди настъпването на глобалната финансова и 
икономическа криза от 2008-09 г. (фиг. 78). 

Фигура 78. Приходи и разходи за пенсии в млн. лв. за периода 2000-2011 г. 
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ФИГУРА 78  ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ПЕНСИИ В МЛН.  ЛВ.  ЗА ПЕРИОДА 2000‐2011  Г.   

 
Източник: Национален осигурителен институт 

 

След това, факторите, които оказаха най‐сериозно влияние върху трите стълба на пенсионната 
система и оттук на публичните финанси се отнасят до: 

 трайно  намаление  на  броя  на  лицата,  които  правят  осигурителни  вноски,  в  резултат  на: 
закриването на работни места и увеличение на безработицата; задържане на доходите на 
работещите;  висок  ръст  на  обезкуражените  лица;  намаляване  на  броя  на 
самоосигуряващите  се  лица;  продължаваща  емиграция  и  особено  на  млади  и 
квалифицирани хора128;  

 сериозен  и  постоянно  нарастващ дефицит  в  Държавното  обществено  осигуряване  (ДОО), 
поради  увеличаващ  се  дисбаланс  между  приходи  от  осигурителни  вноски  и  разходи  за 
пенсии  и  други  обезщетения  (безработица,  майчинство).  Причините  са  както  в 
несъответствието  между  необходимите,  съгласно  актюерските  разчети,  размери  на 
осигурителните вноски за отделните социални рискове и нормативно определените в КСО 
размери,  така и поради по‐ниската  събираемост на осигурителните вноски,  особено през 
последните  три  години.  Актюерските  разчети  на  НОИ  показват,  че  разликата  между 
необходимата  и  нормативно  определената  осигурителна  вноска  за  пенсии  е  около  9 
процентни пункта, включително с участието на държавата, за болест и майчинство – около 
1,3  процентни  пункта,  а  за  безработица  –  0,7  процентни  пункта,  т.е.  по‐ниските  от 
актюерски  необходимите  размери  на  вноските  неминуемо  формират  дефицит.  Още  по‐
критично е положението при работещите в специалните ведомства, където само вноската 
за пенсии е с около 14,5 процентни пункта по‐ниска от необходимата. Поради това не може 
да се постигне баланс между осигурителен принос и размер на получаваните обезщетения 
и пенсии за тези категории лица. Тук роля изигра и приемането през последните няколко 
години на законодателство,  свързано с пенсионните права на работещите в  тези сектори, 
без публично да са на разположение съответните анализи за ефектите. 

 съществуващият модел  не  отчита  своевременно  тревожните  тенденции  в  застаряване  на 
населението и удължаването на жизнения цикъл (виж тема 3); 

 съществуват сериозни проблеми с финансирането на ранното пенсиониране; 

 недостатъчно ефективен е контролът върху отпускането на пенсии за „инвалидност" и оттук 
неправомерни разходи за системата; 

                                                                 
128   Виж също тема 3 за подробности. 

Източник: Национален осигурителен институт

След това, факторите, които оказаха най-сериозно влияние върху 
трите стълба на пенсионната система и оттук на публичните финанси 
се отнасят до:
• трайно намаление на броя на лицата, които правят осигурителни 

вноски, в резултат на: закриването на работни места и увеличение 
на безработицата; задържане на доходите на работещите; висок 
ръст на обезкуражените лица; намаляване на броя на самоосигу-
ряващите се лица; продължаваща емиграция и особено на млади и 
квалифицирани хора115; 

• сериозен и постоянно нарастващ дефицит в Държавното общест-
вено осигуряване (ДОО), поради увеличаващ се дисбаланс меж-
115 Виж също тема 3 за подробности.
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ду приходи от осигурителни вноски и разходи за пенсии и други 
обезщетения (безработица, майчинство). Причините са както в не-
съответствието между необходимите, съгласно актюерските раз-
чети, размери на осигурителните вноски за отделните социални 
рискове и нормативно определените в КСО размери, така и поради 
по-ниската събираемост на осигурителните вноски, особено през 
последните три години. Актюерските разчети на НОИ показват, че 
разликата между необходимата и нормативно определената осигу-
рителна вноска за пенсии е около 9 процентни пункта, включи-
телно с участието на държавата, за болест и майчинство – около 
1,3 процентни пункта, а за безработица – 0,7 процентни пункта, 
т.е. по-ниските от актюерски необходимите размери на вноските 
неминуемо формират дефицит. Още по-критично е положението 
при работещите в специалните ведомства, където само вноската за 
пенсии е с около 14,5 процентни пункта по-ниска от необходимата. 
Поради това не може да се постигне баланс между осигурителен 
принос и размер на получаваните обезщетения и пенсии за тези 
категории лица. Тук роля изигра и приемането през последните ня-
колко години на законодателство, свързано с пенсионните права на 
работещите в тези сектори, без публично да са на разположение 
съответните анализи за ефектите.

• съществуващият модел не отчита своевременно тревожните тен-
денции в застаряване на населението и удължаването на жизнения 
цикъл (виж тема 3);

• съществуват сериозни проблеми с финансирането на ранното пен-
сиониране;

• недостатъчно ефективен е контролът върху отпускането на пенсии 
за „инвалидност“ и оттук неправомерни разходи за системата;

• все повече нараства прякото и косвено участие на държавата в оси-
гуряването на финансовата стабилност на системата – през 2012 г. 
над 54% от разходите за пенсии ще се покрият за сметка на субси-
дия и трансфери от държавния бюджет;

• липсва последователност в решенията за законодателните промени 
и практическите стъпки за постигане на ефективни резултати – и 
като цяло, и по отношение на всеки от стълбовете на пенсионната 
система (таблица 5);

• не само не се решават радикално проблемите в първия стълб, но е 
възможно да се върне назад функционирането на останалите два 
капиталови стълба. Това се дължи на нарушения баланс между ос-
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новните принципи на осигуряването – солидарността и съответ-
ствието;

• все още не е приета нормативна уредба за въвеждане на мултифон-
довете в капиталовите пенсионни схеми на втория и третия стълб, 
обвързани с жизнения цикъл на осигурените лица;

Таблица 35. Хронология на реформата в пенсионната система от 2010 г. 
Тук ще напомним накратко само примера от края на миналата 2010 г. и началото 
на тази година. Няма да се фокусираме върху съдържанието на конкретните 
параметри на реформата. Изводът е, че трябва ясна и целенасочена, но 
приета с широк обществен и политически консенсус стратегия и дългосрочна 
политика.Тя трябва да се осъществява тактически последователно при 
отчитане на промените във външната среда и икономиката, за което също е 
необходим широк обществен и политически консенсус.
Целта на реформата обаче беше фиксиране на необходимите промени, които 
да доведат до усъвършенстване на пенсионния модел през следващите 20-30 
г., за да се създаде стабилност и предвидимост в обществото. При обсъждането 
на бюджет 2011, през ноември 2010 г. правителството постави въпроса за 
дългосрочна визия за пенсионната система. В публичното пространство бяха 
обсъждани различни варианти за параметрите на системата, които да подобрят 
финансовата устойчивост в следващите десетилетия, имайки предвид мащаба 
на проблемите както и възможните решения. В тази връзка правителството 
и социалните партньори започнаха спешни консултации. Притиснати от 
времето, участниците се споразумяха за промени, които на тогавашния етап, 
бяха приети с възможно най-пълен консенсус между социалните партньори и 
правителството и беше подписано национално споразумение. 
Бяха проведени и дискусии и консултации с всички обществени слоеве на 
различно равнище, договореното се превърна в законодателни промени в 
началото на тази година. Тези промени, обаче, в Парламента бяха приети без 
широк политически консенсус, като срещу тях гласуваха 3 от 5-те парламентарно 
представени партии. Като част от реформата частните пенсионни фондове 
законово бяха задължени да прехвърлят към ДОО средства в размер на около 
0.2% от БВП. Само няколко месеца след това, още преди средата на 2011 г., 
правителството информира обществото за ненадежност на ключови изчисления, 
без да се публикуват каквито и да е подробности. В резултат, бяха направени 
персонални промени в НОИ, който само изпълнява законодателството, но 
няма законодателна инициатива. Предприети бяха и допълнителни изменения 
на някои от току-що приетите законови и подзаконови актове за социално-
осигурителната система, поради решения на съдебната система или очевидна 
неприложимост в практиката.
В средата на 2011 г. беше направено и друго отклонение от договорените 
параметри – увеличаването на вдовишката добавка с 6,5 на сто от 1 септември 
2011 г., което натовари пенсионната система с допълнителни разходи (около 
40 млн. лв. за 4-те месеца до края на годината) при положение, че приходната 
част не само не се подобри, а напротив – очертава се допълнителен дефицит 
за 2011 г. в размер на около 260 – 300 млн. лв.
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В началото на ноември 2011 г., след като започна обсъждането на бюджета 
за 2012 г. в парламента, бяха предложени нови промени в пенсионната 
система, които съществено променят приетите през предишната година 
параметри. По реакцията на работодателите и работниците се разбира, че те 
не са предварително консултирани с тях, като те не разполагат и с анализи, 
доказващи необходимост от промени. Повечето от политическите сили, 
представени в парламента, също изразиха учудване и отказаха подкрепа за 
предлаганите промени.

Всичко посочено в таблица 35 води до систематично намаляване 
доверието към осигурителната система и „търсене на вратички“ за за-
обикаляне на законите и регулациите и тласка към скритата икономика 
както работниците, така и фирмите.

Във фиг. 79 и фиг. 80 за коефициента на зависимост (брой пен-
сионери на 100 осигурени лица) и за коефициента на заместване на 
брутния доход от I-ви стълб (съотношението на средната пенсия към 
средния осигурителен доход) са посочени разликите, произтичащи от 
промените в осигурителното законодателство, които влязоха в сила 
от 1 януари 2011 г. (прогноза КСО2011).116 Направено е сравнение с 
действащото през 2010 г. законодателство (КСО2010), за да се покажат 
ефектите от увеличаване на стажа и възрастта върху коефициента на 
зависимост и от увеличаването на тежестта на всяка година стаж (от 
2017 г. от 1,1 на сто на 1,2 на сто) в пенсионната формула, което се 
отразява на коефициента на заместване на брутния доход от първия 
стълб. 

Фигура 79. Коефициент на зависимост 2011 -2030 г.

 
 

    Страница 171 от 270 
 
 

Направено е сравнение с действащото през 2010  г.  законодателство  (КСО2010),  за да се покажат 
ефектите  от  увеличаване  на  стажа  и  възрастта  върху  коефициента  на  зависимост  и  от 
увеличаването  на  тежестта  на  всяка  година  стаж  (от  2017  г.  от  1,1  на  сто  на  1,2  на  сто)  в 
пенсионната  формула,  което  се  отразява  на  коефициента  на  заместване  на  брутния  доход  от 
първия стълб.  

ФИГУРА 79  КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАВИСИМОСТ 2011  ‐2030 Г. 

  
Източник: Национален осигурителен институт 

ФИГУРА 80  КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА БРУТНИЯ ДОХОД ОТ 1‐ВИ СТЪЛБ 2011‐2030  Г.   

   
Източник: Национален осигурителен институт 

 

1.6.2. НЕОБХОДИМИ	СТЪПКИ	ЗА	УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ	НА	СОЦИАЛНОТО	
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,	В	Т.Ч.	И	ПЕНСИОННОТО,	С	ЦЕЛ	ПОСТИГАНЕ	НА	
УСТОЙЧИВОСТ	НА	ПУБЛИЧНИТЕ	ФИНАНСИ	И	ИКОНОМИЧЕСКИ	
РАСТЕЖ	

Все по‐наложително става да се предприемат допълнителни мерки и да се разработят трайни 
политики,  за  да  се  преодолеят  в  средносрочен  и  дългосрочен  период  негативните  финансови  и 
социални  проблеми  на  системата.  Това  означава,  че  в  осигурителното  законодателство,  освен 
промените,  които  влязоха  в  сила  от  1  януари  2011  г.  (а  именно:  постепенното  увеличаване  на 
изискванията  за  осигурителен  стаж  от  1.01.2012  г.  с  по  4  месеца  годишно,  повишаването  на 
възрастта  за  пенсиониране –  от 1.01.2021  г.  и  нарастването  на  тежестта  на  стажа  в  пенсионната 
формула от 2017 г.) се налагат още промени, които не само да гарантират основни цели на всяка 
една пенсионната реформа – постигането на финансовата стабилност на системата и подобряване 
адекватността на пенсиите, но и да отговорят на новите реалности в Европа и света след кризата. 
Това означава: 

 периодично  да  се  отчитат  и  обвързват  по‐пряко  тенденциите  в  демографските  процеси, 
промяната  в  структурата  на  пазара  на  труда  и  мерките  за  подобряване  спазването  на 
осигурителните задължения от всички участници в системата и своевременно да се правят 

 
Източник: Национален осигурителен институт

116 Прогнозите са правени с дългосрочния актюерски модел на НОИ, който е разработен с 
помощта на експерти на Световната банка.
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Фигура 80. Коефициент на заместване на брутния доход от 1-ви стълб 
2011-2030 г. 
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Направено е сравнение с действащото през 2010  г.  законодателство  (КСО2010),  за да се покажат 
ефектите  от  увеличаване  на  стажа  и  възрастта  върху  коефициента  на  зависимост  и  от 
увеличаването  на  тежестта  на  всяка  година  стаж  (от  2017  г.  от  1,1  на  сто  на  1,2  на  сто)  в 
пенсионната  формула,  което  се  отразява  на  коефициента  на  заместване  на  брутния  доход  от 
първия стълб.  

ФИГУРА 79  КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАВИСИМОСТ 2011  ‐2030 Г. 

  
Източник: Национален осигурителен институт 

ФИГУРА 80  КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА БРУТНИЯ ДОХОД ОТ 1‐ВИ СТЪЛБ 2011‐2030  Г.   

   
Източник: Национален осигурителен институт 

 

1.6.2. НЕОБХОДИМИ	СТЪПКИ	ЗА	УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ	НА	СОЦИАЛНОТО	
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,	В	Т.Ч.	И	ПЕНСИОННОТО,	С	ЦЕЛ	ПОСТИГАНЕ	НА	
УСТОЙЧИВОСТ	НА	ПУБЛИЧНИТЕ	ФИНАНСИ	И	ИКОНОМИЧЕСКИ	
РАСТЕЖ	

Все по‐наложително става да се предприемат допълнителни мерки и да се разработят трайни 
политики,  за  да  се  преодолеят  в  средносрочен  и  дългосрочен  период  негативните  финансови  и 
социални  проблеми  на  системата.  Това  означава,  че  в  осигурителното  законодателство,  освен 
промените,  които  влязоха  в  сила  от  1  януари  2011  г.  (а  именно:  постепенното  увеличаване  на 
изискванията  за  осигурителен  стаж  от  1.01.2012  г.  с  по  4  месеца  годишно,  повишаването  на 
възрастта  за  пенсиониране –  от 1.01.2021  г.  и  нарастването  на  тежестта  на  стажа  в  пенсионната 
формула от 2017 г.) се налагат още промени, които не само да гарантират основни цели на всяка 
една пенсионната реформа – постигането на финансовата стабилност на системата и подобряване 
адекватността на пенсиите, но и да отговорят на новите реалности в Европа и света след кризата. 
Това означава: 

 периодично  да  се  отчитат  и  обвързват  по‐пряко  тенденциите  в  демографските  процеси, 
промяната  в  структурата  на  пазара  на  труда  и  мерките  за  подобряване  спазването  на 
осигурителните задължения от всички участници в системата и своевременно да се правят 

 
Източник: Национален осигурителен институт

1.2.2. Необходими стъпки за усъвършенстване на социалното 
законодателство, в т.ч. и пенсионното, с цел постигане на 
устойчивост на публичните финанси и икономически растеж

Все по-наложително става да се предприемат допълнителни мер-
ки и да се разработят трайни политики, за да се преодолеят в сред-
носрочен и дългосрочен период негативните финансови и социални 
проблеми на системата. Това означава, че в осигурителното законода-
телство, освен промените, които влязоха в сила от 1 януари 2011 г. (а 
именно: постепенното увеличаване на изискванията за осигурителен 
стаж от 1.01.2012 г. с по 4 месеца годишно, повишаването на възрастта 
за пенсиониране – от 1.01.2021 г. и нарастването на тежестта на стажа 
в пенсионната формула от 2017 г.) се налагат още промени, които не 
само да гарантират основни цели на всяка една пенсионната реформа 
– постигането на финансовата стабилност на системата и подобряване 
адекватността на пенсиите, но и да отговорят на новите реалности в 
Европа и света след кризата. Това означава:
• периодично да се отчитат и обвързват по-пряко тенденциите в де-

мографските процеси, промяната в структурата на пазара на труда 
и мерките за подобряване спазването на осигурителните задълже-
ния от всички участници в системата и своевременно да се правят 
необходимите промени в законодателството, придружени с финан-
сови и актюерски разчети за дългосрочните ефекти от тези проме-
ни; 

• да се спазва принципът за равнопоставеност на осигурените лица 
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по цялата верига на осигуряването – като се започне от вноските, 
размера на престациите, срока на получаване на обезщетенията и 
пенсиите и др. В тази връзка трябва да се помисли и за отпада-
не тавана на максималния размер на пенсиите не само на ново-
отпуснатите пенсии, както е предвидено от 1 януари 2014 г., но 
и на всички „стари пенсии“ като една от необходимите стъпки за 
повишаване стимулите за осигуряване чрез пряката връзка между 
„принос“ и „престации“;

• размерът на осигурителните вноски за определени категории дър-
жавни служители (МВР, МО и др.) да се приведе в съответствие с 
размера и продължителността на получаване на пенсията;

• осъвременяването на пенсиите да се извършва само на основата 
на обективен и предварително обявен дългосрочен механизъм, в 
зависимост от размера на инфлацията, ръста на БВП, нарастването 
на осигурителния доход, вместо чрез конюнктурни политически 
решения; 

• радикално да се измени системата за определяне и отпускане на 
пенсиите за „инвалидност“ на базата на максимална равнопоста-
веност, обективност и прозрачност за ползване на това право, с цел 
ограничаване на злоупотребите при медицинската експертиза на 
работоспособността;

• на пенсионерите, които получават едновременно пенсия и доходи 
от трудови възнаграждения, да се облагат и двата дохода кумула-
тивно; 

• в Кодекса за социално осигуряване да се включат норми, даващи 
възможност в определени случаи (особено в периоди на финансо-
ви кризи) с решение на Комисията за финансов надзор да бъдат 
нарушавани инвестиционните ограничения за известен срок;

• допълване на инвестиционния режим на пенсионно-осигурител-
ните дружества с възможността определен процент от активите на 
съответните фондове да бъдат инвестирани в „други инвестицион-
ни инструменти“;

• въвеждане на задължителни правила за оценка на риска – не само 
инвестиционен, но и по отношение на всички останали аспекти в 
пенсионно-осигурителното дружество;

• създаване на условия за конкуренция между пенсионните фондове 
и за намаляване на разходите им за издръжка на дейността;

• плавно да се намаляват таксите на пенсионноосигурителните дру-
жества;
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• да се предлагат пакети от инвестиционни инструменти с различни 
рискове и норма на печалбата на осигурените лица – въвеждане на 
т.нар. „мултифондове“. 

Посочените по-горе промени в законодателството могат да подо-
брят значително устойчивостта на пенсионната система в България и 
да доведат до намаляване на натиска върху публичните финанси. Ясно 
е, че на неблагоприятните демографски тенденции, които са характер-
ни не само за нашата страна, но и за цяла Европа трябва да се отговори 
с адекватни финансови и социални политики. А те включват, най-ве-
че, доброволното спазване на осигурителните задължения, засилената 
връзка между приходи и разходи на системата и между осигурителен 
принос и размер на престациите, ефективния контрол върху законосъ-
образността на разходите на системата, повишаването на осигурител-
ната култура и както посочихме по-горе – адекватната законодателна 
уредба, отговаряща на демографските и макроикономическите проце-
си, протичащи в Европа и в България.

1.2.3. Обратна връзка от пенсионната система към пазара на 
труда и икономическия растеж

Постигането и поддържането на висок икономически растеж и за-
етост са в състояние да допринесат съществено за увеличаване на ста-
билността на пенсионната система. Растежът на БВП би трябвало да 
позволи не само да се намали безработицата, но и рязко да се подобри 
участието на трудовия пазар. Периодът на подем в България предход-
ното десетилетие е един от многобройните примери. Здравата и трай-
на връзка между пенсионната система, високата дългосрочна заетост 
и икономическия растеж се изразяват обаче в следното: 
• Създаване и прилагане на съгласувани програми за действие меж-

ду работници, работодатели и правителство, които да преследват 
точно тези цели, както и допълване на законодателството с пре-
поръчителните за Европа специални стимули за оставане на въз-
растните работници на пазара на труда, респективно свеждането 
на насърчаващите ранното пенсиониране норми до изключения.

• Поддържане на оптимален, но сравнително постоянен, относите-
лен дял на разходите за пенсии като дял в БВП като инструмент 
за ефективното и прогнозируемо управление на величината на 
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заделяните ресурси за пенсии. Това ще позволи постигането на 
предварително зададени параметри на подобряване качеството на 
пенсионната защита, в съответствие с общоевропейските цели и 
политики, подчинени на адекватността на пенсиите в средносро-
чен и дългосрочен план. 

• Задължителност на краткосрочните и дългосрочни актюерски раз-
чети и оценки на въздействието, респективно на рисковете, при 
всяка промяна в осигурителното законодателството, която пряко 
или косвено влияе върху постигането на финансова стабилност 
на пенсионната система. В тази връзка, е наложителен един без-
пристрастен/независим/външен количествен анализ на трайните 
въздействия от намаляването на осигурителните вноски за финан-
совата жизнеспособност на пенсионната система в средносрочен 
и дългосрочен план, както и на всички (вкл. популистки) предло-
жения за увеличаване на осигурителните плащания за определени 
групи лица. Всяко отклонение от осигурителните принципи за рав-
нопоставеност и за пряка връзка между принос и престация води 
до нарушаване на баланса в системата и до непредвидими във вре-
мето последици.

• В рамките на мерките за подобряване адекватността на пенсион-
ната система България ще трябва, в съответствие с ангажиментите 
си към рационализирания Отворен метод на координация в ЕС, да 
осигури, че възрастните хора не са в риск от бедност и имат дос-
тоен начин на живот, както и че могат да се ползват от икономиче-
ското благосъстояние на своята страна и да участвуват активно в 
обществения, социалния и културния живот. Тази амбициозна цел 
не може да бъде реализирана без целеви и допълващи мерки и по-
литики, които да допринасят за по-интензивно подобряване разме-
рите на пенсиите. 

• От особено значение за адекватността на пенсиите са взаимоот-
ношенията и съотношенията между престациите от двата задъл-
жителни пенсионни стълбове. Особено внимание и преоценка 
изискват действащите осигурителни вноски за професионалните 
пенсионни фондове по отношение на различните категории осигу-
рени, с оглед различните периоди на изплащане на срочни пенсии, 
с цел да се избегне възможен конфликт между размера на срочната 
пенсия и този на основната пожизнена пенсия. 

• Задължителен елемент на модернизирането на системата е овла-
дяването на по-нататъшното възпроизводство на различията в ко-
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ефициента на заместване и нивата на пенсиите при жените и мъ-
жете. Постигането на този резултат в контекста на Европа 2020, 
задължително минава през адекватни политики и мерки на пазара 
на труда, за равен шанс и равноправно третиране, както и през из-
ключително непопулярното, но неизбежно плавно и постепенно 
изравняване на изискванията за достъп до пенсия /осигурителен 
стаж и възраст/. В този контекст e и решаването на проблемите за 
равноправното третиране на жените и мъжете при определянето 
на размерите на допълнителните пенсии от втория задължителен 
пенсионен стълб /за равен капитал – равна пенсия/. 

• За постигане на по-голяма прозрачност и с оглед повишаване до-
верието в пенсионната система българските институции и преди 
всичко политиците и социалните партньори трябва да положат 
усилия когато се налагат нормативни промени (било то поради 
вътрешна необходимост или поради европейските ангажименти 
към ОМК и изпълнението на 11-те общи цели, на Стратегия Ев-
ропа 2020 или други документи на ЕС), те да се правят въз основа 
на сериозна предварителна подготовка, с аргументи, базирани на 
актюерски анализи и разчети и при една стабилна и дългосрочна 
перспектива по отношение на приходите, разходите и престаците 
от системата, така както това се препоръчва от ЕК и нейните орга-
ни.

• Отвореният метод на координация в ЕС поставя пред пенсионните 
системи изискването да не препятстват мобилността на трудовия 
пазар в рамките на държавите-членки, както и през граница; за 
обезпечаване сигурност и гаранции за пенсионните права на граж-
даните, заети в нестандартни форми на заетост /частично заети, 
по заместване, временно наети и пр./; за окуражаване на самосто-
ятелната заетост и стриктно спазване равноправното третиране на 
жените и мъжете, съгласно правото на ЕС. Към него се отнасят и 
изискванията за подобряване прозрачността на пенсионните сис-
теми, за да се съхрани и развива дългосрочното доверие на граж-
даните в тях; за търсенето на възможния най-широк консенсус при 
предприемане на нормативни промени и разбира се за въвеждане-
то на ефективен мониторинг върху пенсионните политики и ре-
форми.

• Една от приоритетните задачи в изпълнение на дейността по коор-
динация на социалната сигурност е подготовката на българските 
институции за въвеждане на електронен обмен на информация за 
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социална сигурност по Регламент 883/2004, който включва и раз-
ясняването и контрола върху прилагането на всички документи, 
вкл.техническа документация за подготовка за участие в тестовата 
фаза на електронния обмен; контролира се и подготовката на бъл-
гарските институции за работа с новите електронни документи във 
всички области на социалната сигурност. Ежедневната работа по 
координиране и контролиране на дейността на националните ин-
ституции, включени в процеса на прилагане на законодателството 
на ЕС в областта на координацията на системите за социална си-
гурност изисква и сериозна подготовка по отношение на законода-
телството, свързано с професионалните схеми, както и подготвяне 
и издаване на указания към прилагащите български институции 
относно координационните регламенти на ЕС и двустранните до-
говори за социална сигурност с трети страни. 

• Процесите на стратегическо планиране на пенсионната система в 
България на всички нива трябва да бъдат пряко обвързани с бю-
джетните програми и прогнози, както и с планирането на необхо-
димите човешки ресурси.

1.3. Скритата икономика, социалното осигуряване и 
трудовия пазар по време на кризата.

Според различни изследвания у нас „скрита икономика“ се оценя-
ва между 10% и 60% от БВП. Според Неновски и Христов (2000)117, 
средният размер на скритата икономика за първите години след въвеж-
дане на паричния съвет е 27%, но допускат, че при определени усло-
вия може да достигне до 50-60%. При изследване на скритата работа, 
която е една от най-важните елементи на скритата икономика, НСИ 
през 2003 г. и ЦИД през 2007 предоставят на ЕК и Европейската Об-
серватория за Индустирални връзки (EIRO) данни съответно за между 
22% и 30% от БНП, и 25% от БНП118. През 2011 г. Министерството на 
финансите публикува анализ, според който делът на сивата икономика 
в страната след 2000 г. е средногодишно около 20%. НСИ използва 
като дооценка за скритата икономика в данните за БВП през 2008 г. – 

117 Неновски, Н. и К. Христов, „Изследване на парите в обращениe след въвеждане на па-
ричния съвет в България (транзакционно търсене, натрупване, скрита икономика”), поредица 
Дискусионни материали на БНБ, бр. 13/2000., стр.34.

118 Център за изследване на демокрацията, Анализ „Динамика на скритата икономика в Бъл-
гария по време на криза, октомври 2011 г., стр. 74.
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10% от БВП119. В по-съвременни изследвания, като това на Шнейдър 
(2009)120 и на Дреър и Шнейдър (2010)121, България е на една от първи-
те позиции по размер на скритата икономика в Европа, като в първото 
изследване тя е измерена на 37% от БВП, а във второто – 32.6% от 
БВП.

В Европейските страни с високо развити пазари и установена де-
мокрация и демократични институции като Великобритания, Герма-
ния, Финландия, скритата икономика обикновено се оценява на значи-
телно по-малък дял от БНП – обикновено между 1.5 и 4.5%, въпреки 
че Шнейдър (2009) изчислява скритата икономика и в тези държави 
на нива около 10-15% от БВП. В страните от Централна и Източна 
Европа, както и в Гърция и Италия, скритата икономика се оценява 
обикновено в граници близки до тези в нашата страна – между 20% и 
40% от БНП122.

В периоди на спад в икономическата активност, като тези непо-
средствено около въвеждане на паричния съвет или през последните 
няколко години – след избухване на глобалната финансова криза от 
2008-09 г. - се наблюдава увеличение на дела на скритата икономика. 
В периодите на значим подем в икономическата активност и нива на 
БВП близо или над потенциалния, каквато е 2008 г., оценката за дела 
на скритата икономика в БВП е значително по-ниска. По принцип те-
оретичните изследвания не дават еднозначен отговор на въпроса за 
полза или вреда от „скритата икономика“ върху растежа и благосъс-
тоянието123. Еднозначно е обаче възприемането, че високите й стой-
ности в БВП са пагубни за качеството на законодателството, за дове-
рието в държавните институции (вкл. Съдебната система) и тяхната 
способност да прилагат законодателството и регулациите. Другите 
области на проявление са именно разрушенията върху трудовия пазар 
и публичните финанси, най-вече върху устойчивостта на публичните 
пенсионни системи. Именно те ще бъде във фокуса на нашия анализ 
по-нататък. 

119 Пак там – стр. 9.
120 Scheider, F., (2009), “The Shadow Economy in Europe: Using Payment Systems to Combat 

Shadow Economy“, http://atkearney.com/index.php/Publications/the-shadow-economy-ineurope.html, 
p.3.

121 Dreher, A. and F.G. Scheider, (2010), “Corruption and Shadow Economy: An Empirical 
Analysis”, Public, Choice, Springer, vol. 144 (1), pp. 215-238, July. 

122 Център за изследване на демокрацията, Анализ „Динамика на скритата икономика в Бъл-
гария по време на криза, октомври 2011 г., стр. 74.

123 За дискусията виж например, Център за изследване на демокрацията, Анализ „Динамика 
на скритата икономика в България по време на криза, октомври 2011 г., раздел 1.3, стр. 24-31.
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Някои изследвания подчертават, че относително големия дял на 
скритата икономика е важен буфер за омекотяване на шоковете вър-
ху икономическия растеж в България през последното десетилетие124.
Според тях е реалистично да се очаква увеличение на дела на скритата 
икономика поради натрупването на следните фактори: 

• Значителен спад в приходите на бизнеса, увеличаващ вероят-
ността фирмите да се стараят да избегнат плащането на данъци 
и да намалят вноските за социално осигуряване, с цел да запазят 
своята печалба и конкурентоспособност на пазара (или просто 
да избегнат фалит);

• Продължаващо повишение на разходите за труд през 2010 и 
2011 година. Макар това да е естествено развитие в средносроч-
на и дългосрочна перспектива, предвид далеч по-ниските рав-
нища на заплащане в страната в сравнение със средните в ЕС, в 
краткосрочен план в условията на криза, то може да доведе до 
увеличаване на безработицата и натиск за укриване на част от 
възнагражденията с произтичащата от това загуба на социална 
защита;

• С оглед на нарастването на безработицата, се очаква, че голяма 
част от хората ще се опитат да компенсират загубата на доходите 
си в официалната икономика, вземайки участие в скритата ико-
номика;

• Намалената активност на бизнеса е свързана със спад на при-
ходите в държавния бюджет. Това, от своя страна, ограничава 
качеството на предлаганите обществени услуги за контрол и на 
процедурите за одит. Освен това, с понижаването на доходите 
и приходите на фирмите, нарастват исканията към държавната 
администрация да противодейства на скритата икономика чрез 
административни мерки, които обикновено имат обратен ефект.

Характерно за България през последните две-три години е, че це-
ната на предприемачеството у нас остава висока и се съчетава с голяма 
административна тежест, а потребителското търсене е слабo и непла-
тежоспособно. По този начин участието в неформалния сектор се пре-
връща във важен начин и за започване на бизнес. Освен това изглежда, 
че неформалната заетост в България вече е социално прието явление и 
норма на поведение, вградена в очакванията на агентите.

124 Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, който се изпълнява от 
АИКБ и КНСБ и се финансира от ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
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Според Световната банка, спадът на „средната постоянна заетост“ 
по време на кризата от 2008-09 г. в България е най-голям измежду 
страните-членки на ЕС. Според НСИ, през м. септември 2011 г. броят 
на наетите по трудови и служебни правоотношения е 2 188 749 лица, 
докато през същия месец на 2010 г. те са били – 2 198 087, а през сеп-
тември 2009 г. – 2 338 296 лица, или намалението съответно е 9 338 
или 0.4% спрямо 2010 г. и със 149 547 души или 6.4% спрямо 2009 г. 
Още по-голямо е намалението при самонаетите лица, като броят им 
през третото тримесечие на 2011 г. е намалял с около 15 – 16 на сто 
спрямо същия период на 2009 г.

През 2010 г. броят на хората в трудоспособна възраст извън офи-
циалния пазар на труда, било защото са заявили, че не търсят работа 
(икономически неактивните) или защото са обезкуражени, се е увели-
чил в сравнение с 2009 г. и е достигнал приблизително 1,69 милиона. 
Въпреки, че през 2011 г. има ръст на БВП в България, то данните по-
казват, че нивото на заетост не само не се увеличава, а напротив – про-
дължава да намалява. 

В същото време безработицата продължава да се покачва и дори 
може да достигне и по-високи нива от сегашните в резултат на фалити 
или принудително напускане на пазара от предприятия, които са все 
още действащи през 2009-2010 г. Дълговата криза в Еврозоната услож-
нява допълнително макроикономическата среда у нас, поради степен-
та на отвореност на икономиката към тези страни.

Въпреки увеличения брой проверки от страна на Главна инспекция 
по труда (ГИТ) и Националната агенция по приходите (НАП)125, прак-
тиката да се наемат работници без трудови договори или на договори, 
които не отговарят на реалното трудово възнаграждение в съответния 
бранш (плащане „на ръка“) продължава и това ощетява до голяма сте-
пен социалните права на тези хора, особено когато настъпи определен 
социален риск – болест, трудова злополука и разбира се, при пенси-
ониране. Това са двете ключови проявления на скритата икономика на 
трудовия пазар, на които ще се спрем по-нататък.

Преди това обаче прави впечатление, че липсва каквато и да е регу-
лярна публична информация за дейността на ГИТ и НАП, а и на дру-
гите институции, които извършват контролни дейности, по отношение 
на резултатите от тяхната контролна дейност. На страниците на тези 

125 Според представена информация на пресконференция на 2.11.2011 г. от Министъра на 
труда и социалната политика г-н Тотю Младенов, и директора на ГИТ, г-жа Михайлова, през 
първите 10 месеца на 2011 г. са извършени над 44 хиляди проверки на ГИТ.
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институции липсва информация за методологията на индивидуалните 
проверки, инструкциите към техните служители и правилата за тяхно-
то поведение. Няма и препоръчителни стандарти и добри практики по 
отрасли и сектори, разработени съвместно с работодателските и син-
дикалните организации. Това са липсващи еталони, които позволяват 
съпоставка между тях и резултатите от индивидуалните проверки, а 
оттам и обществен контрол върху дейността на тези институции. Дори 
информацията за наложените и събрани глоби не е регулярна и доста-
тъчно детайлна, за да позволява външен анализ, като това да способ-
ства за обществен контрол върху тези институции.

Практиката да се наемат служители без трудов договор не се про-
меня значително през периода 2008 – 2011 г. Все пак, според ЦИД 
(2011) над половината от интервюираните стопански ръководители 
допускат възможността, че около половината от хората работят без 
трудов договор126. В същото време, случаите на работа по договор със 
скрити клаузи (суми „на ръка“) продължават да се увеличават защото 
по време на икономически спад, най-бързият начин за намаляване на 
разходите на бизнеса е да се прекратят недекларираните и неофициал-
ни договори и след това да се пристъпи към съкращаване на офици-
алната заетост и укриването на част от официално декларираните въз-
награждения. По този начин в дългосрочен план индексите за бизнеса 
и за населението се очаква да се сближат и да се върнат към общата 
тенденция за спад в съответствие с подобряването на бизнес климата 
и икономическите условия.

По данни на изследване, проведено от Асоциацията на индустри-
алния капитал в България от 2011 г., особено тревожен сигнал е, че 
9,6% от деклариралите заетост през последната една година са без тру-
дов договор, а 10,8% от неосигуряваните, са заявили, че не могат да 
преценят дали са работили в скритата икономика/сивия сектор. През 
2010 г. 11.6% от анкетираните декларират, че са получили възнаграж-
дение по-високо от заявеното в договора им с основния работодател. 
Това представлява слабо понижаване на случаите на недекларирани 
плащания спрямо 2009 г. , когато съответно делът на анкетираните, по-
лучили по-високо от декларираното възнаграждение, е близо 13%. По 
данни на същото изследване, през 2010 г. профилът на лицата, които са 
декларирали заетост в сивата икономика е:
• 14,8% от мъжете и 10,9% от жените;

126 Център за изследване на демокрацията, Анализ „Динамика на скритата икономика в Бъл-
гария по време на криза, октомври 2011 г., стр. 80, таблица 4.
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• 37,6% от 31-40 годишните; 33,3% от 41-50 годишните; 32,5% от 
21-30 годишните; 23,8% от 51-60 годишните;

• 29,8% от живеещите в областните градове; 27,3% -други градове; 
25,2% от живеещите в София и 20,0% от живеещите на селата;

• 29,8% от лицата със средно специално образование; 28,0% -сред-
но общо; 25,4% -висше образование; 18,1% -основно образование; 
9,5% -начално и 20,0% -без образование;

• 78,2% от лицата, работили през последната една година без трудов 
договор;

• 76,6% от деклариралите, че през последната 1 год. са работили 
на договор за по-малка сума плюс устни договорки за получаване 
пари на ръка;

• 71,1% от заявилите, че през последната 1 год. са получавали запла-
щане по-малко от минималната заплата;

• 78,4% от заявилите, че през последната 1 год. са работили без оси-
гуровки.
На фона на тези данни, дори при допускания, че става въпрос за 

възнаграждения в рамките на средната работна заплата, за които не се 
плащат преки данъци и социални осигуровки загубите за бюджета са 
поне 0.5% от БВП годишно. Косвените загуби за бюджета, като се взе-
ме предвид и действието мултипликатора в икономиката, са значител-
но по-големи. Най-голяма е обаче загубата на доверие в държавните 
институции. 

Тенденцията да се декларират по-ниски от реалните възнагражде-
ния има сериозно влияние върху системата за социално осигуряване, 
тъй като такива възнаграждения са свързани с намалени осигурителни 
вноски. В тази връзка, България трябва да вземе предвид изгубения 
приход за общественото осигуряване вследствие на скритата иконо-
мика и да развие цялостен набор от дългосрочни икономически и ре-
гулаторни мерки за справяне със скритите трудови отношения. Пре-
димство трябва да се даде на адекватните икономически и социални 
политики над административните и контролни мерки за ограничаване 
на скритата икономика, макар вторите изглежда са по-предпочитан ин-
струмент на българското правителство по време на кризата.

Делът на заетите, които са осигурени върху заплати по-ниски от 
действителното им възнаграждение, се е увеличил над два пъти до 
2010 г. спрямо 2003 г. През 2010 г. се наблюдава значителен спад на 
дела на заетите лица, осигурени според сумата, посочена в договора 
им, но получаващи по-високо (недекларирано) възнаграждение. Съ-
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щият принцип, макар и в по-малка степен, важи за дела на заетите оси-
гурени само върху минималния осигурителен праг, докато всъщност 
получават по-високо възнаграждение.

Процентът на заетите лица, които са осигурени на минималния 
осигурителен праг, и чиято заплата съответства на декларираното 
също е намалял (от 12.9% през 2009 г. на 5.9% през 2010 г.). Това е 
показателно за по-високата социална несигурност на недекларирани-
те трудови отношения и приходи, които бизнесът съкрати веднага с 
настъпването на икономическия спад. Индексът за сивата икономика 
показва, че делът на недекларираните осигуровки може да остане не-
променен или дори да се увеличи в общите осигурителни плащания 
на компаниите, тъй като ниско платените и ниско квалифицирани лица 
бяха най-засегнатите от кризата. 

1.4. Препоръки към стратегията, законодателното 
и институционално укрепване на трудовия пазар и 
социалните политики на макро-ниво

Направеният анализ на регулативната среда, институциите и тен-
денциите на трудовия пазар показва, че съществуващото напоследък 
равновесие е неустойчиво. 

Първо, външните шокове са неблагоприятни – увеличаваща се 
конкуренция в търгуемия (външнотърговския) сектор в глобален ма-
щаб, която се изразява в натиск за задържане или понижение на запла-
тите на заетите в такива предприятия, както и неблагоприятни прог-
нози за търсенето в основните търговски партньори от Еврозоната в 
средносрочен аспект. Наред с това има тенденция за увеличаване и 
на цените на храните, суровините и горивата в глобален мащаб, което 
още повече изостря конкуренцията, свързана с останалите (най-вече 
трудовите) разходи. Това тласка все повече фирмите към оптимизация 
на разходи, включително в посока на изместване на дейността им към 
скритата икономика. 

Второ, дълговата криза в Европа от есента на 2011 г. увеличи и 
без това високата чувствителност на пазарите към устойчивостта на 
публичните финанси, което ограничава допълнително възможностите 
за действие на автоматичните стабилизатори в националния бюджет и 
използването на заетостта и заплатите в публичния сектор като буфер 
срещу спада на растежа и търсенето на труд. В същото време, увели-
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чението на цените на храните и горивата в световен мащаб неизбежно 
покачва линията на бедност и я сближава все по-опасно с дискрецион-
но определяните от правителството минимални равнища на работ-
на заплата и социални плащания. Това ограничава възможностите на 
правителството да маневрира между разходите за труд, необходими за 
поддържане на конкурентноспособността на икономиката и тези, необ-
ходими за ограничаване на спада в жизнения стандарт на гражданите.

Трето, в условия на паричен съвет, очаквания за относително по-ни-
сък икономически растеж поне през следващите няколко години, както 
и необходимост от увеличаване на буферите на банковата и финансо-
ва система, произтичащи от новите глобални регулации след кризата 
от 2008-09 г., възможностите за банковото кредитиране на фирмите 
и населението са ограничени. Това допълнително намалява търсене-
то на труд, но прави и предлагането на труд още по-нееластично към 
условията на труд. Застъпването на последните 2 кризи (глобалната 
финансова и дълговата в ЕС), на практика принуждава мнозинството 
от хората да започнат първата появяваща се работа без да се интересу-
ват в детайли от условията. Това има поне два негативни ефекта върху 
пазара: възражда скритата икономика, затормозява повишаването на 
квалификацията и понижава качеството на работната сила.

Трите процеса засега имат и поне една видима обща пресечна 
точка. Тя е в рязкото увеличаване на рисковете за устойчивостта на 
социално-осигурителната система. Все по-малко хора се осигуряват, 
при това на същите или понижаващи се доходи, а все повече хора се 
възползват от законовите възможности или законови и регулативни 
несъвършенства, за да получават пенсии и други социални плащания, 
или се опитват да пробият контролната система. Потенциалът за ико-
номически растеж от гледна точка на труда се понижава и в резултат 
на действието на демографските фактори, анализирани в тема 3.

В тази среда все по-отчетливо се появява необходимост от нов об-
ществен договор за трудовия пазар и социално осигурителната сис-
тема в България. Както видяхме, възможностите на съществуващия 
модел са трайно изчерпани и той е източник на непрекъснато напре-
жение между работници, работодатели, правителство и другите соци-
ални групи. Всяко забавяне във времето на началото на диалога да се 
предоговори изцяло рамката на трудовия пазар и да се постигнат нови 
параметри и граници за политиките по отношение на труда, който да 
доведат до новото и по-трайно равновесие и на пенсионно-осигури-
телната система, ще стеснят допълнително новите възможности и ще 
увеличат риска за устойчивостта и на новото равновесие.
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Какви са възможностите в подобна обстановка? 
Първото е много качествен и задълбочен SWOT анализ на (1) 

търсенето на труд по сектори, особено в производствата, обект и на 
силна външнотърговска конкуренция; (2) институциите, действащи на 
трудовия пазар; (3) предлагането на труд по сектори, и (4) законода-
телството и регулациите. Този анализ и съответстващата му стратегия 
във всяка от взаимосвързаните области, трябва да бъдат изготвени с 
възможно най-широкото участие на всички заинтересовани страни – 
правителство, съдебна система, работодателски и работнически ор-
ганизации, неправителствен сектор и външни експерти. Стратегията 
трябва да бъде одобрена с широк консенсус на най-високо политиче-
ско равнище, при това - във възможно най-кратки срокове. 

Второ, на основа на стратегията трябва да се разработи законова 
и институционална рамка за развитие на трудовия пазар у нас през 
следващите поне 20-30 години.

Трето, консенсусът и законовата рамка следва да се обсъдят об-
ществено, преди да започне реализацията им, за да бъдат информира-
ни хората-обект на този консенсус и те да могат да си изработят линия 
на индивидуално поведение. Това време е необходимо и за да се на-
правят обратните изчисления за ефектите от законодателството и те да 
се сравнят с анализите, на основата на които е разработен консенсуса.

Четвърто, правителствените институции, които ще реализират по-
стигнатия вече консенсус, следва още в самото начало да са в състоя-
ние да предложат детайлен план за действие, поне през първите пет го-
дини. Този план за действие следва да се приема при избора на тяхното 
ръководство от парламента. Тези институции следва да са значително 
по-малко на брой от съществуващите, но с ясен мандат какво точно 
от стратегията ще реализират. Планът за действие следва да включва 
още и изработването на интегрирана обща информационна среда за 
функционирането и развитието на трудовия пазар, която да осигурява 
симетричност на информацията за участниците – държавни институ-
ции, работодатели, работници, неправителствен сектор. Още в самото 
начало на реализация на новия консенсус трябва да се гарантира, че 
изброените в настоящия анализ методологически и информационни 
пропуски няма да се допускат. 

Пето, предложеният дотук анализ може да послужи като изходна 
основа на детайлния SWOT анализ по сегменти на трудовия пазар и 
пенсионно-осигурителната система. Той ясно показва, че българският 
трудов пазар е относително гъвкав по отношение на финансовите раз-
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ходи за правителството и компаниите при освобождаване на работни-
ци, гъвкавостта при формиране на работните заплати и участието на 
жените в работната сила. Той изглежда по-гъвкав и по отношение на 
практиките при наемане и освобождаване на работниците, но анали-
зът разкри и редица недостатъци при този компонент. Засега страната 
е конкурентноспособна още и при разглеждане на съотношението за-
плащане-производителност. Тези предимства следва да се запазят или 
подкрепят и при изработване на консенсуса за новата стратегия и усъ-
вършенстването на регулациите на трудовия пазар.

Шесто, страната ни е негъвкава и не толкова конкурентноспособна 
при взаимодействието между работодатели и работници и правилата, 
на които то се основава. Значително изоставане се наблюдава и във 
важни елементи за ефективното използване на таланта на работната 
сила – професионалното управление на бизнеса, обучение на работно-
то място, способност за задържане на интелектуалния потенциал („за-
държане на мозъците“). Макар, че е над средното равнище за света, 
България изостава спрямо средното равнище в ЕС по отношение на 
обхвата и ефектите от облагането на труда, в т.ч. за социално осигу-
ряване, както и по отношение на качеството на висшето образование. 
Тези елементи следва да се променят съществено при изработване на 
новата стратегия, законодателна и регулативна рамка. Особено вни-
мание в този процес следва да се отдели на преструктурирането на 
институциите, регулиращи и контролиращи трудовия пазар, социал-
но-осигурителната и пенсионна система. Таблица 1 ясно показва, че 
страната изостава съществено в тези компоненти на конкурентноспо-
собността. 

Не на последно място, предпоставка за качествена и ефективна 
институционална промяна е увеличаването на симетричността на ин-
формацията между всички участници. Работодателите, работниците, 
неправителственият сектор, независимите анализатори и опозици-
ята са важна част от процеса на трудовите отношения. В нито един 
момент, правителствените институции и парламента не бива да под-
ценяват тяхното мнение, тъй като тези отношения определят потен-
циала за икономически растеж в дългосрочен аспект – 20÷30 години. 
Симетричността на информацията ще подпомогне за преодоляването 
и на други два важни проблема, които бяха констатирани – липсата 
на стимули за работодателите и работниците за участие в пенсионно-
осигурителната система и наличието на относително голяма скрита 
икономика.
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Раздел 5. Основни краткосрочни и дългосрочни 
фактори и „двигатели“ на 
българската икономика – чист износ, 
инвестиции, вкл. ПЧИ, потребление, 
иновации, технологии, промени в 
производителността и секторни 
перспективи за растеж 

Влиянието на световната финансова и икономическа криза започна 
да се усеща в българската икономика през последното тримесечие на 
2008 г., когато икономическият растеж се забави до 3.5% на годишна 
база. Заниженият приток на финансови ресурси към страната при спад 
на преките чуждестранни инвестиции с 52.0% за 2009 г. на годишна 
база и ограничаването на инвестиционната активност при реален спад 
на бруто капиталообразуването в основен капитал с -24,9% през 2009 
г. засегнаха динамиката на реалния сектор. Производствената дейност 
продължи да се свива и до средата на 2009 г. отбеляза натрупан годи-
шен спад от -20.0% спрямо предходните шест месеца. В този аспект 
световната финансова криза започна да се проявява първо като иконо-
мическа, вследствие на отворения характер на българската икономи-
ка, заплашваше да премине в социална при протестите на различни 
обществени групи през 2009 г., а от края на 2009 г. и през 2010 г. все 
повече придобиваше облика на финансова криза, изхождайки от вло-
шаването на фискалната позиция на страната и растящата междуфир-
мена задлъжнялост. 

През 2011 г. започнаха да се наблюдават плахи сигнали за възста-
новяване на икономиката при 1.3% икономически растеж на годишна 
база за третото тримесечие на годината по експресни оценки на НСИ. 
Към второ тримесечие на годината приносът на външнотърговското 
салдо и крайното потребление в реалния растеж на БВП почти се из-
равниха (около 2 п.п.) като бруто капиталообразуването на основен 
капитал бе единственият компонент на БВП с отрицателен принос от 
-1.76 п.п. за икономическия растеж през второто тримесечие на 2011 
г. Приносът на износа на стоки и нефакторни услуги в икономическия 
растеж за същия период на годината (6.7 п.п.) продължи да доминира 
над вноса на стоки и нефакторни услуги (4.7 п.п.) като излишъкът по 
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текущата сметка на Платежния баланс за третото тримесечие на годи-
ната възлезе на 2.46 млрд. лв. по данни на БНБ. След първоначалния 
спад на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през първото три-
месечие на 2011 г., от средата на годината започна да се наблюдава 
леко нарастване на привлечените ПЧИ, които през третото тримесечие 
на годината достигнаха около 4% от БВП по експресните оценки на 
НСИ. От второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица 
отбеляза леко намаление и достигна 10.2% през третото тримесечие на 
годината, което основно се дължеше на традиционно по-високата се-
зонна заетост през летните месеци. За третото тримесечие на годината 
инфлацията, измерена с индекса на хармонизираните цени, възлезе на 
2.88% при 3.6% в края на м. септември 2010 г. с най-висок принос на 
транспорта от 1.65 п.п. заради ускоряването на цените на горивата през 
годината. Паричните разходи средно на едно лице нараснаха с 8.9% на 
годишна база през второто тримесечие на годината при намаляване на 
потребителския паричен разход (-3.6 п.п. спрямо второ тримесечие на 
2010 г.) за сметка на увеличаване на дела на социалните осигуровки 
и данъците (2 п.п. спрямо второ тримесечие на 2010 г.), което се дъл-
жи на повишаването на минималните осигурителни прагове с 5.6%, а 
също и на ефекта на по-високата база вследствие на нарастването на 
средната работна заплата (5.2% прираст от началото на годината). Де-
позитите на домакинствата се увеличиха с 13.5% на годишна база през 
м. септември 2011 г. при спад от 0.2% на кредитите за домакинства. В 
сектора на строителството (брутна добавена стойност) също се наблю-
дава известен положителен растеж от 3.64% на годишна база за второ 
тримесечие на годината при 4.11% растеж на операциите с недвижими 
имоти (брутна добавена стойност). Според Есенната прогноза на ЕК 
БВП за 2011 г. ще нарасне с 2.2% при забавен растеж за 2012 г. и 2013 
г. съответно 2.3% и 3%. Очаква се постепенно ускоряване на приноса 
на вътрешното търсене от 0 п.п. за 2011 г. до 2.1 п.п за 2012 г. и 3.1 п.п. 
през 2013 г., което се съчетава и със забавяне на приноса на чистия 
износ до 0.2 п.п през 2012 г. при по-висок растеж на вноса спрямо 
износа на стоки и услуги от 2013 г. Запазването на висока норма на 
безработица (по прогнози на ЕК около 12% за 2012 г. и 11% за 2013 
г.) и несигурността относно преодоляването на суверенните кризи в 
Европа и забавянето на външното търсене са основните рискове пред 
икономическото възстановяване на България, които потенциално биха 
очертали продължаващо въздържане от потребление на домакинствата 
при нарастващи спестявания и предпазливост за инвестиране. 
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Обзорът на икономическата ситуация в страната към края на тре-
тото тримесечие на 2011 г. показва, че възстановяването на българска-
та икономика и преодоляването на негативните ефекти от световната 
финансова и икономическа криза към текущия момент протича при 
променена структура на БВП (почти изравнен принос на чистия износ 
и потреблението), забавена инфлация и относително висока норма на 
безработица, високи предохранителни спестявания и инвестиционна 
предпазливост. Тези предпоставки е необходимо да бъдат отчетени 
при разглеждане на потенциала на чистия износ, потреблението, инве-
стирането и притока на ПЧИ, иновациите и технологичните промени 
като фактори за възстановяване на икономиката с оглед и на определе-
ни секторни перспективи за растеж. Анализът на всеки един от избро-
ените фактори за стимулиране на икономическия растеж в краткосро-
чен и средносрочен план отчита и определени тенденции от годините 
на ускорено икономическо развитие в България преди кризата, което 
позволява да се очертаят наложилите се структурни характеристики 
на икономиката и възможностите за тяхното оползотворяване в пери-
ода на икономическо възстановяване.

За да се придобие по-ясна представа за структурата на икономика-
та към текущия момент, анализът започва с проследяване на брутната 
добавена стойност по основните икономически сектори. По този на-
чин се отчита степента, в която те успяват да устоят на кризата, техни-
ят експортен потенциал и възможности за стимулиране на икономиче-
ския растеж. 

1.1. Брутна добавена стойност по основни 
икономически сектори

В периода 2009-2011 г. добивната и преработващата промишленост 
отбелязва най-сериозно ускоряване спрямо останалите икономически 
сектори като през второ тримесечие на 2011 г. достига 27.4% от БВП 
(производствен метод). Износът на суровини и материали продължава 
да се ускорява и в края на второ тримесечие на 2011 г. съставлява 46% 
от общия износ на стоки. Повишаване са наблюдава и на износа на 
инвестиционни стоки, който през второто тримесечие на 2011 г. възли-
за на 18.1% от общия износ, което е най-висок дял от общия износ за 
целия период след 2000 г.

В годините преди кризата се регистрираше по-засилен растеж на 
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сектора на „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“, 
който като дял от БВП дори изпреварва добивната и преработващата 
промишленост през 2006 г. (19.9%), а към момента е с приблизително 
2 п.п. под това ниво (18.3% от БВП за второ тримесечие на 2011 г.). Все 
още забавено възстановяване се отчита и в сектора на строителството, 
а данните за икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ 
показват леко оживление след спада до 7,5% от БВП през 2008 г. По-
добряването на операциите с недвижими имоти основно се дължи на 
поддържаните ниски цени на вече построени имоти, което подхранва 
психологическата нагласа за изгодна покупка. В допълнение, един-
ствено при жилищните кредити за домакинства се регистрира и рас-
теж от 2.2% на годишна основа към м. септември 2011 г.

Фигура 81. Дял на основни сектори от брутната добавена стойност 
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Леката  промишленост  продължава  да  регистрира  забавяне.  Данните  за  износа  по  начин  на 
използване показват относително намаляване на дела на потребителските  стоки от общия износ 
до 21.7 % през второ тримесечие на 2011 г. при 36.6 % за 2003 г. с най‐сериозен спад в тази група 
на износа на дрехи и обувки, който съставлява 7.5 % от общия износ на страната при 21.9 % за 2003 
г. Забавеното възстановяване на леката промишленост се дължи на все още потиснатото вътрешно 
потребление и продължаващото свиване на сектор селско, горско и рибно стопанство (под 5 % от 
БВП след 2006 г.). Леката промишленост е силно зависима от вътрешното търсене и очакванията за 
развитието  на  националната  икономика,  а  перспективите  за  ограничаване  на  селскостопанското 
производство от последните години допълнително негативно засягат дейността на сектора. 

Секторът „Държавно управление,  образование и  здравеопазване“  отбелязва дял от брутната 
добавена стойност от 13 % до средата на 2011  г., което е сходно с дела му през 2000  г. Подобна 
динамика  посочва  опит  за  компенсиране  на  понижения  дял  от  брутната  добавена  стойност  на 
други  сектори  и  по‐активна  намеса  на  правителството  в  икономиката,  която  не  кореспондира  с 
намеренията за провеждане на фискална консолидация, както показва и 3.3 % реалния растеж на 
колективното потребление за второто тримесечие на 2011 г. 

Данните  показват,  че  в  условия  на  криза  България  успява  да  реализира  свои  предимства  в 
добива  на  суровини  и  материали  и  производството  на  машини,  уреди  и  апарати,  които 
компенсират изоставането в леката промишленост. Нарастването на производството в добивната и 
преработвателната  промишленост  предимно  заради  ускоряващия  се  износ  на  инвестиционни 
стоки е добра възможност за завоюване на пазари от български производители и в следкризисния 
период,  за  което  основно  значение  би  оказало  привличането  на  инвестиции  в  тези  сектори. 
Изгубването  на  конкурентни  предимства  в  определени  сектори  (дрехи  и  облекла,  хранително‐
вкусова промишленост, мебели и домашно обзавеждане)  още преди кризата,  не могат да бъдат 
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Леката промишленост продължава да регистрира забавяне. Данни-
те за износа по начин на използване показват относително намаляване 
на дела на потребителските стоки от общия износ до 21.7% през второ 
тримесечие на 2011 г. при 36.6% за 2003 г. с най-сериозен спад в тази 
група на износа на дрехи и обувки, който съставлява 7.5% от общия 
износ на страната при 21.9% за 2003 г. Забавеното възстановяване на 
леката промишленост се дължи на все още потиснатото вътрешно по-
требление и продължаващото свиване на сектор селско, горско и риб-
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но стопанство (под 5% от БВП след 2006 г.). Леката промишленост е 
силно зависима от вътрешното търсене и очакванията за развитието на 
националната икономика, а перспективите за ограничаване на селско-
стопанското производство от последните години допълнително нега-
тивно засягат дейността на сектора.

Секторът „Държавно управление, образование и здравеопазване“ 
отбелязва дял от брутната добавена стойност от 13% до средата на 
2011 г., което е сходно с дела му през 2000 г. Подобна динамика по-
сочва опит за компенсиране на понижения дял от брутната добавена 
стойност на други сектори и по-активна намеса на правителството в 
икономиката, която не кореспондира с намеренията за провеждане на 
фискална консолидация, както показва и 3.3% реалния растеж на ко-
лективното потребление за второто тримесечие на 2011 г.

Данните показват, че в условия на криза България успява да реали-
зира свои предимства в добива на суровини и материали и производ-
ството на машини, уреди и апарати, които компенсират изоставането 
в леката промишленост. Нарастването на производството в добивната 
и преработвателната промишленост предимно заради ускоряващия се 
износ на инвестиционни стоки е добра възможност за завоюване на 
пазари от български производители и в следкризисния период, за кое-
то основно значение би оказало привличането на инвестиции в тези 
сектори. Изгубването на конкурентни предимства в определени сек-
тори (дрехи и облекла, хранително-вкусова промишленост, мебели и 
домашно обзавеждане) още преди кризата, не могат да бъдат преодо-
лени дори при разширяващо се външно търсене, което е сигнал за не-
обходимо сериозно преструктуриране. Разширяването на държавния 
сектор в условията на криза е неефективно решение, което не води до 
стимулиране на пазарната активност в средносрочен план.

1.2. Чист износ

Динамиката на чистия износ през последните години напълно 
следваше фазата на бизнес цикъла. В годините на ускорен икономи-
чески растеж търговският дефицит постепенно се задълбочаваше като 
в края на 2008 г. достигна -24.3% от БВП основно под натиска на по-
вишаващите се международни цени при стабилно вътрешно и външно 
търсене. Силният негативен ефект на кризата върху основните ни тър-
говски партньори (най-вече от еврозоната), а както и върху България, 
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засегна вътрешното и външното търсене и търговският дефицит се сви 
до -11.7% от БВП през 2010 г. С ускоряването на възстановяването на 
икономиките от еврозоната и по-високите международни цени на хра-
нителните продукти и петрола, износът на стоки и услуги започна да 
нараства (растеж от 22.9% за второ тримесечие на 2011 г. на годишна 
база) при леко забавяне на вноса (17.3% за същия период на годишна 
база). Все още забавеното възстановяване на европейската икономика 
и несигурността относно преодоляването на дълговите кризи в евро-
зоната се отразява върху външното търсене в основните ни търговски 
партньори, което създава рискове за забавяне на износа на стоки и ус-
луги при перспективи за плавно увеличаване на вноса с оглед по-бързо 
възстановяване на вътрешното търсене.
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Динамиката  на  чистия  износ  през  последните  години  напълно  следваше  фазата  на  бизнес 
цикъла.  В  годините  на  ускорен  икономически  растеж  търговският  дефицит  постепенно  се 
задълбочаваше  като  в  края  на  2008  г.  достигна  ‐24.3  %  от  БВП  основно  под  натиска  на 
повишаващите  се  международни  цени  при  стабилно  вътрешно  и  външно  търсене.  Силният 
негативен ефект на  кризата  върху основните ни  търговски партньори  (най‐вече от  еврозоната),  а 
както и върху България, засегна вътрешното и външното търсене и търговският дефицит се сви до ‐
11.7 % от БВП през 2010 г. С ускоряването на възстановяването на икономиките от еврозоната и по‐
високите  международни  цени  на  хранителните  продукти  и  петрола,  износът  на  стоки  и  услуги 
започна да нараства (растеж от 22.9 % за второ тримесечие на 2011  г. на годишна база) при леко 
забавяне на вноса (17.3 % за същия период на годишна база). Все още забавеното възстановяване 
на  европейската  икономика  и  несигурността  относно  преодоляването  на  дълговите  кризи  в 
еврозоната  се  отразява  върху  външното  търсене  в  основните  ни  търговски  партньори,  което 
създава рискове за забавяне на износа на стоки и услуги при перспективи за плавно увеличаване 
на вноса с оглед по‐бързо възстановяване на вътрешното търсене.  
ФИГУРА 82  Износ и внос на стоки и нефакторни услуги 

 
Източник: БНБ 

В структурата на износа на стоки по начин на използване традиционно най‐голям е делът на 
суровини и материали (средно 43 % от общия износ за периода 2000‐2010 г.) с преобладаващ дял 
на цветните метали (средно 10 % от общия износ за периода 2000‐2010 г.). Въпреки спада с 26.2 % 
на  износа  на  суровини  и  материали  през 2009  г.  на  годишна  база,  през  2010  г.  този  спад  беше 
преодолян, за което основно допринесоха сигналите за икономическо възстановяване в основните 
търговски партньори и повишаващите се международни цени. Стойността на износа на суровини и 
материали от 13.3 млрд. лв в края на 2010 г. е най‐високата за годините след 2000 г., а данните до 
второто тримесечие на годината показват реализиран износ на суровини и материали от 8.8 млрд. 
лв.  

 
ФИГУРА 83  Износ на суровини и материали  

Източник: БНБ

В структурата на износа на стоки по начин на използване тради-
ционно най-голям е делът на суровини и материали (средно 43% от 
общия износ за периода 2000-2010 г.) с преобладаващ дял на цветните 
метали (средно 10% от общия износ за периода 2000-2010 г.). Въпреки 
спада с 26.2% на износа на суровини и материали през 2009 г. на го-
дишна база, през 2010 г. този спад беше преодолян, за което основно 
допринесоха сигналите за икономическо възстановяване в основните 
търговски партньори и повишаващите се международни цени. Стой-
ността на износа на суровини и материали от 13.3 млрд. лв в края на 
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2010 г. е най-високата за годините след 2000 г., а данните до второто 
тримесечие на годината показват реализиран износ на суровини и ма-
териали от 8.8 млрд. лв. 

Фигура 83. Износ на суровини и материали 

 
 

    Страница 187 от 270 
 
 

 
Източник: БНБ 

В  структурата  на  износа  на  суровини  и  материали  най‐значителен  прираст  след  2010  г.  се 
наблюдава  в  икономически  сектор  „Производство  на  основни  метали“  и  в  по‐малка  степен  в 
„Производство  на  хранителни  продукти“.  Докато  при  всички  стокови  групи  се  следва  обща 
тенденция  на  преодоляване  на  спада  през  2010  г.  на  годишна  база,  единствено  при  износа  на 
суровини и материали се наблюдава значително повишаване спрямо предкризисния период, което 
показва усвояване на конкурентни предимства на международните пазари и потенциал за растеж 
в  следкризисния  период.  Към  второ  тримесечие  на  2011  г.  секторът  „Производство  на  основни 
метали“  съставлява 17.4 %  от  общия износ на  стоки на обща  стойност 1.65 млрд.  лв.  като  силен 
превес  има  износа  на  цветни  метали  (13 %  от  общия  износ).  През  последните  години  секторът 
успява да  съсредоточи  значителни инвестиции,  включително и под формата на ПЧИ от немски и 
гръцки инвеститори, допринасящи за подобряване на производителността на труда в него, която е 
4 пъти над средната за страната. Сравнително богатата суровинна база на цветната металургия и 
перспективите  за  покачване  на  цените  на  цветните  метали  в  световен  план  са  също  сериозни 
предпоставки за запазване на позициите на сектора като водещ във външнотърговския баланс на 
страната.  

Перспективите за развитие пред сектор „Производство на хранителни продукти“ не са толкова 
благоприятни  поради  наблюдаващото  се  след  2006  г.  постепенно  намаляване  на  дела  на 
продукцията на сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ от БВП. Свиването на сектора основно 
се  дължи  на  малките  и  разпокъсани  площи  и  огромния  дял  на  дребни  стопанства  с  ниска 
производствена  ефективност,  които  са  пречка  пред  навлизането  на  сериозни  инвестиции  в 
сектора,  включително  и  чуждестранни.  Сред  основните  чуждестранни  инвеститори  по  данни  на 
Българската  агенция  за  инвестиции  няма  нито  един  с  предмет  на  дейност  селско  стопанство,  а 
чуждите  инвестиции  в  сектора  са  средно  под  0.1  %  от  БВП.  При  недостатъчно  развито  селско 
стопанство България пропуска и ползи от международното повишаване на цените на хранителните 
продукти,  вследствие  на  нарасналото  потребление  от  развиващите  се  страни,  от  което  може  да 
извлече  сериозни  приходи  с  оглед  благоприятните  природни  дадености  и  все  още  сравнително 
конкурентното  заплащане  на  труда  в  сектора.  Износът  на  хранителни  стоки  (храни,  напитки, 
цигари)  съставлява  5.4  %  от  общия  износ  към  края  на  второто  тримесечие  на  2011  г.  и  също 
потвърждава неоползотворяването на селскостопанския капацитет на страната.  

В износа на потребителски стоки най‐голям дял заема сектор „Производство на облекло“ (7.5 
% от общия износ на стоки за второ тримесечие на 2011  г.). В края на 2010  г. износът на дрехи и 
обувки (2.66 млрд. лева) се доближава до стойността от 2.7 млрд. лв за 2008 г., но далеч изостава 
от реализирания износ на дрехи и обувки от 3.15 млрд.  лв.  през 2006  г.  Свиването на износа на 

Източник: БНБ

В структурата на износа на суровини и материали най-значите-
лен прираст след 2010 г. се наблюдава в икономически сектор „Про-
изводство на основни метали“ и в по-малка степен в „Производство 
на хранителни продукти“. Докато при всички стокови групи се след-
ва обща тенденция на преодоляване на спада през 2010 г. на годишна 
база, единствено при износа на суровини и материали се наблюдава 
значително повишаване спрямо предкризисния период, което показ-
ва усвояване на конкурентни предимства на международните пазари 
и потенциал за растеж в следкризисния период. Към второ тримесе-
чие на 2011 г. секторът „Производство на основни метали“ съставля-
ва 17.4% от общия износ на стоки на обща стойност 1.65 млрд. лв. 
като силен превес има износа на цветни метали (13% от общия износ). 
През последните години секторът успява да съсредоточи значителни 
инвестиции, включително и под формата на ПЧИ от немски и гръцки 
инвеститори, допринасящи за подобряване на производителността на 
труда в него, която е 4 пъти над средната за страната. Сравнително 
богатата суровинна база на цветната металургия и перспективите за 
покачване на цените на цветните метали в световен план са също се-
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риозни предпоставки за запазване на позициите на сектора като водещ 
във външнотърговския баланс на страната. 

Перспективите за развитие пред сектор „Производство на храни-
телни продукти“ не са толкова благоприятни поради наблюдаващото 
се след 2006 г. постепенно намаляване на дела на продукцията на сек-
тор „Селско, горско и рибно стопанство“ от БВП. Свиването на секто-
ра основно се дължи на малките и разпокъсани площи и огромния дял 
на дребни стопанства с ниска производствена ефективност, които са 
пречка пред навлизането на сериозни инвестиции в сектора, включи-
телно и чуждестранни. Сред основните чуждестранни инвеститори по 
данни на Българската агенция за инвестиции няма нито един с пред-
мет на дейност селско стопанство, а чуждите инвестиции в сектора са 
средно под 0.1% от БВП. При недостатъчно развито селско стопанство 
България пропуска и ползи от международното повишаване на цените 
на хранителните продукти, вследствие на нарасналото потребление от 
развиващите се страни, от което може да извлече сериозни приходи 
с оглед благоприятните природни дадености и все още сравнително 
конкурентното заплащане на труда в сектора. Износът на хранителни 
стоки (храни, напитки, цигари) съставлява 5.4% от общия износ към 
края на второто тримесечие на 2011 г. и също потвърждава неоползо-
творяването на селскостопанския капацитет на страната. 

В износа на потребителски стоки най-голям дял заема сектор 
„Производство на облекло“ (7.5% от общия износ на стоки за второ 
тримесечие на 2011 г.). В края на 2010 г. износът на дрехи и обувки 
(2.66 млрд. лева) се доближава до стойността от 2.7 млрд. лв за 2008 
г., но далеч изостава от реализирания износ на дрехи и обувки от 3.15 
млрд. лв. през 2006 г. Свиването на износа на дрехи и обувки в послед-
ните години се дължи на силно намалената производствена база както 
на технически култури (лен, коноп, памук), така и на животновъдство 
(кожи, вълна, пашкули), което налага значителен внос на суровини за 
сектора и води до загуба на конкурентни предимства. Към тези факто-
ри могат да бъдат добавени и силният пазарен натиск от икономически 
гиганти в световен план (45% от световния износ на текстил и облек-
ло се реализира от Китай, Индия, Корея, Тайланд, Тайван), необхо-
димостта от техническо усъвършенстване на производствената база и 
внедряването на технологии за заместване на естествените суровини, 
а както и ниските инвестиции за подобряване на квалификационната 
структура на сектора. 
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Фигура 84. Износ на потребителски стоки 

 
 

    Страница 188 от 270 
 
 

дрехи и обувки в последните години се дължи на силно намалената производствена база както на 
технически култури  (лен,  коноп,  памук),  така и на животновъдство  (кожи,  вълна,  пашкули),  което 
налага значителен внос на суровини за сектора и води до загуба на конкурентни предимства. Към 
тези  фактори  могат  да  бъдат  добавени  и  силният  пазарен  натиск  от  икономически  гиганти  в 
световен план (45% от световния износ на текстил и облекло се реализира от Китай, Индия, Корея, 
Тайланд,  Тайван),  необходимостта  от  техническо  усъвършенстване  на  производствената  база  и 
внедряването  на  технологии  за  заместване  на  естествените  суровини,  а  както  и  ниските 
инвестиции за подобряване на квалификационната структура на сектора.  

 
ФИГУРА 84  Износ на потребителски стоки  

 
Източник: БНБ 

Потенциално благоприятно влияние върху развитието на сектора би оказало увеличаването на 
чуждестранните инвестиции, които основно се влагат от немски и италиански инвеститори. С оглед 
на несигурността около възстановяването на Италия е възможно в средносрочен план притокът на 
ПЧИ от тази страна да бъде ограничен, което допълнително би засегнало сектора. Подобряването 
на природно‐ресурсната осигуреност при преодоляване на проблемите в  селското  стопанство би 
позволило  преодоляване  на  високата  импортоемкост  на  сектора  (средно  около  150  %  е 
съотношението  на  вноса  към  обема  на  произведената  продукция  за  текстилния  отрасъл)  и  по‐
пълно  използване  на  потенциала  на  този  традиционен  за  страната  сектор,  който  също  така  се 
отличава  и  с  конкурентни  на  световните  цени  и  висока  валутна  възвращаемост  (около  65 %  за 
текстила при 60 % за металургията и 30 % за машиностроенето).  

Износът  на  инвестиционни  стоки  съставлява малък  дял  от  общия  износ  на  страната  (средно 
14.5 % за периода 2000‐2010 г.) като към второ тримесечие на 2011 г. отбелязва най‐сериозен дял 
от  общия  износ  от  18.9  %  спрямо  целия  наблюдаван  период.  Характерно  за  износа  на 
инвестиционни  стоки  е  преобладаващият  дял  на  експорта  на  стоки  от  сектор  „Производство  на 
машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ с общ дял от износа на страната от 
7.8 %.  Въпреки  значителния дял  на  износа  от  този  сектор  в  началото  на 90‐те  години на  ХХ  век, 
голямата  зависимост  от  вносни  суровини  за  производство  на  машини,  конкурентният  натиск  на 
външните  пазари  и  необходимостта  от  значително  инвестиране  в  подобряване  на 
производствената  база  и  професионалната  квалификация  с  оглед  преодоляване  на  ниската 
производителност на  труда обуславят  сериозното изоставане на сектора в експортно отношение. 
Постепенното навлизане на чуждестранни инвеститори в сектора (предимно австрийски и немски), 
включително и в автомобилостроенето (Китай), сериозните традиции и дългогодишен опит, а както 
и  значителното  използване  на  продукти  от  цветната  металургия  са  фактори,  което  потенциално 

Източник: БНБ

Потенциално благоприятно влияние върху развитието на секто-
ра би оказало увеличаването на чуждестранните инвестиции, които 
основно се влагат от немски и италиански инвеститори. С оглед на 
несигурността около възстановяването на Италия е възможно в сред-
носрочен план притокът на ПЧИ от тази страна да бъде ограничен, 
което допълнително би засегнало сектора. Подобряването на природ-
но-ресурсната осигуреност при преодоляване на проблемите в селско-
то стопанство би позволило преодоляване на високата импортоемкост 
на сектора (средно около 150% е съотношението на вноса към обема 
на произведената продукция за текстилния отрасъл) и по-пълно из-
ползване на потенциала на този традиционен за страната сектор, който 
също така се отличава и с конкурентни на световните цени и висока 
валутна възвращаемост (около 65% за текстила при 60% за металур-
гията и 30% за машиностроенето). 

Износът на инвестиционни стоки съставлява малък дял от общия 
износ на страната (средно 14.5% за периода 2000-2010 г.) като към 
второ тримесечие на 2011 г. отбелязва най-сериозен дял от общия из-
нос от 18.9% спрямо целия наблюдаван период. Характерно за износа 
на инвестиционни стоки е преобладаващият дял на експорта на стоки 
от сектор „Производство на машини и оборудване, с общо и специал-
но предназначение“ с общ дял от износа на страната от 7.8%. Въпреки 
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значителния дял на износа от този сектор в началото на 90-те години 
на ХХ век, голямата зависимост от вносни суровини за производство 
на машини, конкурентният натиск на външните пазари и необходи-
мостта от значително инвестиране в подобряване на производстве-
ната база и професионалната квалификация с оглед преодоляване на 
ниската производителност на труда обуславят сериозното изоставане 
на сектора в експортно отношение. Постепенното навлизане на чуж-
дестранни инвеститори в сектора (предимно австрийски и немски), 
включително и в автомобилостроенето (Китай), сериозните традиции 
и дългогодишен опит, а както и значителното използване на продукти 
от цветната металургия са фактори, което потенциално биха могли да 
окажат благоприятен ефект върху сектора. Най-съществен, обаче, ос-
тава въпросът за преструктурирането му и преодоляването на силна-
та пазарна конкуренция в световен мащаб, за което от изключително 
значение е привличането на чуждестранни инвестиции. 

Износът на петролни продукти не беше значително засегнат от 
кризата и неговият дял от общия износ остава почти неизменен в пе-
риода 2009-2011 г. в рамките на 10-12%. Сектор „Производство на 
химични продукти“ се отличава като високотехнологичен, ресурсо- и 
енергоемък, изискващ суровинна база, която основно в България се 
набавя чрез внос. Относителното запазване на постоянния дял на про-
дукцията на сектора от общия износ на страната се дължи на големи-
те инвестиции в него (най-вече руски), както и на сравнително посто-
янния дял на външни пазари (главно страните от Балканския полуос-
тров). Производството на петролни продукти въпреки слабата местна 
суровинна база се поощрява и от чуждестранните инвестиции във 
вътрешна търговия с петролни продукти (Великобритания, Австрия, 
Гърция, Русия), което стимулира вътрешното производство, а оттам 
индиректно и навлизането на външни пазари. В сектора през послед-
ните години се поощрява усъвършенстването на основни технологии 
и нови енергийни мощности, усвояването на нови асортименти и раз-
ширяването на производството в съседни страни. Тенденциите за уве-
личаване на цените на енергийните ресурси, както и високия дял на 
сектора от общия износ (само износът на цветни метали е по-голям) 
определят водещо значение на износа на петролни продукти. 

Структурата на българския износ по региони показва изключител-
ното му съсредоточаване на пазарите в страните от ЕС и по-специ-
ално Еврозоната (около 46% от общия износ). Подобна регионална 
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структура на износа поставя българската икономика в изключителна 
зависимост както от процесите на възстановяване в тези икономики, 
така и излага българския износ на изключително конкурентни паза-
ри. В такава ситуация българският износ е изключително зависим от 
притока на чуждестранни капитали в следкризисния период, тъй като 
устояването на конкуренцията на тези пазари се свързва с високо ка-
чество на продукцията. Износът на стоки би останал водещ фактор 
за икономически растеж и в следкризисния период, ако българските 
фирми съумеят да запазят конкурентните си предимства на пазарите, 
на които в периода на кризата са реализирали своите продукти, което 
в много по-голяма степен ще зависи от тяхното качество, отколкото 
от поддържането на ниски цени. Ускореното трансформиране на на-
трупаните предохранителни спестявания в националната икономика 
чрез банковата система в кредити за бизнеса за подобряване на тех-
нологичното равнище, както и привличането на чуждестранни инвес-
тиции в секторите с най-голям потенциал за експортен растеж – до-
бивна и преработваща промишленост, би било правилната експортна 
стратегия за средносрочно и дългосрочно развитие на българската 
икономика, за което към текущия момент няма сигнали. Освен това, 
осмислянето на кризата като възможност за технологично преструк-
туриране се прилага във всички развити страни: като антикризисна 
мярка в „Европейската рамка за действие“ се препоръчва развиване-
то на „зелени технологии“, антикризисните програми на Великобри-
тания, Германия и Франция включват значителни средства за инве-
стиране в нови технологии, включително енергийна ефективност и 
стратегическо инвестиране. От друга страна, износът за Балкански-
те държави и останалите (т.нар. нови) държави-членки на ЕС съста-
влява средно по приблизително 15% от общия износ, което при тра-
диционните търговски контакти с тези страни, географска близост, 
обща митническа политика (специално за страните от ЕС) и все още 
догонващото им икономическо развитие и по-нисък стандарт спрямо 
държавите-членки от ЕС-15 представлява неоползотворен експортен 
потенциал за България.
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инвестиции  в  секторите  с  най‐голям  потенциал  за  експортен  растеж  –  добивна  и  преработваща 
промишленост, би било правилната експортна стратегия за средносрочно и дългосрочно развитие 
на българската икономика, за което към текущия момент няма сигнали. Освен това, осмислянето 
на  кризата  като  възможност  за  технологично  преструктуриране  се  прилага  във  всички  развити 
страни: като антикризисна мярка в „Европейската рамка за действие“ се препоръчва развиването 
на  „зелени  технологии“,  антикризисните  програми  на  Великобритания,  Германия  и  Франция 
включват  значителни  средства  за  инвестиране  в  нови  технологии,  включително  енергийна 
ефективност  и  стратегическо  инвестиране.  От  друга  страна,  износът  за  Балканските  държави  и 
останалите (т.нар. нови) държави‐членки на ЕС съставлява средно по приблизително 15 % от общия 
износ,  което  при  традиционните  търговски  контакти  с  тези  страни,  географска  близост,  обща 
митническа  политика  (специално  за  страните  от  ЕС)  и  все  още  догонващото  им  икономическо 
развитие  и  по‐нисък  стандарт  спрямо  държавите‐членки  от  ЕС‐15  представлява  неоползотворен 
експортен потенциал за България. 

 
ФИГУРА 86  Структура на износа по региони 
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Структурата  на  износа  по  основни  търговски  партньори  показва  значително  ускоряване  на 
износа  след 2009  г.  за  Германия  (среден дял 11.6 %  от общия износ  за периода 2009‐средата на 
2011 г.) и Румъния (среден дял 8.9 % от общия износ за периода 2009‐средата на 2011 г. при средно 
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износ)  и  по‐малка  степен  за  Гърция  (7.7  %  от  общия  износ  за  2009‐средата  на  2011  г.). 
Незначително  намалява  и  износът  за  Белгия  и  Турция.  Същевременно  търговският  баланс  с 
Германия отбелязва подобрение до средата на 2011 г. и възлиза на 188.3 млн. лв при ‐2.7 млрд. лв. 
за 2008  г. Търговският баланс с Турция също значително се подобрява като до средата на 2011  г. 
реализираният търговски излишък от 805.2 млн. лв. е най‐високата стойност за целия период след 
2000  г.  Традиционно България поддържа търговски излишък с Белгия,  който в кризисния период 
отбеляза свиване до 662.5 млн. лв. за 2010 г., но данните до средата на 2011 г. сочат ускоряване до 
778.8 млн.  лв.,  което е положителен сигнал за възстановяване на традиционния български износ 
към Белгия.  

Обзорът  на  българския  износ  по  страни  показва,  че  в  условия  на  криза  българските 
експортьори  успяват  да  се  увеличат  присъствието  си  на  балканския  пазар  (Румъния  и  Турция)  и 
запазват традиционни пазари като Германия и Белгия. Влошената икономическа ситуация в Италия 
и Гърция се отразява на стокообмена с тези страни и присъствието на български стоки на техните 
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Структурата на износа по основни търговски партньори показва 
значително ускоряване на износа след 2009 г. за Германия (среден дял 
11.6% от общия износ за периода 2009-средата на 2011 г.) и Румъния 
(среден дял 8.9% от общия износ за периода 2009-средата на 2011 г. при 
средно 3.8% от общия износ за периода 2000-2008 г.) при значително 
забавяне на износа за Италия (8.9% от общия износ за последните 2 
години при водещ дял в износа преди това от 12.5% от общия износ) 
и по-малка степен за Гърция (7.7% от общия износ за 2009-средата на 
2011 г.). Незначително намалява и износът за Белгия и Турция. Съще-
временно търговският баланс с Германия отбелязва подобрение до сре-
дата на 2011 г. и възлиза на 188.3 млн. лв при -2.7 млрд. лв. за 2008 г. 
Търговският баланс с Турция също значително се подобрява като до 
средата на 2011 г. реализираният търговски излишък от 805.2 млн. лв. е 
най-високата стойност за целия период след 2000 г. Традиционно Бъл-
гария поддържа търговски излишък с Белгия, който в кризисния период 
отбеляза свиване до 662.5 млн. лв. за 2010 г., но данните до средата на 
2011 г. сочат ускоряване до 778.8 млн. лв., което е положителен сигнал 
за възстановяване на традиционния български износ към Белгия. 

Обзорът на българския износ по страни показва, че в условия на 
криза българските експортьори успяват да се увеличат присъствието 
си на балканския пазар (Румъния и Турция) и запазват традиционни 
пазари като Германия и Белгия. Влошената икономическа ситуация 
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в Италия и Гърция се отразява на стокообмена с тези страни и при-
съствието на български стоки на техните пазари ще зависи от скорост-
та на тяхното възстановяване. В секторно отношение запазването и 
разширяването на присъствието на германския и белгийския пазар би 
стимулирало износа на машини, уреди и апарати и химически проду-
кти, което подкрепено и от сериозните чуждестранни инвестиции на 
Германия и Белгия в тези сектори, създава благоприятни перспективи 
за тяхното развитие. Забавянето на износа за Италия и Гърция се от-
разява основно върху износа на облекла и текстил и суровини и мета-
ли (основно метали и цимент), което допълнително негативно засяга 
текстилния сектор в страната, а от друга страна поставя ограничения 
върху перспективите за експортен растеж на сектор „Производство 
на основни метали“, което за момента се компенсира от увеличеното 
търсене от Германия. По-широкото навлизане на балканските пазари 
създава благоприятни възможности за растеж на сектор „Производ-
ство на химични продукти“, основни рискове пред чието развитие са 
повишаването на цените на петрола в световен план с оглед високата 
импортна зависимост.
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пазари ще  зависи  от  скоростта  на  тяхното  възстановяване.  В  секторно  отношение  запазването  и 
разширяването  на  присъствието  на  германския  и  белгийския  пазар  би  стимулирало  износа  на 
машини, уреди и апарати и химически продукти, което подкрепено и от сериозните чуждестранни 
инвестиции  на  Германия  и  Белгия  в  тези  сектори,  създава  благоприятни  перспективи  за  тяхното 
развитие. Забавянето на износа за Италия и Гърция се отразява основно върху износа на облекла и 
текстил  и  суровини  и  метали  (основно  метали  и  цимент),  което  допълнително  негативно  засяга 
текстилния  сектор  в  страната,  а  от  друга  страна  поставя  ограничения  върху  перспективите  за 
експортен растеж на сектор „Производство на основни метали“, което за момента се компенсира 
от  увеличеното  търсене  от  Германия.  По‐широкото  навлизане  на  балканските  пазари  създава 
благоприятни  възможности  за  растеж  на  сектор  „Производство  на  химични  продукти“,  основни 
рискове  пред  чието  развитие  са  повишаването  на  цените  на  петрола  в  световен  план  с  оглед 
високата импортна зависимост. 

 
ФИГУРА 87  Структура на износа по основни търговски партньори  

 
Източник: БНБ 

Ниската суровинна база,  която създава  голяма зависимост от внос на стоки и услуги,  както и 
необходимостта  от  привличане  на  чуждестранни  инвестиции  за  компенсиране  на  недостига  на 
национални  спестявания,  необходими  за  догонващо  развитие  на  икономиката  са  основните 
рискове, свързани с постигането на устойчив експортен растеж. В структурата на вноса по начин на 
използване  доминира  вносът  на  суровини  и  материали  (37.6  %  дял  от  общия  внос  за  второто 
тримесечие на 2011 г.) и енергийни стоки (23.9 % дял от общия внос за второто тримесечие на 2011 
г.),  което  поставя  местното  производство  в  изключителна  зависимост  от  колебанията  на 
международните  стокови  пазари.  Именно  от  вноса  на  стоки  от  тези  стокови  групи  в  най‐голяма 
степен  е  зависимо  и  производството  в  основните  сектори  с  потенциал  за  експортен  растеж 
„Производство  на  основни метали“  и  „Производство  на  химични  продукти“.  Кризата  показва,  че 
временното  компенсиране  на  високите  международни  цени  с  оглед  поддържане  на 
конкурентоспособност е за сметка на по‐ниското инвестиране в нови технологии и производствени 
мощности  и  задържане  на  заплащането  в  секторите  с  най‐сериозен  експортен  потенциал.  Този 
извод се потвърждава от забавянето на дела на вноса на инвестиционни стоки  (20.9 % от общия 
внос  за  второ  тримесечие  на  2011  г.  при  27.8 %  от  общия  внос  през  2008  г.),  което  сочи,  че  в 
текущия момент българските експортьори се насочват към извличане на ползите от разширеното 
външно  търсене  на  по‐евтини  и  относително  по‐ниско  качествени  стоки,  чието  производство  е 
екстензивно по своя характер – разширява се делът на суровини и материали, а не се инвестира в 
по‐високотехнологичен комплекс при ускоряващ се внос на резервни части и оборудване (4.4 % от 

Източник: БНБ

Ниската суровинна база, която създава голяма зависимост от внос 
на стоки и услуги, както и необходимостта от привличане на чуждес-
транни инвестиции за компенсиране на недостига на национални спес-
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тявания, необходими за догонващо развитие на икономиката са основ-
ните рискове, свързани с постигането на устойчив експортен растеж. В 
структурата на вноса по начин на използване доминира вносът на су-
ровини и материали (37.6% дял от общия внос за второто тримесечие 
на 2011 г.) и енергийни стоки (23.9% дял от общия внос за второто три-
месечие на 2011 г.), което поставя местното производство в изключи-
телна зависимост от колебанията на международните стокови пазари. 
Именно от вноса на стоки от тези стокови групи в най-голяма степен 
е зависимо и производството в основните сектори с потенциал за екс-
портен растеж „Производство на основни метали“ и „Производство 
на химични продукти“. Кризата показва, че временното компенсиране 
на високите международни цени с оглед поддържане на конкурентос-
пособност е за сметка на по-ниското инвестиране в нови технологии 
и производствени мощности и задържане на заплащането в секторите 
с най-сериозен експортен потенциал. Този извод се потвърждава от 
забавянето на дела на вноса на инвестиционни стоки (20.9% от общия 
внос за второ тримесечие на 2011 г. при 27.8% от общия внос през 
2008 г.), което сочи, че в текущия момент българските експортьори се 
насочват към извличане на ползите от разширеното външно търсене на 
по-евтини и относително по-ниско качествени стоки, чието производ-
ство е екстензивно по своя характер – разширява се делът на суровини 
и материали, а не се инвестира в по-високотехнологичен комплекс при 
ускоряващ се внос на резервни части и оборудване (4.4% от общия 
внос до средата на 2011 г., което е и най-висока стойност след 2000 г.). 
Запазването на подобна тенденция, силно подхранена и от предпазли-
вото вътрешно търсене и несигурност относно процесите на икономи-
ческо възстановяване, не би позволила трайно пазарно присъствие и в 
новооткритите пазари във време на кризата (данни на НСИ показват 
с над 30% увеличаване на износа на България от началото на 2011 г. 
за Сърбия, Македония, Украйна, Китай и САЩ). От друга страна, въ-
преки относително най-ниския си дял в общия внос, през последните 
месеци се наблюдава ускоряване на дела на внесените потребителски 
стоки с преобладаващ компонент на храни, напитки и цигари. Този 
процес отразява както по-високите цени на хранителните продукти, 
така и намаляващия дял на продукцията от местното селско производ-
ство. Запазването на подобни тенденции и в средносрочен план не е 
нито природно-географски обосновано, изхождайки от природно-ре-
сурсния потенциал на страната, нито икономически с оглед все по-го-
лямото търсене на хранителни продукти в световен план. 



253

Фигура 87. Структура на вноса по начин на използване 
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общия  внос  до  средата  на  2011  г.,  което  е  и  най‐висока  стойност  след  2000  г.).  Запазването  на 
подобна  тенденция,  силно  подхранена  и  от  предпазливото  вътрешно  търсене  и  несигурност 
относно процесите на икономическо възстановяване, не би позволила трайно пазарно присъствие 
и в новооткритите пазари във време на кризата (данни на НСИ показват с над 30 % увеличаване на 
износа на България от началото на 2011 г. за Сърбия, Македония, Украйна, Китай и САЩ). От друга 
страна,  въпреки  относително  най‐ниския  си  дял  в  общия  внос,  през  последните  месеци  се 
наблюдава ускоряване на дела на внесените потребителски стоки с преобладаващ компонент на 
храни, напитки и цигари. Този процес отразява както по‐високите цени на хранителните продукти, 
така  и  намаляващия  дял  на  продукцията  от  местното  селско  производство.  Запазването  на 
подобни  тенденции  и  в  средносрочен  план  не  е  нито  природно‐географски  обосновано, 
изхождайки  от  природно‐ресурсния  потенциал  на  страната,  нито  икономически  с  оглед  все  по‐
голямото търсене на хранителни продукти в световен план.  

 
ФИГУРА 88  Структура на вноса по начин на използване  
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Инвестиционната  активност  в  страната  е  силно  зависима  от  привличането  на  чуждестранни 
капитали независимо дали под формата на преки инвестиции или като банков ресурс. Този модел 
на финансиране на капиталовите вложения в страната се наложи вследствие на голямата разлика 
между  брутни  национални  спестявания  и  бруто  капиталообразуване  на  основен  капитал,  което 
превръща потоците по финансовата сметка на страната в основен източник на финансов ресурс. В 
годините на ускорен икономически растеж задълбочаващият се дефицит по текущата сметка  (‐16 
млрд.  лв  през  2008  г.),  отразяващ  разширяването  на  разликата  спестявания‐инвестиции  (‐15.5 
млрд.  лв  през 2008  г.),  напълно  се  покриваше от  салдото по финансовата  сметка  (21.1 млрд.  лв. 
през 2008 г.). В условия на криза очаквано тенденцията се обърна и в резултат на свитото вътрешно 
потребление  и  натрупването  на  предохранителни  спестявания,  които  бяха  съпътствани  и  от 
предпазливо  инвестиране,  националните  спестявания  започнаха  да  превишават  брутните 
инвестиции  в икономиката  (за  второ  тримесечие на 2011  г.  разликата национални  спестявания – 
инвестиции в икономиката възлиза на 710.7 млн. лв). Подобни процеси позволяват натрупване на 
местен капитал в банките под формата на депозити, чието разпределяне като кредити за реалния 
сектор  може  да  подпомогне  възстановяването  на  вътрешната  инвестиционна  активност  при 
наблюдаващ се спад на ПЧИ в страната.  

Източник: БНБ

1.3. Инвестиционна активност

Инвестиционната активност в страната е силно зависима от при-
вличането на чуждестранни капитали независимо дали под формата 
на преки инвестиции или като банков ресурс. Този модел на финан-
сиране на капиталовите вложения в страната се наложи вследствие 
на голямата разлика между брутни национални спестявания и бруто 
капиталообразуване на основен капитал, което превръща потоците по 
финансовата сметка на страната в основен източник на финансов ре-
сурс. В годините на ускорен икономически растеж задълбочаващият 
се дефицит по текущата сметка (-16 млрд. лв през 2008 г.), отразяващ 
разширяването на разликата спестявания-инвестиции (-15.5 млрд. лв 
през 2008 г.), напълно се покриваше от салдото по финансовата сметка 
(21.1 млрд. лв. през 2008 г.). В условия на криза очаквано тенденци-
ята се обърна и в резултат на свитото вътрешно потребление и нат-
рупването на предохранителни спестявания, които бяха съпътствани 
и от предпазливо инвестиране, националните спестявания започнаха 
да превишават брутните инвестиции в икономиката (за второ триме-
сечие на 2011 г. разликата национални спестявания – инвестиции в 
икономиката възлиза на 710.7 млн. лв). Подобни процеси позволяват 
натрупване на местен капитал в банките под формата на депозити, 
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чието разпределяне като кредити за реалния сектор може да подпо-
могне възстановяването на вътрешната инвестиционна активност при 
наблюдаващ се спад на ПЧИ в страната. 

Фигура 88. Бруто капиталообразуване на основен капитал 
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ФИГУРА 89  БРУТО КАПИТАЛООБРАЗУВАНЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛ  

‐3 0 .0 0

‐2 0 .0 0

‐1 0 .0 0

0 .0 0

1 0 .0 0

2 0 .0 0

3 0 .0 0

4 0 .0 0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Q
1'
20

11

Q
2'
20

11

Бруто
ка пи та л ообр а з ува не
на  о с но вен  ка пита л ,
реа л ен  р а с теж

Бруто
ка пи та л ообр а з ува не
на  о с но вен  ка пита л ,
%  о т  БВП

Бруто
ка пи та л ообр а з ува не
на  о с но вен  ка пита л ,
прино с  в  р а с теж а  на
БВП

 
Източник: НСИ 

 

След  2009  г.  бруто  капиталообразуването  на  основен  капитал  е  единственият  компонент  на 
БВП, който продължава да реализира отрицателни растежи и отрицателни приноси за растежа на 
БВП като делът на брутните инвестиции спадна под 20 % от БВП за първото тримесечие на 2011 г. 
Все  още  предпазливото  инвестиране  в  икономиката  се  дължи  на  забавеното  възстановяване  на 
крайното потребление (1.7 % реален растеж за третото тримесечие на 2011 г. по експресни оценки 
на НСИ), ниският растеж на кредитирането за нефинансови предприятия (4.1 % към м. септември 
2011 г.), растящия дял на лоши и преструктурирани кредити на нефинансови предприятия (16.5 % 
към м. септември 2011 г.), както и на забавянето на преките чуждестранни инвестиции в страната 
(през третото тримесечие на 2011 г. едва 23 % от ПЧИ в страната през същото тримесечие на 2008 
г.).  Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  (ДМА)  за второ тримесечие на 
2011 г. са с 16.1 % по‐ниски на годишна база като най‐сериозен спад се наблюдава в икономически 
сектори  „Строителство”  и  „Търговия,  транспорт,  хотелиерство  и  ресторантьорство”.  Подобна 
динамика  показва,  че  инвестиционната  дейност  е  силно  зависима  от  възстановяването  на 
потреблението.  Запазване  на  разходите  за  придобиване  на  ДМА  се  наблюдава  в  икономически 
сектор „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и 
творчески  продукти;  далекосъобщения”  и  „Държавно  управление,  образование  и 
здравеопазване”, докато във водещия експортен сектор „Добивна и преработваща промишленост” 
разходите  за ДМА отбелязват  спад от 9.7 %  на  годишна база.  Подобна инвестиционна  структура 
отново потвърждава извода, че кризата не се използва като възможност за структурна промяна на 
икономиката,  а  се  разчита  на  насърчаване  на  инвестирането  в  нетъргуемия  сектор  (транспорт, 
комуникации, недвижими имоти, финансово посредничество),  който е с най‐сериозен потенциал 
за  стимулиране  на  вътрешното  търсене  (както  и  относителното  ускоряване  на  потреблението 
започва  да  показва),  а  от  друга  страна  държавният  сектор  се  опитва  частично  да  компенсира 
спадът  в  инвестиционната  активност.  При  такава  инвестиционна  структура  е  вероятно 
допълнително  да  се  стимулира  вносът  на  стоки  и  услуги  и  да  се  изгубят  позиции  в  експортни 
отрасли при липсата на инвестиции за технологично преструктуриране.  

 
ФИГУРА 90  Дял на депозитите от отпуснатите кредити на нефинансови предприятия (%)  

Източник: НСИ

След 2009 г. бруто капиталообразуването на основен капитал е 
единственият компонент на БВП, който продължава да реализира от-
рицателни растежи и отрицателни приноси за растежа на БВП като 
делът на брутните инвестиции спадна под 20% от БВП за първото три-
месечие на 2011 г. Все още предпазливото инвестиране в икономика-
та се дължи на забавеното възстановяване на крайното потребление 
(1.7% реален растеж за третото тримесечие на 2011 г. по експресни 
оценки на НСИ), ниският растеж на кредитирането за нефинансови 
предприятия (4.1% към м. септември 2011 г.), растящия дял на лоши и 
преструктурирани кредити на нефинансови предприятия (16.5% към 
м. септември 2011 г.), както и на забавянето на преките чуждестран-
ни инвестиции в страната (през третото тримесечие на 2011 г. едва 
23% от ПЧИ в страната през същото тримесечие на 2008 г.). Разходите 
за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за второ 
тримесечие на 2011 г. са с 16.1% по-ниски на годишна база като най-
сериозен спад се наблюдава в икономически сектори „Строителство“ 
и „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“. Подобна 
динамика показва, че инвестиционната дейност е силно зависима от 
възстановяването на потреблението. Запазване на разходите за придо-
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биване на ДМА се наблюдава в икономически сектор „Финансови и 
застрахователни дейности“, „Създаване и разпространение на инфор-
мация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Държавно упра-
вление, образование и здравеопазване“, докато във водещия експортен 
сектор „Добивна и преработваща промишленост“ разходите за ДМА 
отбелязват спад от 9.7% на годишна база. Подобна инвестиционна 
структура отново потвърждава извода, че кризата не се използва като 
възможност за структурна промяна на икономиката, а се разчита на 
насърчаване на инвестирането в нетъргуемия сектор (транспорт, ко-
муникации, недвижими имоти, финансово посредничество), който е с 
най-сериозен потенциал за стимулиране на вътрешното търсене (както 
и относителното ускоряване на потреблението започва да показва), а 
от друга страна държавният сектор се опитва частично да компенси-
ра спадът в инвестиционната активност. При такава инвестиционна 
структура е вероятно допълнително да се стимулира вносът на стоки 
и услуги и да се изгубят позиции в експортни отрасли при липсата на 
инвестиции за технологично преструктуриране. 

Фигура 89. Дял на депозитите от отпуснатите кредити на нефинансови 
предприятия (%) 
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Все  още  високите  кредитни  стандарти  на  банките  и  нарастващият  дял  на  лоши  и 
преструктурирани  кредити  на  финансови  предприятия  са  също  фактори,  затрудняващи 
разширяването на инвестирането. В периода второ тримесечие 2009 г. – трето тримесечие 2011 г. 
отпуснатите  кредити  за  предприятията  от  сектора  на  „Добивна  и  преработваща  промишленост” 
нарастват  средно  с  0.7  %  при  темп  на  растеж  на  кредитите  от  0.3  %  на  „Търговия,  транспорт, 
хотелиерство  и  ресторантьорство”.  Докато  за  същия  период  се  наблюдава  6.0  %  растеж  на 
кредитите  в  сектор  „Операции  с  недвижими  имоти”,  единствено  отпуснатите  кредити  за 
„Строителство” от секторите с най‐голям дял на кредитите за нефинансови предприятия отбелязват 
среден растеж за периода от ‐1.2 %. Същевременно депозитите на сектор „Строителство” (около 1 
млрд. лв.) и сектор „Операции с недвижими имоти” (около 500 млн. лв) остават почти постоянни за 
периода  2009‐трето  тримесечие  на  2011  г.  и  представляват  запас  под  формата  на  отложено 
инвестиране,  което  при  възстановяване  на  вътрешното  търсене  би  могло  да  се  реализира. 
Въпреки  че  кредитите  за  сектора  на  добивната  и  преработващата  промишленост  и  търговията 
отбелязват  почти  идентичен  нисък  темп  на  растеж  за  периода  2009‐2010  г.,  депозитите  на 
търговския  сектор  (около  5.0  млрд.  лв)  надвишават  с  56  %  депозитите  на  предприятията  от 
добивната и преработващата промишленост  (около 2.2 млрд.  лв),  което  също показва много по‐
голям потенциал за инвестиции на нетъргуемия сектор. През второто тримесечие на 2011 г., обаче, 
е  налице  увеличаване  на  спестяванията  на  предприятията  от  икономически  сектор  „Добивна  и 
преработваща  промишленост”  с  26.7  %  на  тримесечна  база,  което  се  дължи  на  сигналите  за 
забавено икономическо възстановяване в Еврозоната и евентуално свиване на външното търсене 
при все още слабо ускоряване на вътрешното търсене.  

Перспективите за присъединяване към ЕС, нарасналата световна ликвидност и силен растеж на 
световната  икономика  в  годините  преди  кризата  доведоха  до  нарастване  на  притока  на  преки 
чуждестранни  инвестиции  (ПЧИ)  към  страните  от  Централна  и  Източна  Европа  след  2003  г.  В 
България ПЧИ достигнаха 23.5 % от БВП през 2006 г. и 29.4 % от БВП през 2007 г. като основна част 
от ПЧИ бяха съсредоточени в придобиване на дялов капитал в местни дружества. Сравнение сред 
страните от Централна и Източна Европа140, показва, че в България и Естония най‐голям е делът на 
ПЧИ  в  нетъргуемия  сектор  (търговия  на  дребно,  хотелиерство  и  ресторантьорство,  строителство, 
електричество, транспорт, комуникации, недвижими имоти и финансово посредничество), което се 
съчетава и с най‐висок дял на вноса на стоки и услуги от БВП в тези страни. Според изследване на 
МВФ  приоритетното  съсредоточаване  на  ПЧИ  в  нетъргуемия  сектор  основно  стимулира 
вътрешното  търсене  и  вноса  на  стоки  и  услуги  и  насърчава  кредитния  бум,  което  води  до 
влошаване  на  търговския  баланс.  По  емпирични  данни  от  същото  изследване  увеличаването  на 
                                                                 
140	 	Yuko	Kinoshita,	Sectoral	Composition	of	Foreign	Direct	Investment	and	External	Vulnerability	in	Eastern	Europe,	IMF	Working	Paper	11/123,	2011	
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Все още високите кредитни стандарти на банките и нарастващият 
дял на лоши и преструктурирани кредити на финансови предприятия 
са също фактори, затрудняващи разширяването на инвестирането. В 
периода второ тримесечие 2009 г. – трето тримесечие 2011 г. отпус-
натите кредити за предприятията от сектора на „Добивна и преработ-
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ваща промишленост“ нарастват средно с 0.7% при темп на растеж 
на кредитите от 0.3% на „Търговия, транспорт, хотелиерство и рес-
торантьорство“. Докато за същия период се наблюдава 6.0% растеж 
на кредитите в сектор „Операции с недвижими имоти“, единствено 
отпуснатите кредити за „Строителство“ от секторите с най-голям дял 
на кредитите за нефинансови предприятия отбелязват среден растеж 
за периода от -1.2%. Същевременно депозитите на сектор „Строител-
ство“ (около 1 млрд. лв.) и сектор „Операции с недвижими имоти“ 
(около 500 млн. лв) остават почти постоянни за периода 2009-трето 
тримесечие на 2011 г. и представляват запас под формата на отложено 
инвестиране, което при възстановяване на вътрешното търсене би 
могло да се реализира. Въпреки че кредитите за сектора на добивна-
та и преработващата промишленост и търговията отбелязват почти 
идентичен нисък темп на растеж за периода 2009-2010 г., депозитите 
на търговския сектор (около 5.0 млрд. лв) надвишават с 56% депози-
тите на предприятията от добивната и преработващата промишленост 
(около 2.2 млрд. лв), което също показва много по-голям потенциал за 
инвестиции на нетъргуемия сектор. През второто тримесечие на 2011 
г., обаче, е налице увеличаване на спестяванията на предприятията 
от икономически сектор „Добивна и преработваща промишленост“ с 
26.7% на тримесечна база, което се дължи на сигналите за забавено 
икономическо възстановяване в Еврозоната и евентуално свиване на 
външното търсене при все още слабо ускоряване на вътрешното тър-
сене. 

Перспективите за присъединяване към ЕС, нарасналата световна 
ликвидност и силен растеж на световната икономика в годините преди 
кризата доведоха до нарастване на притока на преки чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) към страните от Централна и Източна Европа след 
2003 г. В България ПЧИ достигнаха 23.5% от БВП през 2006 г. и 29.4% 
от БВП през 2007 г. като основна част от ПЧИ бяха съсредоточени в 
придобиване на дялов капитал в местни дружества. Сравнение сред 
страните от Централна и Източна Европа127, показва, че в България и 
Естония най-голям е делът на ПЧИ в нетъргуемия сектор (търговия 
на дребно, хотелиерство и ресторантьорство, строителство, електри-
чество, транспорт, комуникации, недвижими имоти и финансово по-
средничество), което се съчетава и с най-висок дял на вноса на стоки 
и услуги от БВП в тези страни. Според изследване на МВФ приори-

127  Yuko Kinoshita, Sectoral Composition of Foreign Direct Investment and External Vulnerability 
in Eastern Europe, IMF Working Paper 11/123, 2011
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тетното съсредоточаване на ПЧИ в нетъргуемия сектор основно сти-
мулира вътрешното търсене и вноса на стоки и услуги и насърчава 
кредитния бум, което води до влошаване на търговския баланс. По ем-
пирични данни от същото изследване увеличаването на ПЧИ в нетър-
гуемия сектор с 1% от БВП води до 1.8% от БВП нарастване на износа, 
докато при инвестиране в търгуемия сектор (добивна и преработваща 
промишленост и селско стопанство) съотношението е 1:3. От друга 
страна, съсредоточаването на ПЧИ в нетъргуемия сектор прави иконо-
миката много по-уязвима на внезапно спиране на притока на капитали, 
което се наблюдава и към текущия момент. ПЧИ за трите тримесечия 
на 2011 г. са само 39.3% от притока на ПЧИ за 2010 г. и около 6% от 
ПЧИ за 2007 г. като дори е налице изтичане на капитали от страната, 
включително и на спекулативен капитал при 135 млн. лв. ПЧИ на Мар-
шалските острови за 2010 г. основно вложени в операции с недвижими 
имоти и транспорт и комуникации. Резонен в този смисъл е въпросът 
кои са основните фактори за привличане на ПЧИ в търгуемия сектор, 
което би довело до подобряване на износа на стоки и услуги, а оттам 
за подобряване на търговския баланс и стимулиране на икономиче-
ския растеж. Според изследването на МВФ ПЧИ в търгуемия сектор 
привличат страни с голям вътрешен пазар, добра инфраструктура, ви-
сока степен на търговска интеграция и квалифицирана работна сила. 
Данните сочат, че Словакия, Чехия и Унгария привличат най-много 
инвестиции в търгуемия сектор и успяват да реализират най-висок из-
нос на стоки и услуги. Същевременно тези страни не се отличават със 
значително по-голям вътрешен пазар от българския (населението на 
Чехия и Унгария варира около 10 млн. души в периода 2002-2011 г., а 
в Словакия към 1.1.2011 г. е едва 5.4 млн. души) и са също държави-
членки на ЕС. Извън фундаменталните икономически фактори, за тези 
страни се изтъква, че експортните им сектори са печеливши, а поради 
близостта с Германия и са основна дестинация на немски инвеститори. 

Въпреки че сред основните инвеститори в България с най-голям 
брой са немските фирми (30 от 161 фирми по данни на БАИ), немските 
инвестиции в страната средно за целия период 2000-2011 г. възлизат на 
2.2 млрд. евро годишно, но от началото на 2011 г. притокът им непре-
къснато намалява. Немските инвестиции в търгуемия сектор у нас са 
съсредоточени основно в машиностроенето и производството на мета-
ли, които в условия на криза относително запазват или дори разширя-
ват дела си на външни пазари, което създава потенциал за нарастване 
на ПЧИ в тези сектори от Германия в средносрочен план.
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Фигура 90. Разпределение по отрасли на преките чуждестранни инвестиции 
в България по държава на произход на основните инвеститори 
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ПЧИ в нетъргуемия  сектор  с 1 %  от БВП води до 1.8 %  от  БВП нарастване на износа,  докато при 
инвестиране  в  търгуемия  сектор  (добивна  и  преработваща  промишленост  и  селско  стопанство) 
съотношението  е  1:3.  От  друга  страна,  съсредоточаването  на  ПЧИ  в  нетъргуемия  сектор  прави 
икономиката много по‐уязвима на внезапно спиране на притока на капитали, което се наблюдава и 
към текущия момент. ПЧИ за трите тримесечия на 2011 г. са само 39.3 % от притока на ПЧИ за 2010 
г. и около 6 % от ПЧИ за 2007 г. като дори е налице изтичане на капитали от страната, включително 
и  на  спекулативен  капитал  при  135  млн.  лв.  ПЧИ  на  Маршалските  острови  за  2010  г.  основно 
вложени  в  операции  с  недвижими  имоти  и  транспорт  и  комуникации.  Резонен  в  този  смисъл  е 
въпросът кои са основните фактори за привличане на ПЧИ в търгуемия сектор, което би довело до 
подобряване  на  износа  на  стоки  и  услуги,  а  оттам  за  подобряване  на  търговския  баланс  и 
стимулиране  на  икономическия  растеж.  Според  изследването  на  МВФ  ПЧИ  в  търгуемия  сектор 
привличат  страни  с  голям  вътрешен  пазар,  добра  инфраструктура,  висока  степен  на  търговска 
интеграция и квалифицирана работна сила. Данните сочат, че Словакия, Чехия и Унгария привличат 
най‐много  инвестиции  в  търгуемия  сектор  и  успяват  да  реализират  най‐висок  износ  на  стоки  и 
услуги.  Същевременно  тези  страни  не  се  отличават  със  значително  по‐голям  вътрешен  пазар  от 
българския (населението на Чехия и Унгария варира около 10 млн. души в периода 2002‐2011 г., а в 
Словакия  към  1.1.2011  г.  е  едва  5.4  млн.  души)  и  са  също  държави‐членки  на  ЕС.  Извън 
фундаменталните икономически фактори, за тези страни се изтъква, че експортните им сектори са 
печеливши, а поради близостта с Германия и са основна дестинация на немски инвеститори.  
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Въпреки че сред основните инвеститори в България с най‐голям брой са немските фирми (30 от 
161 фирми по данни на БАИ), немските инвестиции в страната средно за целия период 2000‐2011 г. 
възлизат  на  2.2  млрд.  евро  годишно,  но  от  началото  на  2011  г.  притокът  им  непрекъснато 
намалява.  Немските  инвестиции  в  търгуемия  сектор  у  нас  са  съсредоточени  основно  в 
машиностроенето и производството на метали, които в условия на криза относително запазват или 
дори разширяват дела си на външни пазари, което създава потенциал за нарастване на ПЧИ в тези 
сектори от Германия в средносрочен план.  

Разглеждайки другите основни чуждестранни инвеститори в страната, основни позиции заемат 
инвестициите от Австрия (859 млн. лв средногодишно за 2000‐2011 г.) и Нидерландия (средно 1.2 
млрд. лв годишно особено активно след 2007  г.). Въпреки че гръцките инвестиции се ускоряват в 
последните години при средногодишен приток от 471 млн. лв. за периода 2000‐2011 г., техният дял 
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Разглеждайки другите основни чуждестранни инвеститори в стра-

ната, основни позиции заемат инвестициите от Австрия (859 млн. лв 
средногодишно за 2000-2011 г.) и Нидерландия (средно 1.2 млрд. лв 
годишно особено активно след 2007 г.). Въпреки че гръцките инвести-
ции се ускоряват в последните години при средногодишен приток от 
471 млн. лв. за периода 2000-2011 г., техният дял започва да намалява 
след 2008 г. В условия на криза ускоряване се наблюдава на притока 
на ПЧИ от Кипър, които средно за периода 2009- първо тримесечие на 
2011 г. възлизат на 202 млн. лв. 

Фигура 91. Преки чуждестранни инвестиции в страната по държава на 
произход на основните инвеститори (салдо в края на периода) 
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започва да намалява след 2008 г. В условия на криза ускоряване се наблюдава на притока на ПЧИ 
от Кипър, които средно за периода 2009‐ първо тримесечие на 2011 г. възлизат на 202 млн. лв.  
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(салдо в края на периода)  
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Прегледът  на  притока  на  ПЧИ  по  основни  чуждестранни  инвеститори  показва 
съсредоточаването на техните капиталовложения основно в нетъргуемия сектор и ориентирането 
им към вътрешния пазар, което означава, че с възстановяването на вътрешното търсене, може да 
се  очаква  и  ускоряване  на  притока  на  ПЧИ.  Привлечените  инвестиции  от  Нидерландия  се 
концентрират  основно  във  финансовото  и  застрахователно  посредничество  и  хранително‐
вкусовата промишленост  като  е  възможно и  големият приток на ПЧИ в  периода на  кризата да  е 
следствие  от  движение  на  спекулативен  капитал,  изхождайки  от  положението  на  страната  като 
офшорна  зона  за  регистрация  на  български  фирми.  На  подобни  фактори  може  да  се  дължи  и 
повишаването  на  притока  на  ПЧИ  от  Кипър,  чиито  инвестиции  в  страната  се  вливат  основно  в 
търговията  на  петролни  продукти.  За  2010  г.  единствено  притокът  на  ПЧИ  от  Австрия  запазва 
положителни  стойности  и  възлиза  на  218  млн.  лв.  като  австрийските  инвестиции  са  основно 
съсредоточени  в  сектора  на  комуникациите,  финансовото  посредничество,  строителството  и 
търговията. Спадът на притока на гръцки чуждестранни инвестиции е възможно да засегне сектор 
„Производство  на  метали”,  което  би  било  изключително  неблагоприятно  с  оглед  експортните 
възможности пред  този  сектор. От друга  страна,  сериозен негативен ефект не би  трябвало да  се 
очаква,  тъй  като  освен  в  металообработването,  гръцките  инвестиции  предимно  са  насочени  в 
сферата на комуникациите, търговията и хранително‐вкусовата промишленост.  
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Прегледът на притока на ПЧИ по основни чуждестранни инвести-
тори показва съсредоточаването на техните капиталовложения основ-
но в нетъргуемия сектор и ориентирането им към вътрешния пазар, 
което означава, че с възстановяването на вътрешното търсене, може да 
се очаква и ускоряване на притока на ПЧИ. Привлечените инвестиции 
от Нидерландия се концентрират основно във финансовото и застрахо-
вателно посредничество и хранително-вкусовата промишленост като е 
възможно и големият приток на ПЧИ в периода на кризата да е след-
ствие от движение на спекулативен капитал, изхождайки от положени-
ето на страната като офшорна зона за регистрация на български фир-
ми. На подобни фактори може да се дължи и повишаването на притока 
на ПЧИ от Кипър, чиито инвестиции в страната се вливат основно в 
търговията на петролни продукти. За 2010 г. единствено притокът на 
ПЧИ от Австрия запазва положителни стойности и възлиза на 218 млн. 
лв. като австрийските инвестиции са основно съсредоточени в секто-
ра на комуникациите, финансовото посредничество, строителството и 
търговията. Спадът на притока на гръцки чуждестранни инвестиции е 
възможно да засегне сектор „Производство на метали“, което би било 
изключително неблагоприятно с оглед експортните възможности пред 
този сектор. От друга страна, сериозен негативен ефект не би трябвало 
да се очаква, тъй като освен в металообработването, гръцките инвес-
тиции предимно са насочени в сферата на комуникациите, търговията 
и хранително-вкусовата промишленост. 

Структурата на привлечените чуждестранни инвестиции предим-
но в нетъргуемия сектор се потвърждава и от факта, че единствено 
в икономически сектор „Транспорт, складиране и съобщения“ за де-
ветте месеца на 2011 г. се отбелязва положителен приток на ПЧИ на 
стойност 107.6 млн. лв. Същевременно отбелязаният растеж на ПЧИ 
в преработващата промишленост през 2010 г., през 2011 г. се съчетава 
със спад на ПЧИ с 284 млн. лв при леко покачване на чуждестранните 
инвестиции в добивната промишленост с 21.5 млн. лв. 

Направеният анализ на секторната ориентация на ПЧИ показва, че 
се очертава дългосрочна тенденция на привличане на чуждестранно 
инвестиране в нетъргуемия сектор. Също така временното разширя-
ване на българския износ на цветни метали и химически продукти не 
се разглежда от чуждестранните инвеститори като достатъчен фактор 
за пренасочване на техните инвестиции. Вече наложилата се голяма 
обвързаност на чуждестранните инвеститори в нетъргуеми отрасли 
би затруднила преструктурирането на икономиката към развиване 



260

на производства с по-голяма добавена стойност, които биха подпо-
могнали българския износ. По този начин в средносрочен и най-вече 
в дългосрочен план е много вероятно с възстановяване на вътреш-
ното търсене и преодоляване на световните колебания да се върне 
отново моделът на икономически растеж у нас, задвижван основно 
от вътрешното потребление при разширяващ се търговски дефицит 
и голяма зависимост от чуждестранни капитали. Подобен сценарий 
би означавал пропускане на възможностите в условия на криза да се 
проведе структурна реформа на икономиката и да се установи не тол-
кова уязвима на международните сътресения икономическа среда у 
нас. Подобряването на състоянието на инфраструктурата и насърча-
ването на квалификацията на работната сила са ключови предпостав-
ки за привличане на ПЧИ в търгуемия сектор, които биха позволили 
така описаният сценарий да не се реализира напълно и да се извърши 
структурна реорганизация на икономиката. Според изследването на 
МВФ за привличането на ПЧИ в търгуемия сектор много по-голямо 
значение има доброто състояние на инфраструктурата и високата ква-
лификация на работната сила, които компенсират дори поддържане на 
по-високо данъчно облагане и по-висока цена на труда. В този смисъл 
приоритетното изграждане на важни строителни обекти, съчетано с 
недостатъчно реформиране на образованието при дял на неграмотни-
те от 41% през 2009 г. при средно 20% за Европа по данни на Евростат 
за 2009 г., не би могло да окаже съществен ефект върху привличане-
то на ПЧИ, насърчаващи износа, а не вноса на стоки и услуги. Дори 
липсата на капиталови контроли или провежданата благоразумна фи-
скална политика не са толкова значими фактори, за да могат да ком-
пенсират ниската степен на професионална квалификация и все още 
слабо развитата инфраструктура в страната. 

1.4. Потребление

В условия на криза потреблението на домакинствата силно се сви 
и нараснаха предохранителните спестявания при средна норма на 
спестявания на домакинствата за периода 2008-2010 г. около 20% по 
собствени изчисления. Негативните очаквания за развитието на ико-
номиката и все още несигурните сигнали за възстановяване повлияха 
по посока на ограничаване на покупките на стоки за дълготрайна упо-
треба и потреблението се ориентира предимно към задоволяване на 
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текущи нужди. Освен общата икономическа несигурност, предпазли-
вата кредитна политика на банките, забавянето на прираста на дохо-
дите (при номинален прираст от 20.9% за 2007 г. до 0.06% за 2010 г. 
на растежа на паричния доход средно на 1 лице по данни на НСИ) и 
нарастващата безработица (от 5.7% през 2008 г. до 12% за първото 
тримесечие на 2011 г.) също оказаха ограничаващо влияние върху лич-
ното потребление. Потреблението на нехранителни стоки и разходите 
за туризъм извън страната заради съществения вносен компонент бяха 
първите стокови групи, които кризата засегна. Регистрира се значител-
но намаляване на продажбите на дребно на битова техника, мебели, 
компютърна и комуникационна техника и автомобили, като оборотът 
в търговията на едро за първи път през трето тримесечие на 2010 г. 
регистрира положителен прираст от 3,4% след последователен двуго-
дишен спад. От м. февруари 2009 г. се оформи тенденция разходите за 
облекло и обувки, жилищно обзавеждане и транспорт да оказват силно 
негативен принос към реалното нарастване на потребителските разхо-
ди. Единствено разходите за хранителни продукти, въпреки свиването 
си, запазиха относителния си дял от приблизително 35% от общите 
разходи на домакинствата. Пониженият обем на поръчки към местни 
и външни доставчици и спадът на вътрешното потребление доведо-
ха до намаляване на продажбите на дребно, които все още отбелязват 
слаб растеж (4.3% на тримесечна база за трето тримесечие на 2011 
г.) спрямо нивата преди кризата. Най-силно засегнато от спада на по-
треблението беше производството на стоки за дълготрайна употреба, 
обзавеждане и компютърна и комуникационна техника, докато отно-
сителното запазване на потреблението на основни хранителни стоки 
се отрази в натрупване на спестявания в сектор „Търговия“, които биха 
позволили насърчаване на вътрешното търсене при преодоляване на 
общата среда на икономическа несигурност. 

Забавянето на инфлацията в кризисния период позволи относител-
ното запазване на покупателната способност на домакинствата, кое-
то също допринесе за увеличаване на спестяванията. Анализирайки 
структурата на доходите на домакинствата, се очертава незначителен 
спад на брутния общ доход през 2010 г., което се дължи на сравнител-
ното задържане на нормата на безработица на високи нива в интервала 
10-12% и при съкращаване на по-ниско квалифициран капитал в усло-
вия на криза не кореспондира с отчитаното от статистиката нарастване 
на средната работна заплата. Делът на пенсиите в общия доход се уве-
личава (30.6% за второ тримесечие на 2011 г. при 24.1% за 2008 г.), въ-
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преки че техният размер не е осъвременяван, показващо по-голяма съ-
причастност на възрастните хора към изпитващите финансови затруд-
нения семейства. За второ тримесечие на 2011 г. делът на работната за-
плата от общите доходи на домакинствата се изравнява с най-високата 
си стойност след 2000 г. от приблизително 54% през 2009 г., следствие 
както от силното ограничаване на всички други източници на дохо-
ди за домакинствата, така и на все още забавеното възстановяване на 
икономиката. В структурата на паричните разходи прави впечатление 
и нарастващата данъчна и осигурителна тежест (3.8% за 2010 г. при 
5.4% за второ тримесечие на 2011 г.), което отчасти оправдава все още 
предпазливото потребителско поведение с оглед и на намеренията за 
провеждане на фискална консолидация. Високият дял на работните 
заплати в структурата на общите доходи на домакинствата определя 
тенденциите на пазара на труда като основополагащи за съживяването 
на вътрешното търсене и възстановяването на икономиката. 

Натрупаните спестявания от домакинствата в условия на криза 
представляват сериозен запас за възстановяване на потреблението и 
вътрешното търсене в средносрочен и дългосрочен план. Изхождайки 
от наложилата се структура на икономиката от предкризисния период, 
която ориентацията на притока на ПЧИ по икономически сектори по-
каза, е вероятно да се задържи поне в средносрочен план, при устой-
чиви сигнали за преодоляване на общата икономическа несигурност, 
вследствие и на инвестирането на натрупаните спестявания от сектор 
„Търговия“ в кризисния период, вътрешното потребление би се пре-
върнало в основен двигател на икономическия растеж в средносро-
чен план. Силната цикличност на спестяванията се потвърждава и от 
потребителското поведение през 2010 г. При сигналите за възстано-
вяване на световната икономика тогава спестяванията средно на едно 
домакинство намаляха с 53% по данни на НСИ, а индивидуалните по-
требителски разходи отчетоха реален растеж от -0.6 п.п. при -7.6 п.п. 
година по-рано и се забави растежа на лошите и преструктурирани 
кредити на домакинствата (от 3.4% прираст на лошите и преструкту-
рирани ипотечни кредити на домакинства през 2009 г. до 1.7% прираст 
през 2010 г. по данни на БНБ). Все още недостатъчно оптимистичното 
съживяване на крайното потребление на домакинствата през 2010 г., 
обаче, се дължеше на поддържаната висока безработица, която въпре-
ки че спадна до 9.6% през третото тримесечие на 2010 г., в края на 
годината възлезе на 10.3%. 
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Фигура 92. Депозити и кредити на домакинствата (млн. лв) 
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Източник: БНБ

Текущите данни за крайните потребителски разходи също потвърж-
дават подобна зависимост при потребителското поведение. Към второ 
тримесечие на 2011 г., когато очакванията за развитието на световната 
икономика и справянето с дълговата криза в еврозоната все още бяха 
оптимистични, реалният растеж на индивидуалните потребителски 
разходи възлезе на 2.4% при принос за икономическия растеж от 1.72 
п.п. и нарастване на изплатени кредити с 31.5% на тримесечна база, но 
при поддържане на норма на безработица от 11.2%, и спестяванията на 
домакинствата средно нараснаха с 44.4% на тримесечна база. 

1.5. Иновации и технологии
Въпреки декларираната национална цел по стратегията „Европа 

2020“ за отделяне на 1.5% от БВП за инвестиране на публичния и час-
тен сектор в научноизследователска и развойна дейност и иновации 
при 3% от БВП поставена цел за ЕС, България не е в състояние да я 
изпълни при текущите нива на инвестиране в иновации и технологии. 
Данните към 2010 г. сочат кумулативно отделяне на 0.6% от БВП за 
разходи за научни изследвания при преобладаващо финансиране от 
държавния сектор с изключение на областта на техническите науки, 
където водещ е частният сектор. 

Разходите за научни изследвания по икономически сектори куму-
лативно за 2010 г. възлизат на едва 210, 6 млн. лв., което съставлява 
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0.003% от БВП и е крайно недостатъчно за сериозен напредък в об-
ластта на иновациите и технологиите. Заслужава внимание фактът, че 
най-голям дял от отделените средства е в сектор „Преработваща про-
мишленост“, в който през 2009 г. инвестициите за НИРД се доближават 
до нивата до 2006 г. от около 25 млн. лв. при 41.6 млн. лв. през 2008 г. по 
данни на НСИ. Сериозен спад на инвестициите в НИРД се наблюдава 
в условията на криза и в сектора на съобщенията и комуникациите при 
около 60% спад през 2009 г. спрямо 2007 г., когато отделените средства 
са били 30 млн. лв. Делът на иновативните предприятия е около 24% от 
всички предприятия по последни данни за 2008 г. на НСИ като очаква-
нията са в резултат на кризата това съотношение значително да е нама-
ляло. Секторното разпределение на иновативните предприятия показва 
почти двойно по-голям техен дял в сферата на индустрията, което както 
създава благоприятни възможности за нейното развитие и в експортен 
план, така и при преобладаващ дял на сектора на услугите в структу-
рата на инвестициите, показва ниско технологично ниво на икономи-
ката като цяло. Само 6.2% от иновативните предприятия през 2008 г. 
са реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, 
от които около една трета са от сектора на услугите. При очаквания 
именно секторът на услугите да е водещ в икономическото развитие 
в средносрочен план, ниската му технологична осигуреност и малък 
брой иновативни предприятия в него създават облик на българската 
икономика на предимно ориентирана към внос без национален капаци-
тет за задоволяване на вътрешното търсене, привличаща чуждестранни 
инвестиции, насочени към оползотворяване на краткосрочни ползи от 
разширено вътрешно търсене в периоди на икономически растеж при 
ниско ниво на собствен капитал (национални спестявания). 

Бюджетните разходи за научни изследвания почти се изравняват с 
направените разходи за наука и иновации по икономически сектори. 
През 2010 г. бюджетните разходи за НИРД възлизат на 195.02 млн. лв 
и са с 8% по-ниски спрямо 2008 г. Развитието на селското и горското 
стопанство и риболова традиционно заема основен дял от бюджет-
ните разходи за НИРД (13.9% през 2010 г. при 23% за 2008 г.), което 
не кореспондира с намаляващия дял от брутната добавена стойност 
(БВП по производствения метод) на сектора през последните години. 
Впечатление прави, че през 2010 г. значително като дял от общите бю-
джетни разходи за НИРД са увеличени средствата за развитие на обра-
зованието (12.1% за 2010 г. при 2.1% през 2008 г.) и на финансирането 
на публични университетски фондове (10.5% за 2010 г. при 4.2% през 
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2008 г.), чиято ефективност предстои да бъде изяснена. Създаването на 
модерни университетски центрове като средища на експериментална 
наука е основата на световния технологичен прогрес, което като прак-
тика и ниво на оборудване в средносрочен план е малко вероятно да 
бъде постигнато в България.

Динамиката на производителността на труда също не би могла да 
се обясни със сериозно технологично подобрение на производствена-
та база. В годините на ускорен икономически растеж се наблюдава за-
бавяне на растежа на производителността на труда (при икономически 
растеж от 6.4% за 2007 г. и безработица от 6.9% годишният темп на 
изменение на производителността на труда е 3.2%), докато при заба-
вяне на икономическия растеж (при икономически растеж от 0.2% за 
2010 г. и безработица от 10.3% годишният темп на изменение на про-
изводителността на труда е 6.4%), производителността на труда рязко 
започва да нараства. Подобна зависимост издава екстензивен характер 
на производството, при който не се разчита на по-голямо мобилизира-
не на наличните ресурси, което се постига чрез подобряване на техно-
логичното равнище и оптимизиране на производствения процес, а на 
привличането на допълнителни, най-вече трудови, ресурси. При такъв 
вид производство, характерно и в условията на криза, на нарастване 
на производителността на труда при едновременно съкращаване на 
инвестиции и заети, не е възможно усвояване на предимства на меж-
дународните пазари и не позволява реализиране на експортен иконо-
мически растеж. 

Фигура 93. Годишен темп на изменение на производителността на труда 
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6.4 % за 2007  г. и безработица от 6.9 %  годишният темп на изменение на производителността на 
труда е 3.2 %), докато при забавяне на икономическия растеж (при икономически растеж от 0.2 % 
за 2010 г. и безработица от 10.3 % годишният темп на изменение на производителността на труда е 
6.4  %),  производителността  на  труда  рязко  започва  да  нараства.  Подобна  зависимост  издава 
екстензивен характер на производството, при който не се разчита на по‐голямо мобилизиране на 
наличните  ресурси,  което  се  постига  чрез  подобряване  на  технологичното  равнище  и 
оптимизиране на производствения процес, а на привличането на допълнителни, най‐вече трудови, 
ресурси.  При  такъв  вид  производство,  характерно  и  в  условията  на  криза,  на  нарастване  на 
производителността  на  труда  при  едновременно  съкращаване  на  инвестиции  и  заети,  не  е 
възможно  усвояване  на  предимства  на международните  пазари  и  не  позволява  реализиране  на 
експортен икономически растеж.  
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на натрупаните предохранителни спестявания в националната икономика чрез банковата система 
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чуждестранни  инвестиции  в  секторите  с  най‐голям  потенциал  за  експортен  растеж  –  добивна  и 
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нивото  на  професионална  квалификация,  би  било  правилната  икономическа  стратегия  за 
средносрочно  и  дългосрочно  развитие  на  българската  икономика.  Кризата  не  е  довела  до 
структурна промяна на икономиката и тя запазва екстензивния си характер на производство, като 
едновременното свиване на инвестиционната активност и нарастването на безработицата, води до 
прираст  на  производителността  на  труда.  Липсата  на  технологично  преструктуриране 
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От направения анализ може да се заключи, че в резултат на на-
ложилата се структура на икономиката от предкризисния период на 
приоритетно инвестиране в нетъргуемия сектор, който е с нисък из-
носен капацитет, и при сериозния натрупан запас по време на криза-
та от спестявания (частни и корпоративни) при устойчиви сигнали за 
преодоляване на общата икономическа несигурност основен фактор за 
стимулиране на икономическия растеж в средносрочен план ще бъде 
потреблението. В условия на криза България успява да реализира свои 
експортни предимства в добива на суровини и материали и производ-
ството на петролни продукти, но наложилата се голяма обвързаност 
на чуждестранните инвеститори в нетъргуеми отрасли затруднява 
преструктурирането на икономиката към развиване на производства 
с по-голяма добавена стойност, които биха подпомогнали българския 
износ. Въпреки това, ускореното трансформиране на натрупаните пре-
дохранителни спестявания в националната икономика чрез банковата 
система в кредити за бизнеса с оглед подобряване на технологичното 
равнище, както и привличането на чуждестранни инвестиции в секто-
рите с най-голям потенциал за експортен растеж – добивна и прера-
ботваща промишленост, за което водещо значение имат състоянието 
на инфраструктурата и нивото на професионална квалификация, би 
било правилната икономическа стратегия за средносрочно и дълго-
срочно развитие на българската икономика. Кризата не е довела до 
структурна промяна на икономиката и тя запазва екстензивния си 
характер на производство, като едновременното свиване на инвести-
ционната активност и нарастването на безработицата, води до прираст 
на производителността на труда. Липсата на технологично преструк-
туриране възпрепятства развиването на търгуем експортноориентиран 
сектор и стимулира потреблението при нисък капацитет на създаване 
на дългосрочни спестявания. 
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От заетост към ангажираност – третият път за 
икономическа активност

Когато очевидни и добре известни неща бъдат казани искрено и 
най-вече с желание да се създава добро, решенията дори и на най-
големите проблеми започват да изглеждат съвсем лесни. Въпреки, че 
отрезвяването на всеки такъв експертен ентусиазъм настъпва още при 
първите стъпки за конкретната реализация на такива решения, все пак 
остава положителният ефект от мобилизацията на първоначалната 
градивна енергия на независимата човешка мисъл.

Какво може да предложи бизнесът при изготвянето на икономиче-
ските политики за растеж и мерките за тяхното реализиране, така че 
да се опровергае твърдението на Анатол Франс, че „законът, в своето 
величествено равноправие, забранява както на богатите, така и на 
бедните да спят под мостове, да просят по улиците, и да крадат 
хляб.“

В условията на световна финансова криза, има ли мъдрост, която 
се пропуска? След всевъзможни практики за моделиране на икономи-
ческата активност, при това винаги в търсене на правилния, справед-
ливия път, не е ли време да се намери просто трети път в икономиката, 
ако изобщо съществува такъв?

„Винаги е много по-лесно да се предотврати злото, отколкото да 
се поправят грешките“, Джордж Вашингтон

Човечеството е трупало много мъдрост в своята хилядолетна исто-
рия. Историческа мъдрост: Да не повтаря допускани вече грешки. 
Това само по себе си предполага, че такива грешки е могло да се до-
пускат.

Независимо от наблюдаваните временни (понякога в продължение 
на столетия) колебания в посоката на развитие или застой, в крайна 
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сметка никой не отрича всеобщата човешка еволюция, защото вина-
ги с готовност и веднага тя може да бъде аргументирана с безспорни 
придобивки, които са напълно осезаеми, материални. Но днес, когато 
все повече от благата са спорни и нематериални, повече от всякога 
е необходима икономическа мъдрост, особено в светлината на све-
товната финансова криза, ако изобщо може да има нещо светло в нея: 
Допълнителната полза от определена политика оправдава ли до-
пълнителното усилие за нейното реализиране? При това полза във 
всякакъв икономически, финансов, социален и политически аспект. 
Полза за държавата, хората, бизнеса.

Новото днес е в това, че глобализиращият се свят не предполага 
втори опит. Всяка икономическа грешка се мултиплицира неимовер-
но бързо и в глобален мащаб. А предвид климатичните проблеми на 
Земята, ефектът може да е необратим и фатален. След което може да 
няма икономическа активност, вероятно въобще няма да има каквато 
и да било активност.

Трупането на опит в тази насока, само за последния половин век, 
преведе различни общества и национални правителства, в т.ч и Бълга-
рия, през противоположни на пръв поглед икономически подходи: на-
ционализация, после приватизация, микс от пазарна икономика с еле-
менти на директно държавно регулиране и т.н. Основни страни в тези 
процеси са винаги два субекта – държавата и бизнеса. Различно е само 
съотношението между тях в живота на хората. Хората, които създават 
държавата и бизнеса, но в същото време се оказват винаги между тях.

В исторически план волята на хората е обходила целия диапазон от 
напълно свободния, нерегулиран пазар до абсолютната държава и об-
ратно. След всевъзможни практики за моделиране на икономическата 
активност посредством национализации и приватизации, при това ви-
наги в търсене на правилния, справедливия път, не е ли време да се на-
мери просто трети път в икономиката, ако изобщо съществува такъв?

Както национализацията, така и приватизацията показаха, че пос-
тигането на поставените пред тях цели не е безпроблемно. Не е аб-
солютен и еднозначен техният ефект върху благосъстоянието на до-
макинствата и икономическата активност, а от там и върху ръста на 
икономиката. Това е така, защото никой от тези модели не постигна 
възможната за него максимална ефективност. Независимо от това, кое 
е било преобладаващо – държавното администриране или пазарните 
принципи, винаги е съществувал неформален сектор, тъмна икономи-
ка, която е ограничавала възможностите на светлата да постигне ефек-
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тивността, необходима за реализиране на поставените цели за иконо-
мически растеж (били те – централно планирани или чисто пазарно 
родени).

В представения наскоро от АИКБ Комплексен аналитичен доклад 
за състоянието на неформалната икономика в България, създаден по 
проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ в 
рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“, се посочва, че спо-
ред публикациите през периода 2004 г. – 2009 г. „няма достатъчно 
сравними данни за оценка на неформалната икономика като процент 
от БВП за отделните години. Повечето от изследователите се насочват 
към отделни нейни прояви. Както показват данните от наличните из-
следвания, делът на неформална икономика като процент от БВП ва-
рира в широки граници (от 20 до 40% от БВП) в зависимост от използ-
ваните методи, като най-ниски са оценките на основата на дооценка на 
БВП, които прави НСИ – 10.2% (UNЕCE, 2008) и оценките по кориги-
рания монетарен метод, използван от Ахумада (2009), които са значи-
телно по-ниски както от оценките на Шнайдер (2007), така и от тези на 
Неновски и Христов (2000) – 26.78% от БВП за периода 1997 – 1999 г., 
които използват също монетарния модел“. В доклада се посочва също, 
че „според данните от изследването на Европейската комисия за не-
декларирания труд в държавите-членки, проведено от Региоплан през 
2004 г., България е поставена в третата група страни с високо равнище 
на недеклариран труд – над 23%, който не намалява“. Отбелязва се 
също, че „получаването на ‘заплати в плик’ е получило такъв размах, 
че придобива също толкова важност, колкото и въобще необявените 
заплати“. Авторите на доклада обръщат внимание и на факта, че „из-
следването на Евробарометър от 2007 г. отново потвърждава, че Бъл-
гария е една от страните с най-висок дял на недеклариран труд, като 
данните показват, че поне 35% от стойността на стоките и услугите в 
страната се формират от недеклариран труд, което я нарежда на първо 
място в ЕС. Изследването показва също, че усещането за наличие на 
значителен недеклариран сектор в страната е ясно изразено – макар 
че само 5% от респондентите признават, че извършват недеклариран 
труд, 39% посочват, че познават хора, които са заети с такъв тип труд, 
а 14% признават, че „получават пари в плик“, при средно за ЕС 5%“.
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“Fairly examined, truly understood, no man is wholly bad,  
nor wholly good“

(Безпристрастно изследван и правилно разбран,
никой човек не е нито напълно лош, нито напълно добър)

Theognis Megara, Fragment XLI

Всъщност, наличието на сива икономика не бива да ни учудва. 
Икономиката е само една от сферите, в които е ангажиран човека, а със 
самата си същност той носи в себе си противопоставянето на своята 
светла и тъмна страна. Индивидуалният икономически субект, бил той 
физическо лице, или юридическо лице, (в което естествено решени-
ята се взимат от физически лица), не може да се абстрахира напълно 
от своята присъща обремененост. Съзнателно или не, икономическият 
субект, преди да бъде икономически, е психологически предопреде-
лен да пренася в икономиката, както и във всяка друга своя дейност, 
същите закономерности за доброто и злото, истината и правдата, поч-
тенността и измамата, добродетелността и порока. Така се пренасят и 
същите грешки.

Човек използва и същата логика за определяне на правила, които 
са задължителни (добродетелни) и санкции (наказания), които се на-
лагат при тяхното неспазване. Пренася се и практиката на познатите 
покаяния и индулгенции чрез облекчаване на определени регулаторни 
условия, смекчаване на нормативни изисквания при доброволното им 
спазване от страна на икономическия субект. Естествено, винаги при 
приемането на пазарни регулации, има несъгласни (своеобразни се-
ктанти), които оспорват тяхната целесъобразност, и които след това 
търсят „решения“ в унисон със собствената си представа за това, как 
съответната регулация е трябвало да изглежда. И ако проверяващите 
следят за нарушения, използвайки заложените задължителни изисква-
ния като контроли за идентифициране на вероятните препятствия пред 
осветляването на икономиката, нарушителите възприемат същите тези 
изисквания като предизвикателства за преодоляване, което нерядко 
води до странна конкуренция по отношение степента на изобретател-
ност на контролиращия и контролирания – своеобразна двойствена, 
насрещна „иновативност“. В тази ситуация, едно е сигурно – и двете 
страни правят едно и също – заети са, едните със спазването на опре-
делени правила, другите – със заобикалянето им. На моменти дори е 
трудно да се определи, кое отнема повече човекодни. Със сигурност, 
обаче, една от тези две заетости не генерира желания икономически 
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растеж. Как цялата тази заетост (добродетелна и грешна) да бъде ан-
гажирана за създаване на желаното добро в икономиката?

„Една от най-великите измами на света е надеждата,  
че злините на този свят следва да се излекуват със 

законодателство“, Томас Рийд

Въпросът не е дали икономиката спазва правилата, а кои прави-
ла, защото и светлата и сивата икономика спазват своите правила за 
функциониране, а най-сивата ги спазва изключително добре, защото 
знае, че при неуспех тя ще бъде санкционирана и ще изсветлее. От 
своя страна, установяването на „иновативните“ сиви практики за за-
обикаляне на регулаторни правила, се превръща в своеобразен стимул 
за регулатора и му подсказва удачния механизъм за тяхното париране. 
В този ред на мисли, може би по подобие на наличието на опреде-
лен процент естествена безработица на трудовия пазар, би могло да 
се обясни съществуването и на определен процент „естествена“ сива 
икономика. Настоящото изследване, обаче, не предполага отговор на 
въпроса, има ли такава сива икономика и какъв е нейният дял. Това е 
предмет на самостоятелно проучване.

Едно е сигурно – съществуването на сивата икономика не може 
да се отрече. И тя определено не спомага за постигане на желания 
икономически растеж. Мерките срещу нея са добре известни и непре-
къснато се усъвършенстват. За съжаление, обаче, в преобладаващата 
си част те са сигнално-симптоматични – открива се практика, която 
създава сив сектор и се налагат санкции и регулации. В зависимост от 
инвазивността на лечението, този сектор може да се изсветли, но дали 
това не става за сметка на пренасочване към друг сектор или на трайно 
и дълбоко странично увреждане на светлия? Логиката на Anacharsis: 
„Законът е като паяжина, която оплита слабите, но която се разкъсва от 
силните“, подхранва желанието на икономическите субекти за заоби-
каляне на закона или дори за демонстрация на бизнес сила. Възниква 
въпросът, когато регулаторът регулира, той познава ли действително 
субекта, към който е насочена тази регулация?

Без претенции за изчерпателност, могат да се идентифицират поне 
три категории икономически субекти:

• такива, които спазват правилата, защото това е правилно – ико-
номическите идеалисти;
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• такива, които спазват правилата, за да избегнат наказание – ико-
номическите реалисти и

• такива, които ги спазват, защото имат полза от това – икономи-
ческите спекуланти. 

Макар мотивите да са различни, всички тези категории си прили-
чат по това, че спазват правилата. 

В ежедневните си бизнес ситуации, поведението на един икономи-
чески субект може да е проявление на различно съотношение на тези 
три страни. Затова мерките за лечението на сивата икономика трябва 
да са комплексни, да атакуват проблема в същността, а не да действат 
сигнално и симптоматично. Когато икономически субект заобикаля 
едно правило, първосигналната и симптоматична реакция е да бъде 
санкциониран, да се въведа допълнителна разпоредба или дори само 
една думичка в закона, категорично изключваща тази практика. Такава 
политика със сигурност ще има ефект сред икономическите реалисти, 
но само дотогава, докато не се открие възможност за заобикаляне на 
правилата, при което не са предвидени санкции. В този момент ще се 
задейства икономически спекулативната природа на икономическия 
субект – защо да спазва правилата, като няма полза от това. Поставя-
нето на прекомерен акцент върху санкциите в една икономическа по-
литика ще провокира също и икономическите идеалисти, които също 
спират да спазват правилата тогава, когато според писаните и практи-
чески установени пазарни норми санкциите не са правилни. 

По-скоро, при изготвянето на икономическите политики за растеж 
и мерките за тяхното реализиране трябва да се установи дали и докол-
ко заобикалянето на едно правило е провокирано от липсата на иконо-
мически идеализъм, реализъм или спекулативност.

С други думи необходими си регулации, които възпитават в 
икономически идеали, стимулирайки реалистично икономическо 
поведение, при ясно демонстриране на ползите от спазването на 
правилата.

Само така ще бъдат обхванати и трите групи икономически субе-
кти, изброени по-горе.

Като се има предвид, че не могат да се осигурят абсолютно без-
спорни правила, които да удовлетворяват всички участници в иконо-
миката, освен съблюдаване на тяхното спазване, „предотвратяването 
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на злото“ следва да стъпи и на онова, по което има безспорно общо 
разбиране, и върху което може да се изгради нов модел на взаимо-
отношенията между държавата, хората и бизнеса – модел, при който 
не е определящо кой има превес в живота на хората, а как може да се 
съдейства на другия да осъществява своите функции.

През годините на прехода тристранното сътрудничество между 
представителите на тези три страни нерядко беше погрешно коменти-
рано и дори изписвано като три-СТРАННО, особено след най-тежките 
социални, икономически, политически и финансови сътресения. Не-
зависимо от разногласията за това, кой какви задължения и права има, 
всяка от тези страни се характеризира поне с една безспорна структу-
рообразуваща функция: бизнесът – да печели, държавата – да прераз-
пределя, а хората – да оказват контрол над това как се преразпределя 
заработеното. Ако всяка една от тези страни осъществява единствено 
и само своята изначална функция и няма отношение към функциите на 
другите две страни, проблеми не би следвало да възникват – държава-
та преразпределя точно толкова, колкото е произведено и точно по на-
чина, който е приемлив за хората. Ясно е, че такава идеална ситуация 
практически не съществува. Бизнесът не може да остане безучастен 
към преразпределението, защото когато се харчи повече от заработе-
ното, това автоматично предполага последващо по-голямо изземване 
от бизнес печалбата. В качеството си на последен гарант за осигуря-
ване жизнените функции на едно общество, държавата не може да 
остане безучастна към това, кой как печели. Участието на хората на 
наемния труд в реализирането на икономическите резултати, както и 
на всички хора като реципиенти на обществените блага, не може да 
ги остави безучастни към начините и пропорциите за преразпределе-
ние на заработеното. Ето защо описаната по-горе идеална ситуация е 
по-скоро критерия, спрямо който се съизмерва всяко едно действие и 
всяка една политика. Ролята на успешния социален диалог е именно 
да придърпва икономиката към това идеално състояние. Какво, обаче, 
се наблюдава на практика, особено в условията на икономически и 
финансови кризи?

Когато в един момент бизнесът не може да покрие своите разходи 
с приходите (било от дейността или от заемни средства), той фалира. 
Защото бизнесът съществува с цел печалба. Когато печалбата я няма, 
той изчезва. Но винаги когато държавните харчове са повече от по-
стъпленията в бюджета, започват преговори за бюджетния дефицит, 
за това как да се преразпределя това, което го няма. Защото държавата 
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съществува, за да преразпределя. Особено оскъдните блага. И продъл-
жава да съществува, дори когато фалира.

Вследствие на това, съвсем естествено през втората половина на 
ХХ век се наблюдават периоди на национализация на сектори, които 
печелят, последвани от приватизация на сектори, които са губещи. По 
този начин индиректно държавата признава, че поради своята природа 
предприемачът е този, който в условията на пазарна икономика съ-
ществува дотогава, докато може да осигурява ефективност на своите 
бизнес начинания. С провежданите политики, държавата разчита, че 
приватизирайки определена неефективна дейност, тя ще се оптимизи-
ра и ще заработи печелившо. В същото време, вярна на своята прераз-
пределителна същност, държавата е изкушена, особено в условията на 
кризи и пред лицето на обезверените протестиращи маси от хора, да 
национализира именно бизнес сегменти, които са печеливши. Винаги 
готовият за това мотив е защита интереса на потребителя.

Разбира се, не е предмет на настоящото изложение изследването 
на въпроса, къде, кога и доколко проявленията на такива изкушения са 
били обществено оправдани. Важното е друго: такава нагласа спрямо 
печелившите и губещи сегменти в икономиката доказва, че държавата 
се нуждае от бизнес, който печели. Затова, всеки стимул за бизнеса е в 
полза не само на самия бизнес и наемния труд, но и на преразпредели-
телните функции на държавата. От своя страна, поставен в условията 
на глобализиращ се свят, бизнесът има нужда от държавни стимули, 
за да посрещне предизвикателствата на новото хилядолетие. А хората 
имат нужда просто от добра работа и сигурна държава.

Това навежда на мисълта, че досегашните национализаторски 
и приватизаторски доктрини за постигане на икономически растеж 
посредством повече, респективно по-малко държава, може би не са 
постигнали своите цели, защото са акцентирали преимуществено на 
изместване на съотношението държава – бизнес в едната или другата 
посока, пропускайки нещо не по-малко важно. Самият факт на превес 
на държавата или бизнеса в една икономика не е гарант за икономи-
чески ръст, защото и при двата модела е нужно да се ангажира изклю-
чително сложен субект – хората, както в качеството им на работници 
и служители, така и в качеството им на мениджъри. При това без да 
е възможно да се изолира напълно тяхната вродена (светла и тъмна) 
човешка същност, още повече в условията на едно ново информацион-
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но общество, спрямо което досегашните модели, правила и рецепти не 
могат да се прилагат по същия начин.

Все по-масовото навлизане на изкуствения интелект (от дистан-
ционното устройство, през мобилните комуникации, до сложните 
роботизирани системи във високо технологичните производства) 
става причина да се търсят други начини за управление на протичащи-
те в икономиката процеси. Ако в традиционния икономически субект 
има заложени както светлата, така и тъмната страна, създаващи пред-
поставки той да е двигателят както на светла, така и на сива иконо-
мическа дейност, при изкуствения интелект няма вродени противопо-
ложни сили. Той би работил перфектно и бил отчел като абсолютен по-
ложителен резултат както полезното, така и най-абсурдното и пагубно 
за човека решение. Просто защото постъпва така, както е програмиран 
– за перфектно функциониране в съответната част на икономиката – 
светла или тъмна.

Освен с конкретната си предприемаческа дейност, през последни-
те десетилетия на прехода частният бизнес в България е ангажиран и 
с преодоляване на исторически наложилата се обществена обремене-
ност за кадруването в икономическата дейност, при която номенкла-
турчик се поставя начело на трудов колектив, който винаги изпълнява, 
но не винаги работи. Съвременният частен бизнес постепенно израст-
ва до такъв, при който отношенията между мениджърите и персонала 
са отношения на ръководител и екип, който винаги работи, дори кога-
то критично дискутира поставените му задачи, преди да започне да ги 
изпълнява. От своя страна, наемният труд е изправен пред аналогично 
предизвикателство – да се превърне от маса хора, които ходят на рабо-
та – в хора, които работят. Ефективността в икономиката и икономи-
ческият ръст вече се предопределят и от изграждането на тези нови 
корпоративни ценности в съвременното общество.

Винаги, когато има осъзнати интереси от ангажираните в един 
процес страни, диалогът е неизбежен, а договарянето е естествена по-
следица. Диалогът прекъсва и договарянето се проваля тогава, когато 
някоя от страните не осъзнава своите интереси, или когато започне 
да обяснява какви са интересите на другата. Както и когато третата 
страна е просто неангажирана със случващото се между другите две.
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„Светът е опасно място, не заради тези,  
които правят зло, а заради тези, които наблюдават  

и нищо не правят“, Алберт Айнщайн

От Комплексния аналитичен доклад за състоянието на неформал-
ната икономика в България, цитиран по-горе, е видно, че в периода 
2004 г. – 2009 г.:

• Има няколко европейски изследвания, обхващащи държавите-
членки и държавите-кандидатки на ЕС, които използват общи 
методологии в отделните страни, за да постигнат сравнимост на 
получените резултати (Renoy et al., 2004; European Commission, 
2009). Инициатор за тяхното провеждане е главно Европейската 
комисия, която основава политиката си в областта на неформал-
ната икономика на резултатите от тези изследвания.

• На европейско равнище три европейски институции са провели 
изследвания, свързани с развитието на неформалната икономи-
ка, главно по отношение на недекларирания труд. Европейската 
фондация за подобряване на условията на живот и труд е прове-
ла две изследвания по проблемите на недекларирания труд, като 
през 2009 г. е подготвена „банка на знанието за добри практики 
в държавите-членки“ (European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, 2005 & 2009).

• Европейската обсерватория по заетост също е провела две из-
следвания на равнището на общността през 2004 г. и 2007 г. 
(Loukanova, 2004; Loukanova & Bezlov, 2007),

• Евробарометър е провел представително за отделните държави-
членки изследване през 2007 г.

• Изследователи от Института по пазарна икономика участват в 
изследване за Югоизточна Европа, част от което е посветено на 
въпросите на неформалната икономика (Stanchev et al., 2004).

• Изследователи от УНСС също са участвали в международен 
проект на трансгранично развитие, в рамките на което са раз-
гледани проблемите на неформалните трансгранични мрежи и 
осъществяването главно на нелегална търговия.

• Налице е изследване на ОИСР и на Икономическата комисия за 
Европа на Обединените нации, както и 29 публикации на бъл-
гарски автори, в това число 17 публикации по общи проблеми, 
свързани с неформалната икономика и 12 публикации по от-
делни нейни прояви (спазване или избягване на изискванията 
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на данъчната и осигурителната политика, участие на малките и 
средните предприятия в неформалната икономика, недекларира-
ните заплати, презумптивни данъци – минимални осигурителни 
доходи и патентен данък и др.).

От изброените по-горе институции и изследвания, е видно, че има 
достатъчно на брой, както и достатъчно мащабни инициативи за борба 
със „злото“ в икономиката. Има и достатъчно компетентни и уважава-
ни участници в процеса по създаване на икономическите политики, 
които не просто наблюдават, а работят.

Не е ли време, обаче, борбата със „злото“ целенасочено да се до-
пълни и със създаване на „добро“ в икономиката. Държавата с по-голя-
ма охота сякаш следи, лови и наказва злото в икономиката, отколкото 
благодетелствува. Дали това не е също една от причините за създалата 
се обществена нагласа, че обществото не благоденства?

В съвременното общество на знанието и иновациите, едно без-
спорно обществено добро е масовото, повсеместно стимулиране на 
иновативното мислене на хората, било в качеството им на работници 
и служители, било в качеството им на мениджъри. Но инвестициите в 
НИРД и иновации изостават.

Макроикономистите предупреждават в първата част на настоящата 
разработка, че „заложената цел (3% от БВП до 2020 г.) ще бъде ревизи-
рана преди изтичане на крайния срок. Въпреки декларираната нацио-
нална цел по стратегията ‘Европа 2020’ за отделяне на 1.5 % от БВП 
за инвестиране на публичния и частен сектор в научноизследователска 
и развойна дейност и иновации при 3 % от БВП поставена цел за ЕС, 
данните към 2010 г. сочат кумулативно отделяне на 0.6 % от БВП за 
разходи за научни изследвания“.

Като основна причина за това изоставане макроикономистите со-
чат „затварянето на производства с висока добавена стойност. През 
1990 г. България отделя за научноизследователска и развойна дейност 
2.4% от своя БВП. След това, в периода до 2001 г. този показател спада 
до 0.51% и остава без съществени изменения до началото на криза-
та. Засега икономиката не проявява никакви признаци за развиване на 
отрасли, които са свързани по някакъв начин с изследванията и ино-
вациите, поради което може да се очаква че показателят ще остане на 
същото ниво“.

Кой би могъл да инициира и осъществи една такава, създаваща 
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обществено благо, широкомащабна кампания за цялостно мобилизи-
ране на иновативното мислене на българското общество? Определено 
това не е бизнеса. Той не може да си позволи да разгърне образова-
телно-иновативна кампания в мащабите, в които това може да напра-
ви държавата. Но по своята природа само бизнесът може да осигури 
ефективна възвръщаемост на такава една инвестиция. Защото бизне-
сът цели да осигури добавена стойност срещу всяко свое усилие. А 
хората имат нужда от обучение и възможности за реализация на своя 
интелектуален потенциал, за да създават и да са конкурентноспособни 
на създавания от самите тях изкуствен интелект, което е предпоставка 
за т.нар. „economic and labour market inclusive growth“.

Главна дирекция „Образование и култура“ на образователното 
министерство прави образователно-квалификационни стъпки с парт-
ньорството на работодатели, образователни институции и национал-
но представителните организации на работниците и служителите. 
Изгражда се Национална квалификационна рамка на Република Бъл-
гария в съответствие с Европейската квалификационна рамка за про-
дължаващо обучение, така че да се признават професионалните ква-
лификации и да се постигне мобилност на работната сила. Но профе-
сионалното ориентиране в България не функционира ефективно. По 
оценки на АИКБ учениците нямат ясна представа за пазара на труда, 
нито за търсените професии, за потребностите на предприятията и 
бизнеса от определени кадри, нито за перспективите за развитие в съ-
ответната професионална област. Разбира се, стъпка напред е изграж-
дането на система за оценка и признаване на компетенциите, придо-
бити на работното място или чрез самостоятелно търсене. Тя се прави 
от образователното и социалното министерство, със съдействието на 
национално представителните организации на работодателите и на ра-
ботниците и служителите. При решаването на проблема с „избор на 
професия“ следва да са ангажирани местната власт, работодателите и 
образователните институции. Изключително важно за балансираното 
икономическо развитие на страната е да се създават стимули, младите 
хора да остават в населеното място и региона, в който са родени.

Предвид целта да се постигне растеж, който приобщава България 
към обединена Европа, необходима е работеща икономика, базирана 
на иновации и знания, с високи равнища на заетост, но не просто за-
етост, ръководена от мисълта за получаване на възнаграждение, оси-
гуряващо оцеляване, а интелигентна заетост, ангажирана с мисълта за 
икономически ръст, основаващ се на иновации. Това предполага тясно 
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сътрудничество между бизнес-наука-образование. В общество, осно-
вано на знанията и на интелигентния растеж, академичната наука по-
лучава допълнителни отговорности. Прякото сътрудничество между 
бизнеса и науката изгражда връзки за превръщане на знанието в реал-
на икономика и източник на просперитет.

Какво може да препоръча бизнесът в тази насока?

Национална iWEB – стратегия

Ако действително знанието и иновациите са определящи за бъде-
щото икономическо, социално и политическо развитие на съвременно-
то българско общество, може би повече от всякога, сега – в условията 
на криза, е време в България да се създаде innovation WEB (iWEB) – 
мрежа от държавно-субсидирани иновативни звена в бизнеса.

Това не е цитираната по-горе паяжина на Anacharsis, целяща да оп-
лете слабите, и която може да се разкъса само от силните. Това е ико-
номическа мрежа за сътрудничество, използваща възможностите на 
съвременната електронна комуникация. По линия на публично-част-
ното партньорство, бизнесът може да създаде iWEB-звена, в които да 
наеме нови, млади служители със свежи идеи, които току-що завърш-
ват своето образование, както и „ветерани“ – специалисти, които при-
ключват или току що са приключили своята трудова дейност и имат 
огромен професионален опит в съответната сфера. Държавата може 
да субсидира такова начинание по линия на покриване на разходите 
на работодателя (за определен период, до определен размер и т.н.) за 
работна заплата и осигуровки на наетите в звеното лица. Съответното 
iWEB-звено ще има за задача да проучва и анализира световния опит 
по определена от бизнеса актуална тема, както и да предлага конкрет-
ни иновативни и практически приложими решения, които да повиша-
ват конкуретоспособността, да създават условия за разширяване на 
бизнеса и да разкриват нови работни места. Всички тези iWEB-звена 
ще бъдат свързани в мрежа за обмен на информация, като начините 
за ползването на произвежданото от тях ноу-хау ще бъде възмездно 
и ще се договаря между бизнеса, държавата и представителите на ра-
ботниците и служителите. Водещото при тези възмездни отношения 
ще бъде принципът, че „няма безплатен обяд“, както и че българският 
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бизнес няма да бъде оставен „да проси“ технологии по света (обикно-
вено – втора употреба).

iWEB-звената могат да се създават за определен срок или безсроч-
но, отново в зависимост от заявените конкретни потребности на биз-
неса и възможностите на държавата.

Предлаганата iWEB-стратегия би могла да бъде контрирана с това, 
че съществуват политики и практики на субсидирана заетост. Но 
няма политики на субсидирана ангажираност. Субсидираната зае-
тост е насочена към обслужване на вече функционираща бизнес орга-
низация. Субсидираната ангажираност – към иновативно развитие на 
съществуващия или създаване на нов бизнес, но не и в обслужване на 
неговото статукво. Вместо субсидирана заетост, която в преобладава-
щата част от случаите се състои в това да се вземат на работа още хора 
(защото са безработни, и за да не бъдат безработни), субсидираната 
ангажираност се изразява в това да се привлече и използва мисленето 
на повече хора, които не е задължително да са безработни, но които 
със сигурност ще създадат работа за много безработни.

За разлика от първия случай, в който бизнесът бива убеждаван, а 
когато не се съгласи – дори и заклеймяван, че не вижда „огромната“ 
полза от наемането на безработен на минимална работна заплата, която 
ще се субсидира от държавата, и за когото няма да се дължат задъл-
жителни осигурителни вноски през определен период от време или до 
определен размер, във втория случай бизнесът просто търси ангажира-
но мислене за бъдещо бизнес развитие, подкрепено от държавата. При 
такава iWEB-стратегия, досегашният субсидирано зает работник или 
служител не просто ще вегетира, а ще се развива в зависимост от бизнес 
резултатите, постигнати с ангажиране на интелектуалния му потенциал. 

Един функциониращ бизнес, който е подложен на неимоверен на-
тиск по отношение осигуряването на конкурентноспособност, в резул-
тат на бързото развитие на иновациите по света, няма нужда да наема 
нови работници и служители, които да работят по съществуващия в 
момента начин. Бизнесът има нужда от иновативни решения, с които 
да стане по-конкурентноспособен, да се разрасне. Тогава разкриване-
то на новите работни места въобще няма да е предмет на дискусии – то 
ще е необходимост. Бизнесът има нужда не просто да наема хора, а 
да наема мислещо-ангажирани хора. И понеже мисълта е най-неосе-
заемия, но и най-скъп ресурс, който преди да създаде ползи за бизнеса, 
създава обществено благо, ангажирането на държавата в този процес 
е предопределящо.
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Предлаганата iWEB стратегия е дългосрочна, но без претенции да 
е панацеята за икономически ръст. Тя не допълва или дублира досе-
гашните стратегии, а по-скоро има за цел да ги осмисли, да ги подчини 
на една осъзната, неизбежна необходимост, породена от извървения 
вече път до двете крайности в съотношението: държава – бизнес. С 
други думи, iWEB е по-скоро опит да се демонстрира, че след нацио-
нализации и приватизации, държавата и бизнесът поемат по пътя на 
колаборацията. Приемането на сътрудничеството в сферата на инова-
циите ще гарантира, че отделните образователно-квалификационни 
програми, провеждани и досега, както и апелите за необходимостта 
от развитие на изследователска и развойна дейност, няма да останат 
инцидентни и симптоматични, няма да са просто апелативни и няма да 
имат само локален ефект, а ще бъдат подчинени на общата дългосроч-
на цел – подготовка на България за предизвикателствата на информа-
ционното общество през новото хилядолетие.

Едно открито деклариране на iWEB стратегията от страна на 
държавата, както и разработване на пакет от конкретни краткосроч-
ни мерки за нейното реализиране, ще имат активизиращ ефект върху 
обществото като цяло, защото когато държавата и бизнеса заработят 
заедно за създаване на подобно обществено благо, хората ще осъзна-
ят, че държавата и бизнесът не са противоборстващи, а допълващи се 
субекти. А това ще спомогне за постепенното изчезване на присъщото 
икономическо изкушение на който и да е от трите субекта да извлича 
ползи от умелото маневриране между другите два.

За реализиране на такова мащабно преминаване от заетост 
към ангажираност в условията на съвременното общество на зна-
ния и иновации, необходимо е застъпваната многократно теза за 
сътрудничество в тристранния диалог да не оставя у социални-
те партньори ни най-малкото усещане за настъпване. В противен 
случай, ще се окаже вярно твърдението на Анатол Франс за рав-
ноправието, създадено по закон: „Законът, в своето величествено 
равноправие, забранява както на богатите, така и на бедните да 
спят под мостове, да просят по улиците, и да крадат хляб.“

Само така допълнителната полза от определена политика ще 
оправдае допълнителното усилие за нейното реализиране.
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Димитър Бранков, д.и.
Българска стопанска камара

Възможности за икономическо възстановяване, 
целеполагане и политики за  
икономически растеж и заетост до 2020 г.

Настоящата студия1 представя гледни точки по няколко групи въ-
проси, свързани с предстоящото приемане на т.н. Национална програ-
ма за развитие: България 2020, по които е воден противоречив общест-
вен и експертен дебат.

Разбирането, че пазарният преход не доведе до ефективни проме-
ни в структурата на икономика се споделя от мнозинството експерти 
и участници в обществения дебат по тези теми. Сегашното състоя-
ние изострено от продължаващата икономическа криза, е следствие от 
осъществяваните политики по време на т.н. пазарен преход и ефектите 
на външната среда. То се характеризира като обвързани помежду си 
наследени, нерешени и нови проблеми и макроикономически дисба-
ланси, изострени от сегашната икономическа криза. 

Относително ниското ниво на спестявания спрямо БВП, предопре-
деля силна зависимост на българската икономика от притока на преки 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ). След въвеждане на Валутния борд 
тази чувствителност нараства значително, придобивайки значение на 
основен фактор на растежа. Краткотрайният частичен положителен 
ефект от ПЧИ, реализиран в периода 2004-2008 г., също потвърждава 
тази минала и бъдеща зависимост. Дори при най-оптимистичен сцена-
рий за бъдещето на Еврозоната и присъединяването на България, този 
фактор очевидно ще играе водеща роля в икономическото ни развитие. 
Според конкретните външни и вътрешни условия и ефективност на 
упражняваните политики, зависимостта от ПЧИ ще бъде основен дви-
гател или основен ограничител на икономическия растеж, произво-

1 Включени са тези и предложения, част от които са представени в предишни официални 
позиции на БСК, част от тях посочени в края на текста. Студията отразява лични позиции и гл.т. 
на автора.
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дителността и заетостта и през следващото десетилетие. Насър-
чаването и насочването на ПЧИ към избраните приоритетни области, 
както и адресирането на свързаните рискове, следва да бъде постоянен 
фокус на текущата и дългосрочни икономически политики.

Дори в годините на висок икономически растеж е налице ограни-
чено вътрешно потребление и равнище на доходите, повлияни преди 
всичко от огромното съкращаване на заетостта2. Те са следствие от 
наследени дефекти от предходната икономическа система, неблаго-
приятна външна среда, погрешна икономическа политика, вкл., са-
мостоятелни или взети под външен натиск решения за закриване на 
основни производства и браншове на промишлеността и селското сто-
панство, преформатиране на банковия сектор, последваща ориентация 
към производства с ниска добавена стойност, ефектите на действащия 
Валутен борд и ниска конкурентоспособност. Относително ниското 
равнище на трудови възнаграждения през целия период, се дължи и на 
предлагането на труд от огромния контингент неграмотни, ниско об-
разовани и неквалифицирани лица, вкл., от ромската общност, насоче-
но предимно към ниско платените професии, длъжности и дейности. 
Същевременно следва да се преоцени възможността потреблението да 
бъде двигател на растежа и възстановяването. В условия на Валутен 
борд и висока импортна зависимост, финансирането на потребление 
за сметка на фискалния резерв, ограничава паричната маса в обръ-
щение и икономическия растеж. Минимален е краткосрочният ефект 
и върху новите работни места, доколкото частичното нарастване на 
вътрешните продажби се компенсира от нарастване на производител-
ността и оползотворяване на свободния капацитет. Най-осезаем е оч-
акваният ефект върху приходите от ДДС и акцизи от повишения внос. 
При увеличаване на потреблението за сметка на държавния дълг се 
натоварват бъдещите лихвени разходи на бюджета и дългосрочните 
възможностите за подкрепа и инвестиции в основните фактори на рас-
тежа – образование, квалификация, ключово значима инфраструктура, 
НИРД и др.

Друг значим ограничител на растежа, изпомпващ националния 
финансов и инвестиционен ресурс е продължаващата мащабна ори-
ентация на веригите на добавената стойност към преимуществен 

2 Повече от два пъти през последните двадесет години, Същевременно налице е значител-
но общо нарастване на зависимите лица от системите на пенсионното осигуряване и социална 
подпомагане. Една по-надеждна оценка на т.н. средногодишен условен брой осигурени лица (на 
пълна часова и годишна заетост) дефинира съотношение от един работещ на пълен работен ден 
срещу един пенсионер.
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трансфер на добавена стойност извън страната, извън вътрешния 
стопански оборот и потенциалното вътрешно потребление и ин-
вестиции. Като цяло този проблем остава извън задълбочения анализ 
и внимание на обществото и експертите, макар че това е една от ос-
новните причини за относително ниското ниво на доходи, вътрешни 
инвестиции и степен на икономическо развитие. Това въздейства в 
значителна степен и за по-високите сравнителни показатели за енер-
гоемкост, материалоемкост и въглероден интензитет и други основни 
показатели, доколкото срещу изразходваните енергийни и материални 
ресурси и генерирани емисии на парникови газове стои значителен 
обем трансферирана извън страната добавена стойност, неотчетена в 
БВП. 

В много сфери, законодателството и регулаторната рамка, фор-
миращи основна част от бизнес средата, е свръхвзискателно спрямо 
изискванията на ЕС, изключително противоречиво и постоянно про-
менящо. Същевременно наличният слаб административен капацитет и 
контролен апарат предопределят ниската ефективност на прилагането 
и санкционирането. Това създава проблеми и корупционни възможнос-
ти за различните етажи на администрацията и бизнеса, насърчавайки 
нелоялната конкуренция и сивия сектор. По такъв начин незащитени 
права на собственост, тромавия съдебен процес по договорните задъл-
жения и разплащанията, централизирано и забавено издаване на раз-
решителни без възможности за административно обжалване и др., се 
превръщат в основни бариери пред предприемачеството.

Влошената бизнес среда, рестриктивните ефекти от действието на 
т.н. Паричен съвет предопределят ниски нива на заетост и доходи, ге-
нериращи на свой ред изключително висока външна трудова миграция 
и влошаваща се демографска ситуация. Възпроизвеждат се социално 
напрежение и дисбаланси, вкл., т.н. етнически дискурсни социални 
проблеми. Една успешна 10-годишна или по-дългосрочна стратегия, 
следва да се фокусира върху ясно формулиране на проблемите, на кон-
кретни цели и ефективни действия за постигане на решаващ успех 
при решаването на тези отдавна назрели обществени задачи. По та-
къв начин, сегашните и дългосрочни ограничители на икономическото 
развитие трябва да бъдат адресирани адекватно и реципрочно от ико-
номическите политики на днешната и бъдещи органи на изпълнител-
ната и законодателна власти. 

Дебатът за целесъобразност, осъществимост и полза от национал-
но програмиране и целеполагане се приема за приключил като част от 
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основната дискусия за взаимодействието между пазара и държавната 
намеса в икономиката. В значителна степен програмирането и целе-
полагането на национално и секторно ниво се свежда до (формално) 
изпълнение на задължения на страната, отправяни от Европейската ко-
мисия в различните области на политики или като част от рутинните 
ведомствени функции. Доминира впечатлението, че то се подценява 
като процес и като инструмент за ефективно и ефикасно упражняване 
на основните политики. Неясна е и концептуалната и методологична 
основа върху която се осъществяват функциите по национално про-
грамиране и целеполагане. 

Липсва минимално приемливо ниво на консенсус, приемственост 
и последователност при формулиране на основните дългосрочни ико-
номически политики и цели. Налице са стотици национални докумен-
ти с перспективен, стратегически характер, приети на различни нива, 
по различно време и по различни причини (като ведомствени програ-
ми или като прилагащи програми за транспониране на директиви на 
ЕС, конвергентни програми за сближаване и др.). Повечето от тези 
стратегически документи са вероятно ключово значими за прилага-
нето на съответните политики, но не са своевременно актуализирани 
или са концептуално негодни или остарели. Заложените в тях много-
бройни цели са необвързани по между си, вътрешно противоречиви, 
нереалистични като осъществимост3, време за изпълнение, ресурсно 
осигуряване в т.ч., с необходими човешки ресурси и административен 
капацитет4.

По такъв начин продължава фрагментацията на целите, неясно-
тата и дефокусирането на стратегическите намерения, приоритетите 
остават неясни и фрагментирани, било защото са многобройни, било 
защото е налице предварителен или последващ отказ от изпълнение на 
планове и отделяне на ресурси за тяхната реализация. 

Изключително значима и в същото време нерегламентирана като 
3 Например и понастоящем е заложена като актуална, следната измерима стратегическа цел: 

„Прогресивно развитие за достигане нивата на доходи на гражданите до средноевропейски-
те в края на този управленски мандат“ http://www.mlsp.government.bg/bg/03.11.2009FINAL-
ednostranen%20pechat1.pdf. Сравнението между личните доходи на гражданите, като част от 
брутната добавена стойност и брутния вътрешен продукт, показват че през 2010г. БВП/жител 
по паритет на покупателна способност в България е на равнище от 44% спрямо ЕС, 27 – 100%, 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsi
eb010. 

Съдейки по опита на по-старите страни членки на ЕС, осъществили успешни стратегии за 
догонващо развитие, е повече от очевидно, че достигането на подобна цел ще изисква минимум 
25-35 г.

4 Виж Концепция за програмиране на развитието на Република България, приета от Съвета 
за развитие към МС, юли 2010 г.
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принципи и процедури, е взаимовръзката между националното стра-
тегическо програмиране и целеполагане и ежегодната подготовка и 
приемане на държавния бюджет (програмното бюджетиране и целе-
полагане).

Държавния бюджет се декомпозира в едногодишни програмни бю-
джети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити – ПРБК 
(министерства, МС, НОИ и др.). Налице са методологически и еже-
годни указания на Министерство на финансите за подготовката, при-
емането и отчитането изпълнението на програмни, ориентирани към 
резултатите бюджети на ПРБК (Интернет страници на ПРБК и МФ).5

Основният проблем при определянето и провеждането на контро-
ла за ефикасност и ефективност на публичните разходи, за реализация 
на националното стратегическо планиране и управление (надхвърля-
що мандата на изпълнителната власт), произтича от:

• многобройните, несъгласувани, действащи национални стра-
тегически програмни документи6, с различна времева рамка и 
степен на финансова и ресурсна обезпеченост, при липсваща 
приемственост (четири годишен цикъл и мандатност на упра-
влението);

• огромен набор (стотици, вероятно много повече) от противо-
речиви (конфликтни) или нереалистични стратегически цели и 
очаквани резултати, включени в националните стратегически 
документи.

Липсва времева съгласуваност, съвместимост, координация и фи-
нансова обезпеченост между:

• дългосрочните (над 3 години) и средносрочните (до 3 г.) нацио-
нални цели;

• средносрочните и краткосрочните цели, дефинирани в едного-
дишните програмни бюджети на ПРБК.

Слаба е междуведомствената координация и съгласуваност на ос-
новните нива на програмиране и целеполагане:

• национално;
• в дадена област на политиките (програмните бюджети на ПРБК);

5 Виж Интернет страниците на основните ПРБК и МФ.
6 Публикуваните на интернет-портала www.strategy.bg на Администрацията на МС над 163 

основни стратегически документа към 31.08.2010 г., групирани тематично в 22 категории са само 
малка част от действащите национални програми и планове с „ведомствен характер“.
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• в даден сектор и икономическа дейност (2-3-4 знак на код по 
КИД 2008); 

• регионално, в рамките на 6-те региона за планиране, част в ЕС 
(вкл., в Съветите за регионално развитие – определяне на цели, 
ресурси и времева рамка)

• общинско и населено място.

В този контекст, определянето на ефикасността (икономическата 
ефективност) на публичните разходи на дадено агрегирано ниво, в 
сегашните условия може да се дефинира като „задача без решение“. 

Едностранното определяне ефикасността на публичните разходи 
(в конкретен, изолиран контекст) е възможно само спрямо конкретно 
дефинирани цели, бюджетирани и финансово обезпечени разходи в 
официално приети стратегически и оперативни документи (оператив-
ни програми, ежегодни програмни бюджети на ПРБК и др.). Отчитане-
то, респективно по-обща или детайлизирана оценка на ефективността 
и ефикасността на публичните разходи се извършва чрез публикува-
ните отчети за изпълнение на ПРБК (на всеки 6 м.) или на хода на 
изпълнение на оперативните програми, финансирани с европейски 
средства от страна на Комитетите за наблюдение.

Следва да бъде подготвен и приет по спешност, закон за подго-
товката и приемането на национални документи със стратегически 
характер (закон за националното стратегическо управление. По такъв 
начин ще се ограничат възможностите за генериране на многоброй-
ни, несъгласувани и взаимно противоречиви национални стратегиче-
ски документи. Законопроектът следва да дефинира компетентните 
органи, реда и процедурата за подготовка, обществено консултиране, 
съгласуване и приемане на дългосрочни национални документи със 
стратегически характер. В отделен раздел следва да бъде регламенти-
рана процедурата за съгласуване, проверка за съвместимост, оценка за 
въздействие (предварителна и последваща) и за оценка на ефектив-
ността и ефикасността на използваните ресурси.

В хода на подготовката на Националната програма за развитие: 
България 2020, е необходимо да бъде изграден общ координационен 
механизъм, включително за преглед на всички основни национални 
стратегически документи по отношение на тяхната актуалност, ре-
левантност, приложимост и съответствие с принципите и насоките 
на стратегията „Европа 2020“. Наложително е да се изследва и оцени 
съответствието им, взаимната им обвързаност, вкл., по отношение на 
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рамковите условия – прогнозиран ръст на БВП, инфлация, бюджетен 
дефицит и други основни макроикономически показатели. Още преди 
приемането на Националната програма за развитие „България 2020“ е 
необходима предварителна подготовка за последваща бърза ревизия, 
отмяна на остарелите и неприложими документи така, че да се използ-
ват ограничен брой стратегии, концепции и национални стратегически 
цели, рамкиращи развитието и управлението на реформите в периода 
2014 – 2020 г.

Стратегическите цели, обслужващите ги приоритети, механизми, 
инструменти и необходими ресурси следва да отразяват преди всич-
ко специфичната национална визия и приоритети за развитие, да са 
достатъчно амбициозни, да атакуват и решават дефинираните основни 
проблеми, включително най-значимите отклонения от достигнатото и 
очаквано средно икономическо и социално равнище на ЕС-27, страни-
те-аналози и преките конкуренти. Те следва да бъдат допълнени чрез 
приемане на основни секторни политики и програми, както и със спе-
цифични, декомпозирани, измерими показатели и национални цели за 
развитие по избраните ограничен брой ключови приоритети на разви-
тие.

В хода на подготовката и приемането на стратегията „България 
2020“ следва да бъде обоснована и детайлизирана ясна последовател-
ност при реализация на приоритетите, възприети от сегашното и след-
ващите правителства. 

Основната визия, затова как да изглежда икономиката и обще-
ството през 2020 г., може да бъде макар и общо формулирана, като: 
осигуряване на среда на правов ред, законност, сигурност за граж-
даните и бизнеса, за достигане на приемливо равнище и качество на 
живот за преобладаващата част от хората, за относително нама-
ляване на най-острите социални, вкл., етнически дискурсни различия 
и дисбаланси, и радикални подобрения в образованието, заетостта, 
здравеопазването.

Основните цели, действия, инструменти и ресурси следва да 
бъдат времево фазирани в два основни периода:
• Целта до към 2013 г., включва създаване на условия за ускорено и 

при възможност мащабно икономическо възстановяване. Това оз-
начава преди всичко, спешно приемане на ключово значими реше-
ния за създаване на благоприятна правна среда и условия за маси-
рани частни и публични инвестиции в базовата инфраструктура 
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и образованието, които да се развият ускорено през първия и през 
следващия период. 

• Основната цел към 2020 г. следва да се формулира като достига-
не на минимално равнище от 60% на БВП на жител по паритет 
на покупателна способност спрямо средното равнище в ЕС. Това 
е дискусионна и едновременно с това амбициозна цел. Реализира-
лото се вече икономическо развитие и количественото (не качест-
вено) екстраполиране на тренда от изминалото десетилетие, вкл., 
при отчитане на перспективите за забавено икономическо възста-
новяване вследствие на нерешената дългова криза в ЕС, аргумен-
тират реалистичност и постижимост на формулираната цел. 

При най-оптимистичен сценарий и благоприятни външни условия, 
след 2020 г. могат да бъдат създадени предпоставки за достигане на 
национална цел от 75% брутен вътрешен продукт на жител по паритет 
на покупателна способност спрямо средното равнище на ЕС. Известно 
е, че индикативната стойност от 75% на този показател, е всъщност 
един от граничните, прагови критерии на кохезионната политика за 
регионите на Европейския съюз, независимо от промените, които се 
очакват в основните регламенти и бюджетна рамка. 

Времево фазираните седем ключови национални приоритета, 
следва да отразяват преди всичко основните специфични национал-
ни проблеми и необходими решения. Това времево рамкиране следва 
да улесни приемането и изпълнението на националните стратегиче-
ски документи спрямо предвидимата рамка на достъпни финансови 
ресурси. 

Първи, изходен приоритет е постигане на радикални промени 
в правовия ред, нормативна среда, регулаторната рамка и институ-
ционалния капацитет, вкл., постигане на решаващ успех при въвежда-
не на Е-Правителство. 

Втори приоритет са инвестициите в базовата инфраструктура, 
вкл., за постигане на минимално равнище на взаимна свързаност с ев-
ропейската икономика, вкл., натиск за изграждане на ж.п. връзката по 
Коридор №8, допълнителни мостове през р. Дунав, тунели през Стара 
планина и др.

Трети приоритет – развитие на образованието. Преди всичко 
следва да бъдат инвестирани значим административен и финансов 
ресурс в предучилищното образование и постигнат решаващ успех в 
интеграция маргинализиращите се социални групи.
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Четвърти приоритет развитието на безвъглеродната и ниско-
въглеродна икономика. Изключително подценяван проблем, вкл., от 
експертната общност, е необходимостта от ясна визия за т.нар. ниско-
въглеродно развитие, за т.нар. декарбонизация на икономиката. Тези 
от вас, които са се задълбочили в Становището, са видели, че сме се 
опитали да бъдем изключително конкретни, с повече числа и анализ, 
с представяне на предизвикателствата, които стоят пред българската 
икономика и енергетика. Днес е изключително нужен един нов про-
чит на енергийната стратегия на Република България. Според нея до 
2020 г. следва да бъде реализиран средногодишен растеж на брутния 
вътрешен продукт от около 3%. Това е изключително неприемлива, 
неамбициозна цел. Нейното следване рискува да съхрани огромното 
отстояние от средните равнища на развитие и потребление, характер-
ни за ЕС. Ще бъдат ограничени инвестициите, вкл., в нови енергийни 
мощности, преносна мрежа, енергийна ефективност и ВЕИ, обслуж-
ващите общи инвестиции и производствено потребление. Вероятната 
обосновката зад това е необходимостта от ограничаване на емисиите 
на парникови газове. По официално наложени емисионни ограниче-
ния, България е шампион не само в ЕС, но и в целия свят за периода 
1988-2020 г. (50 процентно целево съкращение, при средно 20 процен-
та за ЕС 27 спрямо 2020 към 1990 г. )

Пети приоритет включва насърчаване развитието на експортни-
те и антиимпортни производства и отрасли, вкл., оползотворяване по-
тенциала на селското стопанство и туризма.

Шести приоритет включва обвързан фокус върху решаването на 
социалните, етнически дискурсни проблеми, увеличаване на качест-
вената заетост. 

Седми приоритет е интензифициране на икономиката на зна-
нието, базирано върху увеличаващ се глад за иновации от страна на 
бизнеса. Той е зависим от постигане на решаващ успех при осъщест-
вяването на предходните приоритети, преди всичко инфраструктура, 
промяна на бизнес средата и подобряване на образованието.

През последните десет години Българската стопанска камара 
(БСК) предложи на изпълнителната власт работещи мерки, инстру-
менти и предложения по голяма част от набелязаните по този начин 
приоритети (част от тях са включени като приложение към насто-
ящата разработка). 
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В последно време БСК изготви и серия от предложения7 към ка-
бинета по основните приоритети и реформи в области (пенсионно 
осигурителната система,, здравеопазване, пазар на труда, образова-
ние и бизнес среда), посочени като ключово значими от Съвета на ЕС 
на 6 юни т.г., при оценяване на Националната програма за реформи 
2011-2015 г. и Конвергентната програма до 2014 г. 

При реализация на възприетите национални цели и приоритети 
следва да бъде привлечен целият потенциал от ресурси с които страна-
та ни разполага за реализация на една или друга икономическа полити-
ка вкл., неоползотворените възможности на концесиите, на публично 
частното партньорство, европейски фондове, и подценяваните до този 
момент ресурси по Протокола от Киото и Пакета Климат – енергетика 
на ЕС до 2020 г. От т.н. предписани емисионни единици собственост 
на държавата, до този момент не е продаден нито един тон. Полша е 
реализирала над 200 млн тона, а Чехия над 100 млн. тона. Огромен е 
ресурсът и преференциите от емисионни квоти, които се дават в след-
ващото десетилетие на България по Пакета Климат – Енергетика на 
ЕС. Това са квоти за бизнеса, за термичните централи, но и за прави-
телството по т. нар. Европейска схема за търговия. Става дума за мили-
ардни мащаби, които следва да бъдат целево, ефективно и прозрачно 
насочени в избраните приоритетни направления, програми и проекти.

7 7 Виж www.bia-bg.com
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№ Предложение на БСК Изпълнение
ПРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. През 2000 г. БСК изготви първия проект на закон за браншовите организации НЕ
2. 2003 г. : връчване на съобщения от частните съдебни изпълнители ДА, 2005г.
3. 14.09.2004 г.: Извеждане на Търговския регистър извън съда и управление на 

дейността чрез ПЧП ДА, 2006г.
4. 20.09.2004 г.: Въвеждане на частни съдия-изпълнители ДА, 2005г.
5. 15.12.2004 г.: Отмяна на възможността за определяне на минимални съсловни 

цени на услуги (напр., адвокати, архитекти, проектанти) НЕ
6. 02.11.2004 г.:  Инициатива за намаляване броя на депутатите до 100 НЕ
7. 2004 г.: Закон за Камарата на строителите в България ДА, 2006 г.
8. 2005 г.:  Регистър на спонсорите на партиите НЕ

9.
30.06.2006 г.: Да се извършва задължителна оценка на въздействието на 
нормативните документи – преди приемане на акта и 6 месеца след влизането му 
в сила

ДА, 2008г.1

10. 2007 г.: Ограничение на съдебните такси до определен таван, независимо от 
размера на иска НЕ

11. 2008 г.: Премахване на законовата забрана за обезпечаване на иска от държавата 
и общините при търговски сделки НЕ

12. 17.02.2009 г.: Да се създаде Антикризисен икономически съвет към министър-
председателя ДА,2009 г.2

13.
14.07.2009 г.: 
- Законова промяна на системата на акредитация на органите за оценка на 

съответствие, съгл. Регламент на ЕС.
НЕ

14.
- Извеждане на изпълнителните функции от министерствата, в т.ч. 

разрешителни и контролни дейности, към изпълнителни агенции. 
Министерствата да провеждат и разработват политиката и осъществяват 
контрол върху изпълнителните агенции

НЕ

15. - Отделяне на държавата от  прякото  управление на търговски дружества НЕ

16.
- Засилване независимостта на държавните регулатори – ДКЕВР, КРС, 

КОС, КЗК и др. Да се гарантира прозрачността при вземането на решения, 
включително и чрез участие на неправителствени структури в тяхното 
управление

НЕ

17. 29.03.2011 г.: Да се въведе парламентарен борд НЕ
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

18. 15.12.2004 г. и многократно след това: Ускорено изграждане на електронното 
правителство НЕ

19.
02.11.2009 г.:
- Единна електронна карта за гражданите, която да обединява настоящата 

лична карта, свидетелството за МПС, здравна карта, е-подпис.
НЕ

20. - Издаване по електронен път на удостоверения и свидетелства НЕ

21.
- Разплащане на данъчни и осигурителни задължения на бизнеса с единно 

платежно нареждане и разпределение на средствата по съответните 
фондове на основата на електронни записи

Частично

22. - Електронен имотен регистър В процес
23. - Електронни обществени поръчки, вкл. по европейските проекти и програми НЕ
24. - Връзка между НАП и Митниците В процес
25. - Електронен регистър на спонсорите на партии, държавни и общински 

административни структури НЕ
26. - Публичен регистър по усвояване на средствата от еврофондовете НЕ

1 Не се прилага ефективно! Текстът е включен в Закона за нормативните актове
2 Съветът функционира за кратко, след което преустанови дейност!



303

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

27.
18.11.2004 г. и след това многократно: 
- Забрана за участие в обществени поръчки на фирми, свързани с 

възложителя
Регресивно

28.
- Кандидатстване само с декларации за изпълнени изисквания, като само 

спечелилият обществена поръчка предоставя документи, удостоверяващи 
декларираните обстоятелства

ДА, 2007 г.

29. 24.06.2008 г. централизирано звено за големи ОП към министър-председателя 
или министъра по еврофондовете Частично

30.
11.12.2008 г.: да се ограничи възможността за изискване от бенефициентите на 
документи, които са налични в публичните регистри на Агенция за вписванията, 
НАП, НОИ и др., от които административно държавните органи могат да поискат 
необходимата им информация

ДА, 2009 г.

31.

17.02.2009 г.:  
- Забрана за участие в процедури по обществени поръчки: 
o на свързани лица по Търговския закон, в т.ч. по линията възложител – 

изпълнител; 
o на чуждестранни юридически лица, в чиито страни се получават държавни 

помощи, и където няма равнопоставено участие на български фирми

НЕ

32. - Забрана за включване на „срок за забавено плащане“ като критерий за 
определяне на изпълнител по ОП НЕ

33. - Връзка между Регистъра на ОП и регистър на спонсорите на партии, 
институции, държавни и др. разпоредители с обществени средства НЕ

РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
34. 2003 г.: Намаление на броя на регулативните режими, обществен мониторинг на 

сроковете и въведените такси Частично

35.

15.12.2004 г.: Преглед на законите и подзаконовите актове и разработване на 
програма за тяхното изменение в съответствие с изискванията на Закона за 
ограничаване на административното регулиране и административния контрол 
върху стопанската дейност, вкл. въвеждане на принципа за „мълчаливото 
съгласие“

НЕ

36.
06.12.2006 г.:
- Въвеждане на регистър на регулаторните режими и онлайн-базирана 

система за следене на администрирането на регулаторните режими, вкл. на 
ниво общини; Внедрена пилотна система в Община Карлово

НЕ

37. - Премахване на незаконно въведените рег. режими и връщане на събраните 
по тях средства в държавния бюджет; Частично

38. - Задължителна оценка на въздействието за всеки регулаторен режим ДА, 2008 г.
39. - Размерът на таксите за услуги да се определя след икономическа обосновка 

и оценка на въздействието; ДА, 2008г.3

40. - Таксите за публичните услуги да покриват единствено направените 
административни разходи, а не за ДМС на администрацията. ДА, 2010г.4

41. - Въвеждане на мълчаливото съгласие за регистрационните режими ДА, 2010г.
БЮДЖЕТ, ДАНЪЦИ, ТАКСИ

42. От 26.02.2003 г. и след това многократно: Промяна на методиката за 
определяне на база количество на таксата за битови отпадъци НЕ

43.
15.12.2004 г.: 
- Въвеждане на задължителна регистрация по ДДС на всички стопански 

субекти, без оглед на техния оборот
НЕ

44. - Провеждането на насрещни проверки по ДДС да се извършва от 
дипломирани експерт-счетоводители НЕ

3 Текстът е включен в Закона за нормативните актове. Не се изпълнява!
4 ЗОАРАКСД, Влиза в сила от 01.01.2012 г. На МС е даден срок до 20 ноември 2011 г. да 

приеме Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите
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45. - Отмяна на законовите възможности за определяне на различни такси и цени 
за едни и същи услуги в зависимост от потребителя НЕ

46.
- Промяна на методиките за определяне на цени и такси за монополни услуги 

с цел стимулиране монополните доставчици да снижават своите разходи и 
повишават качеството на услугите си

НЕ

47. 02.05.2007 г.:  Възможност за плащане на държавни и общински такси чрез POS-
терминали Да, 2011 г.

48. 28.11.2007 г.: Намаляване броя на платежните нареждания за плащане на 
осигуровки Частично5 

49. 28.01.2008 г.: Въвеждане на плосък данък върху доходите    ДА, 2009 г.

50.
17.02.2008 г.:  Да се въведе ограничение за изплащане на допълнително 
материално стимулиране на заетите в бюджетния сектор, предвидено с 
нормативни актове, в размер не повече от 10 процента от предвидените средства 
във фонд „работна заплата“

51.
20.10.2008 г.: отмяна на т.4 и т.5 в ал.1 на чл.70 от ЗДДС, с което всички фирми 
ще могат да ползват правото на данъчен кредит при покупката и ползването на 
автомобили за своята дейност

52. 12.11.2008 г.:  Въвеждане на бюджетен (фискален) борд; НЕ
53. 12.11.2008 г.:  Хеджиране на риска, свързан с цената на петрола , цената на 

природния газ и курса на амер.долар НЕ

54.
17.03.2009 г.:  

- Временно премахване на всички преференции, които се дават на бюджетни 
учреждения за внос, освободен от ДДС и митнически сборове.

НЕ

55. - Да се засили проверката по вноса на селскостопанска продукция и 
хранителни стоки Частично

56. - Да се създаде „златна книга“ за ускорено връщане на ДДС-кредита, в която 
да бъдат включени изрядните данъкоплатци НЕ

57.
14.07.2009 г.:
- Намаляване на преразпределителната роля на бюджета до 2013 г. до 38% 

от БВП, вкл. и с вноската към ЕС ДА, 2010 г.

58. - Размерът на таксите и глобите да е %, а не „от…до…“ - промяна във всички 
закони, въвеждащи такси и глоби НЕ

59. 21.03.2010 г.: Емитиране на допълнителен вътрешен и външен дълг на държавата ДА, 2011 г.
60. 22.04.2010: Данъчна амнистия за недекларираните доходи, с които са придобити 

имоти НЕ

61. 17.10.2011 г.: За даване на концесия да се изисква преработка на суровината до 
краен продукт с прогнозна пазарна оценка НЕ

62.
2011 г.: 
- Право на първа покупка от държавата при големите износни потоци (зърно, 

горива, метали и др.) НЕ

63. - Постепенно доближаване на структурата на Държавния бюджет до 
структурата на бюджетите на страните от ЕС НЕ

ФИНАНСИ – БАНКИ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ (фирмена и междуфирмена), 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

64. Декември 1993 г. и многократно след това: Създаване на клирингова 
институция за изчистване на задълженията, в т.ч. междуфирмените НЕ

65. 02/2008 г.: Въвеждане на единен принцип за начисляване на лихви по кредити за 
юридически и физически лица НЕ

66. 12.11.2008 г.: Ускорено възстановяване на просрочените задължения на 
държавата и общините Частично

5 От 1 януари 2010 г. са премахнати отделните платежни за работодател и осигурено лице 
за здравно осигуряване. Вноските за ДОО за родените преди и след 1960 г. са обединени в един 
параграф и се плащат с едно платежно.
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67. 12.11.2008 г.: Създаване на публични регистри за дължимите средства по 
обществени поръчки, ДДС, акцизи и европроекти НЕ

68. - Ускоряване на съдебните производства по несъстоятелност НЕ
69. - Приватизация на държавните миноритарни дялове в търговски дружества; Частично

70.
- Създаване на механизъм за ограничаване на възможностите на 

финансовите институции едностранно да променят условията по 
предоставените кредити

НЕ

71.
17.02.2009 г.:  Държавата да предвиди от резерва или чрез международни 
финансови институции предоставянето на разположение (stаnd by) на ресурс в 
размер до 5 млрд.лв. на Българската банка за развитие

НЕ

72.
21.03.2010 г.:
- Изграждане на публични регистри за: държавно и общинско имущество, 

отдадено под наем; земеделски земи от държавния и общински поземлени 
фондове и сключените арендни договори

НЕ

73. - Секюритизация на държавния дълг към търговските дружества, с матуритет 
до края на 2010 г., с възм. за осигурителни и данъчни плащания НЕ

74.
- Увеличаване капитала на Българската банка за развитие (ББР) за сметка 

на емитиране на ценни книжа и чрез присъединяване на част от клоновата 
мрежа на „Български пощи“ ЕАД; 

НЕ

75. - Консолидация в ББР на финансовото обслужване на държавните 
ведомства, институции, държавни дружества НЕ

76. 14.10.2010 г.: Когато държавата дължи пари на бизнеса – данъчна ваканция за 
фирмите, вкл. отмяна на лихвите за просрочено плащане на данъци и осигуровки НЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

77.
23.05.2008 г.:
- Изграждане на унифицирани уеб-страници на отделните програми, със 

съпоставими структура и съдържание
НЕ

78. - Електронно подаване, оценяване и отчитане на проектите Частично

79.
- Публикуване на интернет-страниците на управляващите органи и 

междинните звена на подробна информация за проектите, които получават 
финансиране по оперативните програми и бенефициентите по тях

НЕ

80. - Следене (мониторинг) на изпълнението на проекти (усвояването на 
средства) по еврофондовете НЕ

81. - Увеличаване процента за наука и изследвания от Структурните фондове НЕ

82.
03.09.2008 г.:
- Администрациите, които отговарят за управлението на оперативни програми 

и проекти, да бъдат сертифицирани по ISO, за да се създадат ясни правила 
за документооборота

НЕ

83.
- Въвеждане на възможност за доокомплектоване на проектите в ограничен 

срок след тяхното подаване за целите на оценката на административното 
съответствие

ДА,XII, 
2008г.

84. - Увеличаване на авансовото плащане на бенефициентите НЕ
85. - Включване на банките в процеса по оценяване на проектните предложения НЕ

86.
17.02.2009 г.: 
- Да се ограничи до 30 календарни дни срокът за оценката на проектите по 

оперативните програми. НЕ

87. - Създаване и прилагане на единни правила за кандидатстване по всички 
оперативни програми НЕ

88. 06/2010 г.: Да се осигури пълен достъп до одитните доклади по ОП за членовете 
на Комитетите по наблюдение НЕ

89. 10/2011 г.: Да бъдат публикувани на интернет-страниците на ОП пълните текстове 
на направените одитни доклади НЕ

ПАЗАР НА ТРУДА, ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
90. 2001 г.: Изграждане на Единна национална информационна система за търсене и 

предлагане на работна сила към АЗ НЕ
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91.
16.09.2005 г.:
- Въвеждане на гъвкаво работно време чрез премахване на забраната за 

полагане на извънреден труд; НЕ

92. - Премахване на неограничената отговорност на работодателя, включително 
при непреодолима сила; НЕ

93. - Премахване на ограничената отговорност на работника при доказано 
виновно поведение, довело до повреда на оборудване; НЕ

94. - Премахване на допълнителните трудови възнаграждения за прослужено 
време; НЕ

95. - Премахване на класовете за прослужено време НЕ

96.
- Премахване на задължението на работодателите да изплащат 

възнаграждения при пенсиониране на дългогодишни служители. Подобен 
ангажимент да бъде предмет на колективно трудово договаряне

НЕ

97. 14.12.2007 г.: Въвеждане на агенциите за временна заетост В процес
98. 08.02.2008 г.: Преразпределяне на социалноосигурителните вноски в пропорция 

10:10:10 НЕ

99. 12.11.2008 г.: Ограничаване на инициативи за привличане на чуждестранна 
работна сила на бълг. пазар на труда от страни, извън ЕС НЕ

100.

27.11.2008 г.:  
Да се създаде специализирано търговско дружество за квалификация и 
преквалификация на безработни:
o В дружеството да бъдат назначавани на срочни трудови договори 

регистрираните в бюрата по труда – като обучаеми (за хората с ниска 
или нулева квалификация) и като преподаватели (за хората с висока 
квалификация). 

o Дружеството да предоставя за временна заетост на др. работодатели работна 
сила със съответен образователен и квалификационен профил. 

o Да бъдат привлечени средства за функциониране на дружеството по Закона 
за насърчаване на заетостта (в т.ч. за ограмотяване, за квалификация, за 
временна заетост), от ОП „Човешки ресурси“ (в т.ч. за подкрепа на заетостта 
на малцинствените групи) и др. източници.

o  Отпусканите досега помощи при безработица да се трансформират в трудови 
възнаграждения, равни на минималната работна заплата, за назначените в 
специализираното дружество безработни. 

o Да се прекрати изплащането на обезщетения за безработица на лицата, 
отказали включване в дружеството

НЕ

101.
18.07.2010 г.:  БСК протестира срещу предвидени промени в КСО, които отнемат 
правната възможност на работодателя да прекрати трудовите договори на лица, 
придобили правото на пенсия за осиг. стаж и възраст.

НЕ

102. 13.08.2010 г.: МРЗ да не е основа за други плащания, а да е само функция от 
положен труд, таван от 40% от Ср.РЗ. Частично6

ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ДЕМОГРАФИЯ
103. 2003 г.: Ефективно стартиране на система за студентско кредитиране НЕ

104.
30.08.2004 г.: При възлагане на обучения по реда на ЗОП да се изисква от 
кандидатите документ за притежаване на лицензиран софтуер за компютърно 
обучение и права за ползване и разпространение на учебни помагала за 
чуждоезиково обучение

НЕ

105.
15.12.2004 г.: 
- Преструктуриране на системата за образование и нейното съобразяване с 

потребностите на пазара на труда. НЕ
106. - Въвеждане на ваучерна система във висшето образование НЕ
107. - Разработване на политика по емиграцията и имиграцията и създаване на 

агенция за нейното провеждане НЕ

6 Само за таксата за посещение при лекар
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108. 03/2005 г.: Регламентиране на сурогатното майчинство (предложено в рамките на 
становище на ИСС за демографията, разработено от експерти на БСК) В процес

109.
29.06.2005 г. 
- Съобразяване на държавния прием в профес.гимназии и ВУЗ с потребностите 

на пазара на труда от кадри НЕ

110. - Оттегляне на държавата от дейностите по ПОО при запазване на 
регулативната и контролната й функция. НЕ

111. - Приватизация на висшите училища и професионалните училища; НЕ
112. - Засилване на участието на бизнеса в професионалната подготовка на 

учениците, в т.ч. чрез включване на специалисти от предприятията НЕ

113. - Увеличаване на бюджетните средства за образование, иновации и развойна 
дейност до средното за ЕС 27 НЕ

114.
27.11.2008 г.:  
- Да се увеличи с 10% броят на студентите, в съзвучие с Лисабонската 

стратегия, вкл. за намаляване на младежката безработица НЕ

115. - Да се въведе задължителен допълнителен едногодишен курс във ВУЗ-овете 
за изучаване на чужди езици НЕ

116.
03.08.2010 г.:
- Списъкът на професиите за професионално образование и обучение да 

се актуализира един път на две години, по предложение на отрасловите 
министерства и организации на работодателите;

В процес7

117. - Да се създаде национална система за осигуряване на качеството на 
професионалното образование и обучение; В процес8

118. - Да се създаде независима от обучението система за оценяване на 
компетенциите; НЕ

119. - Прилагане на кредитна система за удостоверяване, натрупване и трансфер 
на придобити резултати от учене; В процес9

120. - Да се въведе коректната форма на терминология по отношение на третата 
форма на образование -информалното10 НЕ

121. - Да се въведе система за валидиране на образователен опит. В процес11

122.

- Предложения за промени в Закона за занаятите:
o Да се преодолее противоречието със Закона за насърчаване на заетостта, 

относно разпоредбите за чиракуването в частта за срок на обучение, 
програма, кой провежда обучението, изпит в края на обучението. 

o Да се разшири достъпът до развитието на занаятите и занаятчийското 
обучение и на лица, които са извън образователната система.

o Да се синхронизира със системата за професионално образование и за 
професионално обучение.

НЕ

123.

- Предложения за промени в Закона за висшето образование:
o Преодоляване  различията между Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, който се утвърждава от 
МС, Класификацията на икономическите дейности, която се утвърждава 
от Председателя на НСИ, НКПД, която се утвърждава от МТСП и НСИ, 
и Списъка на професиите за професионално образование и обучение от 
МОМН. 

o Да се въведат единни държавни стандарти за институционална и програмна 
акредитация;

o Да се регулира кредитната система;
o Да се регулират стажантските програми и специализациите, и свързаните 

с тях финансови отношения между висшите училища и осигуряващите 
стажантски работни места;

o Формиране на държавната поръчка според държавните потребности, 
разбирани не само като потребности на държавната администрация

НЕ

7, 8, 9, 11 Това е залегнало в проекта на Закон за изменения на ЗПОО от м. юли 2010 г.
10 Терминът „информално” не е приет от работната група по ЗПОО от м. юли 2010 г.
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124.

- Предложения за промени в  Закона за професионалното образование 
и обучение:

o Създаване на национална система за осигуряване на качество в 
професионалното образование и обучение.

o Утвърждаване на Национална система за оценка на компетенциите на 
работната сила.

o Нормативна уредба за професионалните и квалификационните стандарти
o Регламентиране на  система за валидиране на образователния опит чрез 

европейската и националните квалификационни рамки.
o Регламентиране на единна система за планиране на държавния прием 

за ПОО на основата на институционализирана система за проучване, 
идентифициране и прогнозиране на потребностите от професионално 
обучение и работна сила по професии.

o Създаване на регламент за държавен стандарт за професионално 
ориентиране и кариерно развитие, като част от системата за професионално 
образование и обучение. 

o Да се утвърди система за практики и стажове в професионалното 
образование и обучение, насочена към формиране на практически умения и 
компетенции в съответствие с потребностите на бизнеса.

o Създаване на единна информ. система за трудовата реализация на 
преминалите през системата за ПОО лица. 

o Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в сферата на 
ПОО.

НЕ

125.

- Предложения за промени в Закона за народната просвета:
o Въвеждане на държавно образователно изискване за професионално 

ориентиране и кариерно развитие. 
o Да се преустанови допускането на училища за общо образование да 

провеждат профилирана професионална подготовка, което води до 
разпиляване на ресурси, некачествено професионално обучение (липса 
на преподаватели, подходяща материална база) и в резултат до не 
провеждане на държавни изпити по професията и издаване само на 
удостоверение за професионално обучение.

НЕ

126.

- Предложения за промени в Закона за степента на образование, 
общообразователния минимум и учебния план:

o В условията и реда за включване на нови елементи в учебните планове и 
програми и за обучението по тях, както и актуализацията им да се добави 
това да става и по инициатива на социалните партньори.

o В задължително избираемата или свободно избираемата подготовка да се 
включи обучение за придобиване на част от професия.

НЕ

127.
2011 г.: Да се  пренасочи финансов ресурс от програми от ОП ‘’Развитие на 
човешките ресурси’’ за обучение на: лекари – специализанти; парамедици за 
спешната помощ; медицински сестри; санитари; управители на здравни заведения 
– болници, медицински центрове

НЕ

128.

26.07.2011 г.: 
- Диференцирано финансиране на ВУЗ единствено според професионалната 

реализация на завършилите и при отчитане потребностите на икономиката. 
Парите трябва да следват студента, обучаващ се по определена,  без оглед 
на формата на собственост на ВУЗ

НЕ

129.
- Да се разработи и приложи ефективно функционираща система за 

информация и анализ на реализацията на завършващите отделните 
образователни степени по професионални направления.

НЕ

130.
12.08.2011 г.:
- Държавното финансиране на системата за предучилищна подготовка, 

начално и средно образование трябва да бъде единствено на основата на 
броя деца в съответното учебно заведение, без оглед на собствеността му

НЕ

131. - Критерият за държавна субсидия да бъде нуждата от кадри с определени 
професии и специалности на база анализ НЕ
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132. - Стажове за учители и обучители в предприятията, свързани с 
преподаваната от тях специалност НЕ

133.
- Нормативно регламентиране на стажантските програми и специализациите 

и свързаните с тях финансови отношения между средните специални и 
висшите училища от една страна и осигуряващите работни места

НЕ

134. - Данъчни и др. фин. стимули за въвличане на бизнеса в процеса на 
допълнително финансиране на образованието НЕ

135.
- Да се създадат регистри: на децата, отпаднали или непосещавали училище; 

на образователния и квалификационния профил на всеки гражданин на 
страната; на специалистите по отрасли и възрастов състав

НЕ

136. - Промяна в  критериите за акредитация на ВУЗ, с цел осигуряване на 
определено качество на висшето образование НЕ

137. - Създаване на фирмени и браншови фондове за квалификация и 
преквалификация НЕ

138.
- Създаване на система от елитни училища за деца, добре владеещи 

български език и разширяване практиката с разширено изучаване на чужди 
езици, математика, информатика и т.н.

НЕ

139. - Създаване на подкрепяща среда за интегриране на всички деца със 
специални образователни изисквания Частично

140. - По-широко навлизане на научните изследвания в учебните програми, 
задълбочаване на връзката между образование и бизнес НЕ

141. - Разработване на мерки на национално нива за  учене през целия живот НЕ
142. - Разделяне на системите на преподаване и оценяване и създаване на 

независима от обучението система за оценяване и валидиране НЕ
143. - Създаване на стимули за продължаване на образованието в степен „Доктор“ НЕ

ПЕНСИОННО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

144.
15.12.2004 г. и след това многократно:
- Държавата да бъде равнопоставен осигурител спрямо останалите 

работодатели, вкл. реален размер на вноските;
НЕ

145. - Наетите по служебно правоотношение да плащат лични осигурителни 
вноски за своя сметка, а не за сметка на държавния бюджет НЕ

146. - Да се увеличат вноските на самоосигуряващите се и да се въведат 
осигурителни прагове за отделните категории самоосигуряващи Частично12

147. - Да се облагат кумулативно пенсия и доход от трудов договор, НЕ
148. - Осигуровките да са за сметка на бюджетите на отделните ведомства. НЕ
149. - Да се преразгледа категоризацията за ранно пенсиониране, като се отчете 

рискът за отделните служители НЕ
150. - Да се премахне таванът на пенсиите НЕ

151.
- Реално трипартитно управление на НОИ, НЗОК, фонд „Условия на труд“, 

фонд „ Гарантирани вземания на работниците и служителите“, Агенция по 
заетостта и др.

НЕ

152.
- От фондовете на ДОО да се изключат всички плащания, които имат 

характер на социално подпомагане - социални пенсии, добавка за възраст, 
добавка за минимална пенсия, чужда помощ и др. се поемат от бюджета.

Частично

153. - Вноските за част от осигурителните рискове (професионално заболяване, 
майчинство и др.) да се трансформират в застраховки НЕ

154.
- Преглед на основателността на пенсиите за инвалидност. Да се обсъди 

възможността осигуряването и плащането по този риск да се извършва от 
здравно-осигурителната система;

НЕ

155. - Да се даде възможност за пенсиониране, независимо от осигурителния стаж 
и възрастта НЕ

156. - Обезщетенията при безработица да са обвързани с размера на направените 
осигурителни плащания за този риск Частично

12 През 2010 г. бяха увеличени вноските, но не бяха въведени прагове за отделните категории 
самоосигуряващи се.
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157.
04.10.2004 г.:
- Средствата за покриване на мед. услуги на нередовните данъкоплатци да се 

покрият мостово от резерва на НЗОК НЕ

158. - Задълженията на нередовните данъкоплатци да се събират принудително 
от АДВ и да се възстановяват на НЗОК.

159. 17.02.2008 г.: Данъчно-осигурителните плащания да се извършват с едно 
платежно нареждане Частично

160. 23.05.2008 г.:  50% от средствата над минималните осигурителни прагове да 
формират лични пенсионни сметки на осигурените лица в НОИ НЕ

161.
18.05.2009 г.: Държавата да предложи на пенсионните фондове пакети от 
инвестиционни инструменти, с които да се осигури по-висока доходност при 
гарантиран от държавата риск

Да, 2009г.13

162.

18.05.2009 г.: Мерки за решаване на проблемите на  работещите първа и втора 
категория труд, на които предстои да  получават срочни професионални пенсии от 
професионалните пенсионни фондове от 1.1.2011г. Предлагаме:
o Отлагане на срока с 5 г., а отпускането на пенсии за придобилите това 

право през този период да се извършва по сега установения ред;
o за тези, които ще продължат да работят и няма да се възползват от ранното 

пенсиониране, средствата от партидите им да се изплатят при желание 
след получаване на пенсията за осигурителен стаж и възраст;

o да се регламентират редът, начинът и условията за определяне и отпускане 
на професионални пенсии

Частично

163.
14.07.2009 г.: 
- Въвеждане на „втори стълб“ (допълнително задължително) здравно 

осигуряване НЕ

164.
- Размерът на здравноосигурителните вноски, които прави държавата за 

осигурените от нея лица – пенсионери, деца, ученици, майки и т.н., да бъдат 
най-малко равни на средните, които се правят от реалния сектор

НЕ

165.
- На министерствата и ведомствата да се налагат същите глоби и други 

санкции, както на всички работодатели, когато не спазват реда, размера и 
сроковете за внасяне на полагащите се осигурителни вноски

НЕ

166.
- Да се разработи комплекс от мерки – законодателни, икономически, 

социално-психологически, информационни,  с които да се промени подхода 
към лицатата, които не правят здравни вноски

НЕ

167.
- Създаване на постоянно действащ регистър на подлежащите на здравно 

осигуряване лица на национално и регионално равнище, функционално 
позволяващ диференциране на вноските

НЕ

168. - Преразглеждане статута и мястото на НЕЛК и на възнагражденията на 
специалистите, които работят и обслужват системата на НЕЛК НЕ

169. - Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд“ за 
инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти НЕ

170.
2010 г.: Да се преустанови практиката осигурителни вноски да се внасят във 
фискалния резерв, като резерв на здравната каса, който не се ползва за реалните 
цели на осигурителната система

НЕ

171.
2010 г.: Да има решение на проблемите на приватизацията в здравеопазването. 
Акцентът да бъде приватизация на дейности в здравеопазването, а не на нейните 
активи – земя, сграден фонд, и др.

НЕ

13 Парламентът прие на 22.05.2009 г. промени в Кодекса за социално осигуряване, според 
които компаниите за допълнително пенсионно осигуряване ще могат да инвестират в инфра-
структура, като купуват облигации, емитирани от банки с над 50% държавно участие. Пенси-
онните фондове ще могат да инвестират и в облигации, издадени от държавни банки на стра-
ни-членки на Европейския съюз. По този начин фондовете ще имат по-голяма възможност за 
инвестиции и така ще увеличат доходността си. Това е изключително подходяща инвестиция за 
пенсионните компании, предвид дългия хоризонт на средствата, които управляват.
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172.
26.01.2011г.: Възстановяване на пазара на труда в условията на икономическа 
криза и стартиране на големи национални проекти с частно финансиране – 
„Икономика на големите национални проекти срещу икономика на безработицата“

Частично

173.
15.08.2011 г.
- Обособяване на отделни фондове в ДОО за пенсии на категорийните 

работници и осигурени (МВР, МО, МП и др.) НЕ

174. - Едновременно и много плавно увеличение на осигурителния стаж и 
възрастта за пенсиониране В процес

175. - Включване на представители на пенсионерските организации в УС на НОИ НЕ

176.
- Облекчаване процедурата на уведомление на териториалните дирекции на 

НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, чрез 
удължаване на сроковете.

НЕ

177.
- Усъвършенстване използването на срочния трудов договор чрез 

прецизиране на неговия обхват, максималната продължителност и 
поредността на неговото използване

НЕ

178. - Преглед на регламентите за сумирано изчисляване на работното време и 
повишаване на периода, за който се изчислява НЕ

179. - Унифициране изискванията (структурата) на длъжностната характеристика НЕ
180. - Да отпадне изискването за искане от работодателя на разрешение от ГИТ 

при дисциплинарно уволнение на работника/служителя НЕ
181. - Създаване на норми, регламентиращи двустранния социален диалог НЕ

182.
26.09.2011 г.:
- Договаряне на МОД по икономически дейности до 4-ти знак на КИД. За МСП 

праговете да бъдат препоръчителни НЕ
183. - Да не се разпростират административно минималните осигурителни прагове НЕ
184. - Постепенно доближаване до пенсионните системи на другите страни от ЕС НЕ

ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА (в частност – БДЖ)
185. 20.01.2006г.: Концепция на БСК за развитие на транспортната инфраструктура 

200-6-2015г. Частично

186. 08.11.2006 г.: БДЖ да бъде разделено на 3 отделни компании – пътнически 
превози, товарни превози, локомотивно стопанство ДА, 2007г.14

187. 08.02.2007 г.: Въвеждане на електронната винетка НЕ
188. 12.11.2008 г.: Ускорено осъществяване на мащабни инфраструктурни проекти по 

ОП „Транспорт“ и „Околна среда“ В процес

189. 14.07.2009 г.: Капитализиране на геостратегическото положение на България чрез 
ускорено изграждане на модерна инфраструктура В процес

ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
190. 23.01.2007 г. - Част от цената на горивата да влиза във фонд за 

енергоспестяващи технологии НЕ

191.
02.04.2007 г. – Изменения и допълнения на Закона за нормативните актове, 
въвеждащи тримесечен период на обществено обсъждане на законопроектите 
и подготовка на ревизирани (подробни) оценки на въздействие на проектите на 
нормативни документи.

НЕ

192.

23.05.2008 г. и многократно след това:
- Поетапна промяна на регулираната цена на ел.енергията за всички 

потребители (като функция от реалните разходи) и ликвидиране на 
кръстосаното субсидиране на битовото потребление за сметка на 
индустрията;

Частично

193. - Разработване и приемане на публично достъпна методология за 
определяне цените на електроенергията; НЕ

14 Решение на Правителството от 18 януари 2007 г.
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194.

- Преструктуриране на „НЕК“ ЕАД, с цел създаване на прозрачни, ефикасно 
регулирани и гарантиращи равнопоставеност при достъпа до мрежата 
корпоративни структури, които да работят в интерес на потребителите. НЕК 
да се раздели на 5 самостоятелни търговски дружества, с отделни лицензи, 
както следва: Компания за производство на ел.енергия; Преносна компания 
и системен оператор, Компания – търговец на енергия, Електрическа 
компания „Обществен доставчик“, Ядрена компания „Белене“;

Регресивно

195.
- Преобразуване на държавните енергийни компании в публични дружества 

и листване на 15% от акциите им на борсата, с цел осветляване на 
финансовите им резултати

НЕ

196. - Създаване на електроенергийна борса НЕ
197. - Създаване на пазар на природния газ – фирмите свободно да се договарят с 

доставчици и отделно за транзит   НЕ

198. - Ограничаване на стимулите за ВЕИ с оглед контролирането на ръста на 
цената на електроенергията ДА, 2011г.

199. - Бизнесът да бъде допуснат да участва активно в процеса на определяне 
правилата за свободния пазар на ел.енергия в България. НЕ

200. - Да отпадне регулацията на цените на производителите на ел.енергия и 
цените, по които Общественият доставчик продава ел. енергия НЕ

201.
10.01.2009 г.:
- Бърза реализация на необходимите инвестиции за хранилището в Чирен, 

осигуряващи дневен добив на природен газ, удовлетворяващ 70% от 
среднодневното потребление в есенно-зимния период. 

В процес

202. - Изграждане на ново подземно газово хранилище в района на Галата, което 
да осигури допълнителни резерви за икономиката НЕ

203.
- Свързване на газовата система на България с тези на Гърция и трите 

газопровода на Румъния със средства, предоставени от Европейската 
комисия за справяне със световната финансова криза.

В процес

204. - Изграждане на терминали за втечнен газ с регионално значение извън 
акваторията на Черно море. НЕ

205. - Системни проверки за наличността на течни алтернативни горива в 
държавния резерв. ДА, 2011г.

206.
- Пълна проверка на техническото състояние на газопреносната мрежа и 

газовите съоръжения за тяхната сигурност и живот за експлоатация с оглед 
предотвратяване на евентуални аварии.

НЕ

207.
- Анализ на причините за забавяне на концесии за проучване и добив на 

природен газ и други енергийни ресурси, и обявяване на нови такива с оглед 
осигуряване на постоянен местни източници на енергийни суровини.

НЕ

208. - Активизиране на дейността на българските участници за ускоряване на 
реализацията на международните проекти „Южен поток“ и „Набуко“. НЕ

209.
14.07.2009 г.:  Да се ликвидира монополът в газопреносната дейност и 
газоснабдяването. Да се намали добавката върху цената на природния газ, която 
остава в „Булгаргаз“ от 3% на 0.5%

ДА, 2% 
2011г.

210. 03.05.2010 г.:
- Да се преразгледат договорите с големите въглищни централи; НЕ

211. - Да се приеме териториален план за разположение на ВЕИ; НЕ
212. - Да се въведе търговия със „зелени сертификати“ В процес

213.
- Да се прилагат равни привилегии за всички видове ВЕИ (а не само за 

производството на електроенергия от вятър и слънце) - вкл. от биомаса, 
водна енергия, отпадъци и пр.;

Частично

214. - Да се въведат привилегии за ВЕИ за собствено потребление; В процес
215. - Изграждането на ВЕИ да става задължително след тръжни процедури; НЕ
216. - Разходите за присъединяване и изграждане на резервни мощности да са за 

сметка на инвеститорите на ВЕИ; НЕ

217.
- Приходите от търговия с емисии и дерогация да се насочат към 

модернизация на технологиите в индустрията и енергетиката, както и за 
енергийна ефективност;

В процес
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218. - Да се премахне субсидирането на цената на електро- и топлоенергията за 
домакинствата НЕ

219.
- Спешно да се реализира продажба на квоти СО2, заделени за нови 

участници в Европейската схема за търговия с емисии, с реализация на 
обратни покупки при необходимост, от което очакваният ефект е 400 млн.лв.

НЕ

220. 31.01.2011 г.: Предоговаряне на дългосрочните договори с обновените ТЕЦ. НЕ
221. 01.02.2011г.: Становище на БСК по Енергийната стратегия на Р. България НЕ

ОКОЛНА СРЕДА  И ПРОМЕНИ В КЛИМАТА 

222. 2003 г. Разработване на прилагаща програма за ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО за 
намаляването на съдържанието на сяра в отделни течни горива да

223. 15.12.2004 г.: Средствата, постъпващи в ПУДООС, да се насочват само към 
обекти, ползвани  от бизнеса или съвместно от бизнеса и общините НЕ

224.
07.07.2006 г.:Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите - 
прилагане на комбиниран подход при определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения

не

225.
2006 г. Разработване на секторни ръководства за прилагане на наредбата 
за емисии на летливи органични съединения в определени инсталации 
транспонираща  ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО за ограничаване на емисиите от ЛОС 
при определени промишлени дейности 

да

226. Ноември.2006г.: БСК предложи промени в Закона за екощетите и включването на 
различни типове обезщетения. ДА, 2008г.

227.
12.03.2007 г.:Проект на закон за почвите – термини и определения и текстове 
за установяване на основна рамка за защита на почвите, регламентиране на 
дейностите, създаване на регистри на замърсените площи, на увредените площи 
и на изоставени нарушени площи и др. 

да

228.
23.05.2008 г.:
- Контролните функции, издаване на разрешителни и администриране на 

други режими да се съсредоточи в РИОСВ НЕ

229. - фондова организация на приходите (по отделни партиди) и целево 
разходване на средствата на ПУДООС НЕ

230. - Пълен публичен достъп до информация за дейността, приходите и 
разходите на ПУДООС НЕ

231.
- Разрешителният режим за временно съхранение при източника на 

образуване на отпадъци с опасни свойства, независимо от количеството и 
опасните свойства, да бъде променен на регистрационен режим

НЕ

232. 05.11.2008г.:  Да се промени процедурата КПКЗ за улесняване на инвестиционния 
процес ДА, 2009г.

233. 12.11.2008 г.: Продажба на емисионни права по Протокола от Киото, с цел 
реализиране на приход, не по-малък от 1 млрд. евро; НЕ

234.
10.01.2009 г.: Огласяване на разпределението на свободни квоти за емисии на 
СО2 за периода 2008-2012 г. и търсене на компенсации от ЕС за покриване на 
разходи за закупуване на допълнителни емисионни квоти при преминаване на 
алтернативни горива.

НЕ

235.
09.06.2009 г.: Ускоряване на приемането на плана за разпределение на квоти за 
емисии на парникови газове, регламентиране на разпределението на квоти за 
нови участници  и четири варианта за разпределение на квотите за 2008-2012г.

Не 

236.

30.10.2009 г.: БСК настоява за закриване на ПУДООС; приходите да се 
пренасочат към държавния бюджет и да се разходват по общия ред за 
финансиране на екопроекти с ключово значение; С предимство да се финансират 
проекти за решаване на проблемите, за които се събират целево таксите и 
глобите от бизнеса.

НЕ

237. 21.03.2010 г.: Регламентиране на счетоводното отчитане и данъчното третиране 
на сделките с емисионни квоти в европейската търговия НЕ
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238.

31.01.2011 г.:
- Дерогация по директивата за търговия с СО2 и оползотворяване на 

свободните квоти в периода 2013-2020 г. Средствата да бъдат насочени 
за приоритетни проекти за безвъглеродни и нисковъглеродни технологии и 
решения на конкурентен, несубсидиран пазар на ел.енергия.

НЕ

239. - Прозрачност на разпределението на свободните квоти при въвеждане на 
нови инсталации; Частично

240. 11.02.2011 г.:  Промяна в Закона за управление на отпадъците и включване на 
допълнителни форми на обезщетения при депониране на отпадъци НЕ

СИВА ИКОНОМИКА

241.
12.03.2007 г. и многократно след това:
- Укриването на реалните размери на трудовите възнаграждения да се 

третира като данъчна измама и да се наказват и двете страни
НЕ

242. - Приватизация на контролните функции на НАП (въвеждане статут за 
експерт-счетоводителите като проверители по ДДС); НЕ

243. 02.05.2007 г.: 
- Връзка на НАП с касовите апарати Частично15

244. - Ограничаване на кешовите плащания Да, 2011 г.

245.
16.04.2008 г.:
- Достъп  на НАП до кредитните досиета на ревизирани физически лица и 

фирми НЕ

246.
- Повишаване на данъчните оценки на недвижимите имоти, като 

пропорционално се намалят данъчните ставки на данъка върху 
недвижимите имоти и данъка върху продажната им цена;

Частично16

247. - Намаление на нотариалните такси при прехвърляне на недвижими имоти НЕ
248. - Стимулиране на разплащанията с карти чрез преотстъпване на част от ДДС НЕ
249. - Въвеждане на принципът на аналога за целите на корпоративното облагане 

и социалните плащания Да, 2011 г.

250.
23.05.2008 г.:
- Признаване на отчетен с касови бонове ДДС за разход на физ.лица при 

годишното облагане на доходите им НЕ

251.
- Въвеждане на хоризонтални връзки между държавните институции и НАП 

при въвеждане на определени обекти в експлоатация (количествена сметка 
и фактури за бетон, желязо), при категоризация на хотелите и пр.

НЕ

252.
- Задължително инсталиране на видеонаблюдение на: добива на инертни 

материали, продукцията на бетоновите центрове и асфалтовите бази, 
автомивките, доставките на горива за бензиностанциите и др.

НЕ

253. - Агенцията по заетостта да публикува действителните (реални) пазарни 
средни работни заплати за отделните професии по региони и отрасли НЕ

254. 18.05.2009 г.:  Разширяване функциите на НАП по контрола върху социалните 
плащания и придобитата собственост НЕ

255. 2011: Последователни усилия (вкл. стимули) на администрацията за ограничаване 
износа на добавена стойност НЕ

ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

256.
01.07.2005: Предложение към Агенция „Митници“ за въвеждане на електронно 
деклариране при внос и износ на основа успешен Пилотен проект с 
Правителството на Кралство Норвегия

НЕ

257.
03.08.2005: Препоръки към МФ за подобряване и облекчаване на граничния 
митнически контрол, в т.ч.: Премахване на безмитните бензиностанции; 
Премахване на процедурата за запис и пренос на данни на USB; 

ДА, 
поетапно

15 През януари 2011 г.: Приложено само за бензиностанциите и аптеките
16 Оценките бяха увеличение, но не бяха намалени данъчните ставки
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258.
06.02.2007, 27.10.2009 и 5.01.2010:: Предложения по отношение подбора, 
работата и финансирането на задграничните търговски представителства. 
Подборът е напълно непрозрачен и без конкурси. Няма никаква информация за 
резултати от работата на СТИВ.

Без 
отговор

259. 23.07.2007: Предложение към МИЕ за реализиране потенциала на търговско-
икономическите служби зад граница в полза на бълг. фирми

Без 
отговор

260. 24.07.2007: Препоръки по реформата в мерките за търговска защита. В резултат, 
МИЕ промени позицията си пред ЕК в по-благоприятна за българската индустрия ДА, 2007г.

261. 22.02.2010: Предложение до МИЕТ за проучване за развитието на автомобилния 
сектор

Без 
отговор

262. 04.10.2010: Предложения до МИЕТ за използване на Международен панаир 
Пловдив като инструмент на икономическа политика НЕ

263. 30.03.2011: Предложение за въвеждане на изискване за обозначение на произход 
при внос в ЕС на потребителски стоки “Made in…“ ДА, 2011г.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ
От 255 описани предложения:
• 29 приети  (средно, 1.8 години след предложението)
• 21 приети частично (средно, 2.9 години след предложението)
• 16 в процес на приемане (средно, 1.9 години след предложение-

то)
• 2 с регресивен ефект
• 187 неприети
Среден период за реакция – 2.2 години (± половин мандат)
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      д-р Т. Ташев 
Ст. Костадинов  

Ат. Найденов, 
експерти БТПП

Темпове, тенденции и перспективи на заетостта  
в Р. България за периода 2000-2013 г.

І. Стратегията „Европа 2020“ и водещата за България цел.

В стратегия „Европа 2020“ (1) са заложени пет генерални цели ба-
зирани на осем така наречени „основни показателя“, имащи за цел да 
измерват постиженията в реализиране набелязаните параметри за раз-
витието на Европейския съюз до 2020 година.

Не случайно в контекста на стратегията си, България поставя на 
първо място като цел до 2020г. коефициентът за заетост на население-
то ни във възрастовия интервал 20-64 години да достигне равнище от 
76 на сто. 

С настоящето проучване си поставяме една твърде сложна, но ак-
туална задача, базирана на статистико-икономическия анализ на па-
зара на труда, като изследване на показателя заетост в условията на 
динамично променяща се икономическа среда. 

Сложността произтича от комплексния характер на социалните, 
демографски, икономически и политически дадености, стратегии и 
перспективи, характеризиращи относително динамичната система на 
пазара на труда в България.

Имайки предвид спецификата на показателите в тази сфера (пазара 
на труда) очевидно е, че те са взаимосвързани и същевременно взаимо-
зависими. Диференцирането им по какъвто и да е критерий за анализ 
в условията на реформи, неминуемо носи риска от непълни изводи и 
заключения. Тук веднага трябва да поясним, че комплексното изслед-
ване на тези твърде многопрофилни дейности на системата, които от 
икономическа гледна точка в някои отношения дори си противостоят, 
недвусмислено подсказват актуалността на разработката.
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Решаването на въпросите, залегнали в това изследване, не трябва 
да се свежда до калкулиране равнището на наблюдаваните и отчитани 
параметри, характеризиращи заетостта на населението ни, а до тяхно-
то активно и адекватно анализиране, наблюдение и ползване на полу-
чените резултати в прогностичен аспект.

Липсата на конкретна национална концепция на държавно равни-
ще по отношение заетостта не само е пречка за нейното активно и 
адекватно реализиране, но също така затруднява обективизирането на 
анализите в тази насока. Колкото и парадоксално да звучи не може 
да отречем наличието на стратегия за заетостта, при отсъствието на 
национална политика по същия този въпрос. Последната, би трябвало 
не само да е тясно свързана, но и взаимно обусловена от стратегия 
„Европа 2020“. Очевидно, че откъсването на стратегията от политика-
та не може да гарантира положителни резултати в която и да е сфера 
на икономиката, включително и за пазара на труда и конкретно на за-
етостта в този пазар.

Държим да подчертаем, че в проучването не се правят по-дълго-
срочни прогнози в очакваните равнища на показателя за заетостта до 
2020г. поради факта, че базисният ни период е относително кратък от 
статистическа гледна точка. Всяко прогнозиране за над 3-5 годишен 
период в перспектива, би довело до значителна неточност и недос-
товерност на стойностите в показателя за заетостта, имайки предвид 
финансовата и икономическа криза от последните години и очакваната 
в перспектива нестабилност на измерващите я индикатори, като след-
ствие именно от тези кризи.

ІІ. Цел и задачи на проучването върху заетостта на 
населението в Р. България.

Целта на настоящата разработка е да изследваме структура-
та, темповете и тенденциите в развитието на показателите за 
заетостта на българското население през периода 2000-2010 година.

Като подцел си поставяме задачата, на базата на установените тен-
денции в изследваните динамични показатели да прогнозираме перс-
пективите за развитието им до 2013 година.

Също така, за реализирането на поставената цел и подцел си по-
ставихме и подзадачата за комплексното изследване на параметрите 
характеризиращи показателите за заетост като: равнището на наетите 
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лица (общо за страната, в частния и обществения сектори); дислока-
цията им по планово-икономическите региони на страната; равнището 
на средната работна заплата (по форми на собственост –публична и 
частна); разходите за труд на работодателите и редица други.

Като източник на първична информация сме използвали официал-
ните статистически данни от статистиката – Националния статисти-
чески институт (2) за изследвания единадесет годишен период (2000-
2010 г.). 

На тази основа, с помощта на статистико-математическите методи 
сме изчислили средногодишните темпове на приръст за интересува-
щите ни показатели и съответните им прогнозни стойности до 2013 
година. 

ІІІ. Структура, темпове и тенденции на показателите, 
характеризиращи заетостта в Р. България за периода  
2000-2010 г. 

Преди да се разпрострем върху анализа на параметрите харак-
теризиращи заетостта на населението ни, първо ще интерпретираме 
динамиката на показателя за трудоспособното население по възраст 
(20-64 г.), местоживеене (град-село) и пол (мъже-жени) за периода 
2004-2010 г., като основен източник на първична информация за про-
изводния от него показател за заетостта на същото това население.

В таблица 1 представяме броя на населението, както общо за стра-
ната, така също и по пол, възраст и равнището му в трудоспособна 
възраст (в абсолютен брой и процент).

За така представените данни установяваме относителен стабили-
тет, характеризиращ се с незначително вариране, както абсолютно, 
така и относително в равнището на показателя за населението в трудос-
пособна възраст. Така например, за изследвания период (2004-2010 г.), 
относителния дял на трудоспособното ни население във възрастовия 
интервал от 20 до 64 г. е в границите от минимум 62,33% (2004 г.) до 
максимум 63,40% (2008 г.) спрямо общото население на страната. 

За отбелязване е, че в динамичен аспект трудоспособното мъжко 
население през целия период е със сравнително (с относително) по-
нисък относителен дял (около 48%), отколкото трудоспособното жен-
ско население (близо 52%). С други думи, през целия период относи-
телния дял на трудоспособните мъже е по-нисък с близо 4 процентни 
пункта от този на трудоспособните жени в България.
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От друга гледна точка, по абсолютен брой трудоспособните мъже 
през 2010 г. са намалели с 34 284 души спрямо 2004 г., а броят на же-
ните са същите сравнявани години е спаднал общо с 47 425, или при 
жените това намаление е с повече от 13 хил. спрямо намалението сред 
мъжете в трудоспособна възраст. Този факт се дължи преди всичко на 
по-ранната възраст за пенсиониране на жените (57 г.) спрямо възрас-
тта на пенсиониране на мъжете (60 г.) в България през периода и по-
ранното им излизане от контингента на трудоспособното население.

  
Таблица 1. Трудоспособно население по местоживеене и пол за периода 
2004-2010 г.

Трудоспособна  възраст 
/ (20-64г.)

Общо В градовете В селата 
Всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

Общо за страната-2010г. 7504868 3629809 3875059 5375069 2581084 2793985 2129799 1048725 1081074
трудоспособна възраст (бр.) 4755545 2362287 2393258 3563251 1741894 1821357 1192294 620393 571901

% 63,37 65,08 61,76 66,29 67,49 65,19 55,98 59,16 52,90
Общо за страната-2009г. 7563710 3659311 3904399 5401214 2594604 2806610 2162496 1064707 1097789
трудоспособна възраст (бр.) 4795191 2379365 2415826 3587986 1752954 1835032 1207205 626411 580794

% 63,40 65,02 61,87 66,43 67,56 65,38 55,82 58,83 52,91
Общо за страната-2008г. 7606551 3681280 3925271 5407105 2598114 2808991 2199446 1083166 1116280
трудоспособна възраст (бр.) 4815608 2387750 2427858 3591276 1753788 1837488 1224332 633962 590370

% 63,31 64,86 61,85 66,42 67,50 65,41 55,67 58,53 52,89
Общо за страната-2007г. 7640238 3699689 3940549 5403188 2597743 2805445 2237050 1101946 1135104
трудоспособна възраст (бр.) 4822618 2390132 2432486 3582530 1749361 1833169 1240088 640771 599317

% 63,12 64,60 61,73 66,30 67,34 65,34 55,43 58,15 52,80
Общо за страната-2006г. 7679290 3720932 3958358 5425332 2610604 2814728 2253958 1110328 1143630
трудоспособна възраст (бр.) 4830612 2393368 2437244 3589285 1753273 1836012 1241327 640095 601232

% 62,90 64,32 61,57 66,16 67,16 65,23 55,07 57,65 52,57
Общо за страната-2005г. 7718750 3743327 3975423 5416564 2608103 2808461 2302186 1135224 1166962
трудоспособна възраст (бр.) 4832398 2394168 2438230 3564739 1741283 1823456 1267659 652885 614774

% 62,61 63,96 61,33 65,81 66,76 64,93 55,06 57,51 52,68
Общо за страната-2004г. 7761049 3767610 3993439 5431846 2618125 2813721 2329203 1149485 1179718
трудоспособна възраст (бр.) 4837281 2396571 2440710 3553216 1735661 1817555 1284065 660910 623155

% 62,33 63,61 61,12 65,41 66,29 64,60 55,13 57,50 52,82

Така установените характерни моменти в динамиката на трудоспо-
собното ни население, определено навеждат на мисълта за задълбоча-
ващите се полови диспропорции за изследвания 11 годишен период в 
страната ни по отношение показателя за населението в трудоспособна 
възраст.

На фигура 1 илюстрираме структурата на трудоспособното насе-
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ление в началото (2004 г.) и края на проучвания период (2010 г.), от 
която нагледно проличават динамичните структурни изменения и за-
дълбочаващите се полови диспропорции в динамичен аспект. 

Фигура 1 .

 37
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СТРУКТУРА   НА   ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 
В Р. БЪЛГАРИЯ ЗА  ПЕРИОДА  2004-2010г.

 
 
                Фиг. 1  
 
Показателят  за  заетите  (наетите)  лица  съществено  се  отличава  от  този  за  хората  в 

трудоспособна  възраст  интерпретиран  по‐горе.  Основните  различия  в  двата  показателите  се 
дължат на следните особености, а именно: 

а/ в показателя за наетите лица се включват всички ангажирани по  трудово и служебно 
правоотношение, т.е. трудово активното население в сферата на светлата икономика; 

б/ в него се включват само активно заетите лица във възрастовия интервал от 20 до 64г.; 
в/ докато показателят за трудоспособната възраст обхваща всички лица във възрастовия 

интервал  (от  18  до  64  години  по  данни  на  НСИ),  независимо  от  факта  дали  са  активно  заети 
(работещи)  или  не  (безработни,  с  инвалидна  пенсия  и  др.).  За  съпоставимост  с  показателя  за 
наетите  лица,  в  настоящето  изследване  в  таблица  1  границите  на  възрастовия  интервал  на 
лицата в трудоспособна възраст сме ги ограничили в рамките от 20 до 64г., също какъвто е и при 
заетите лица. 

В таблица 2 представяме данните за средногодишния списъчен брой на наетите лица, 
съобразно трудовата им ангажираност в зависимост от формата на собственост общо за страната 
в периода от 2000г. до 2011г.* 

                    

Показателят за заетите (наетите) лица съществено се отличава от 
този за хората в трудоспособна възраст интерпретиран по-горе. Ос-
новните различия в двата показателите се дължат на следните особе-
ности, а именно:
а/ в показателя за наетите лица се включват всички ангажирани по 

трудово и служебно правоотношение, т.е. трудово активното насе-
ление в сферата на светлата икономика;

б/ в него се включват само активно заетите лица във възрастовия ин-
тервал от 20 до 64 г.;

в/ докато показателят за трудоспособната възраст обхваща всич-
ки лица във възрастовия интервал (от 18 до 64 години по данни 
на НСИ), независимо от факта дали са активно заети (работещи) 
или не (безработни, с инвалидна пенсия и др.). За съпоставимост 
с показателя за наетите лица, в настоящето изследване в таблица 
1 границите на възрастовия интервал на лицата в трудоспособна 
възраст сме ги ограничили в рамките от 20 до 64 г., също какъвто е 
и при заетите лица.
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В таблица 2 представяме данните за средногодишния списъчен 
брой на наетите лица, съобразно трудовата им ангажираност в зависи-
мост от формата на собственост общо за страната в периода от 2000 г. 
до 2011 г.*
          
Таблица 2.

НАЕТИ  ЛИЦА  ПО  ТРУДОВО  И  СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЪОБРАЗНО ФОРМАТА НА 
СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2000-2011г.*

(средногодишен брой)

№ по ред ГОДИНИ ОБЩО ЗА 
СТРАНАТА

ОБЩЕСТВЕН 
СЕКТОР ЧАСТЕН СЕКТОР

1 2 3 4 5
1 2000 1 918 933 870 274  1 048 660
2 2001 1 914 622 774 567 1 140 055
3 2002 1 945 636 748 406 1 197 230
4 2003 1 367 621 769 427 1 309 593
5 2004 2 185 388 687 365 1 434 663
6  2005 2 275 325 708 040 1 567 285
7 2006 2 338 317 680 139 1 658 179
8 2007 2 405 660 657 521 1 748 140
9 2008** 2 030 110 524 840 1 505 270
10 2009 2 370 262 627 345 1 742 917
11 2010 2 197 722 583 305 1 614 417
12 2011* 2 176 179 578 749 1 597 430

* предварителни данни
** до 2008г. вкл. групировката е по НКИД-2003г., след това по НКИД-2008г.

  
От така представените данни установяваме, че броя на наетите 

лица в страната през 2000г. е възлизал на 1 918 933 души, докато съ-
щият този брой през 2010г. вече достига 2 197 722 заети. С други думи, 
през 2010г. заетите лица в страната са нарастнали с над 278 хил. спря-
мо базисната 2000г., което представлява увеличение от 13,41 на сто.

Не така стоят нещата при анализиране динамиката на показателя в 
зависимост от формата на собственост (обществен и частен сектори). 
От данните в същата таблица установяваме, че този брой на наетите в 
обществения сектор намалява от 870 274 души през 2000г. на 583 305 
лица за 2010г., т.е. абсолютното намаление е с повече от 286 хиляди 
души или с 32,97 на сто, което определено отчитаме като положителна 
тенденция и политика относно преструктуриране пазара на труда.

За частния сектор е налице обратна тенденция, а именно увеличе-
ние на наетите както по абсолютен брой (с повече от 565 хил. души), 
така и по относителен дял – нарастване с 55,95 на сто.

Тук трябва да отбележим още една характерна особеност в ди-
намиката на заетите за изследвания период, а именно че темпът на 
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увеличението в частния сектор изпреварва почти два пъти темпа на 
снижението им в обществения сектор. От тук следва и извода, че уве-
личената заетост в частния сектор не е само следствие от преливане на 
освободените от държавния, а предимно от разширяване влиянието на 
сектора – респективно пазара на труда. Този наш извод се потвърждава 
и от данните за структурните изменения в динамичен аспект в двата 
сектора – обществен и частен. Така например, докато през 2000г. от-
носителния дял на заетите в първия сектор е възлизал на 45,35%, а на 
частния – 54,65%, то през 2010г. това съотношение вече е 26,54% за 
обществения и 73,46% за частния сектор.

Най-добре тези наши твърдения проличават на фигура 2 където 
илюстрираме динамичните промени на наетите лица в двата сектора 
на народното стопанство.

Фигура 2. 
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              Фиг. 2. (в приложение 2) 

 
С  цел  задълбочаване  на  анализа  в  таблица  3  представяме  прогностични  данни  за 

очакваното  през  2013г.  теоретично  равнище  на  наетите  лица  (по  трудово  и  служебно 
провоотношение),  съобразно  формата  на  собственост,  базирано  на  средногодишния  темп  на 
приръста от данните за предхождащия 11 годишен период. 

 
                  Таблица 3. 
 
ТЕМПОВЕ НА СРЕДНОГОДИШНИЯ ПРИРЪСТ ЗА НАЕТИТЕ СЪОБРАЗНО ФОРМАТА 

НАСОБСТВЕНОСТ И ПРОГНОЗИ ДО 2013г. 
                         

№  Форма на    Темп на          Темп на          Темп на        Прогноза     Прогноза 
по  собственост   нарастване     приръста     ср. год. 
ред                           2010/2000г.     2010‐2000г.       приръст           2012г.            2013г.   
1           2                        3                          4                            5                     6           7   
2  Общо           113,41              13,40                     1,20              2 224 094        2 250 467 
3   Публична        66,50                  ‐                          ‐    546 715           510 126 
4   Частна          152,33              52,33                   3,90              1 677 379        1 740 341 
 
 

Тук  следва  да  отбележим,  че  през  2013г.  очакваният  общ  брой  на  наетите  в  България 
лица  следва  да  бъде  с  равнище  от  над  2 250  хил.  души,  а  по  сектори  съответно  той  ще  се 
разпредели както следва: 

- обществен (публ.) сектор  – над    510 хил. души или 23 на сто; 
- частен сектор                       – над 1 740 хил. души или 77 на сто. 

С цел задълбочаване на анализа в таблица 3 представяме прогнос-
тични данни за очакваното през 2013г. теоретично равнище на наетите 
лица (по трудово и служебно провоотношение), съобразно формата на 
собственост, базирано на средногодишния темп на приръста от данни-
те за предхождащия 11 годишен период.
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Таблица 3.
ТЕМПОВЕ НА СРЕДНОГОДИШНИЯ ПРИРЪСТ ЗА НАЕТИТЕ СЪОБРАЗНО ФОРМАТА НА 

СОБСТВЕНОСТ И ПРОГНОЗИ ДО 2013 г.

№ по ред Форма на 
собственост

Темп на 
нарастване

Темп на 
приръста

Темп на 
ср. год. 
приръст

Прогноза 
2012 г.

Прогноза 
2013 г.

1 2 3 4 5 6 7
1 Общо 113,41 13,40 1,20 2 224 094 2 250 467
2 Публична 66,50 - - 546 715 510 126
3 Частна 152,33  52,33 3,90 1 677 379 1 740 341

Тук следва да отбележим, че през 2013 г. очакваният общ брой на 
наетите в България лица следва да бъде с равнище от над 2 250 хил. 
души, а по сектори съответно той ще се разпредели както следва:
• обществен (публ.) сектор  – над    510 хил. души или 23 на сто;
• частен сектор                      – над 1 740 хил. души или 77 на сто.

Разбира се, тази наша прогноза следва да се приема с редица усло-
вности, както и всяка друга прогноза, най-важното от които е запазва-
не икономическата конюнктура през прогнозирания период във вида 
от базисния. Тази именно условност, определено е трудно реализуема 
макар и в близката перспектива, имайки предвид икономическите за-
труднения в Европейския съюз на настоящия етап, които неминуемо 
рефлектират върху трудовия пазар и респективно ще се отразят върху 
заетостта на българското население. 

Нещо повече, статистическите изисквания и критерии ограничават 
възможностите ни за продължителността на прогнозата във времето в 
зависимост от големината на базисния период. Така например, при ба-
зисен период от 11г. (какъвто е нашия случай), прогностичния период 
не следва да бъде по-голям от 3 до 5 години. Също така, следва да има-
ме предвид и факта, че колкото повече се отдалечава една прогноза от 
първичната информация в базисните години, толкова по-нестабилни и 
недостоверни стават теоретичните прогностични изчисления и резул-
тати. Това е и основната причина поради която не си позволяваме да 
реализираме прогноза до 2020г., за да отговорим на въпроса до колко 
обективни са параметрите залегнали в приоритетната цел на България 
за очакваната заетост на населението ни във възрастовия интервал от 
20 до 64г., а именно тази заетост да достигне до 76 на сто от трудоспо-
собното ни население.

Целта на ЕС в „Европа 2020“ е коефициента на заетост в Общност-
та да достигне средно ниво от 75 на сто. България си поставя по-амби-
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циозната цел – същият този показател в страната през 2020г. да бъде с 
равнище от 76 на сто. 

Позволяваме си да отбележим, че имайки предвид задълбочаване 
на кризата в ЕС и като цяло в света през настоящата и следващата го-
дина, то прогнозираното за страната ни равнище със средногодишен 
приръст на заетостта с 0,75 процентни пункта едва ли ще бъде в със-
тояние да реализира целта от 76 процентова заетост на населението 
ни. Нещо повече, за база на тази прогноза, управленските ни органи 
необяснимо по каква причина са изчислили средногодишния темп на 
прираста в заетостта за аналогичния период (2000-2010г.) с равнище 
от 1,3 процентни пункта (3), докато нашите изчисления показват стой-
ност от 1,2% общо за страната (виж табл. 3). 

С цел анализиране дислокацията на наетите лица в шесте планово-
икономически района на страната за последните три години от изуча-
вания период сме построили таблица 4.

Таблица 4.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО РЕГИОНИ  В  Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 г.

№ по 
ред Статистически райони Години % на 

снижение2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6

1 Северозападен район 218 810    209 561   183 734 19,09
2 Северен централен район 265 005    253 567   228 863 15,79
3 Североизточен район 304 352    287 547   257 297 18,29
5 Югоизточен район 321 556    313 521   288 331 11,52
6 Югозападен район 930 770    898 467   859 816   8,25
7 Южен централен район 435 490    407 598   379 681 14,70

Така представените данни най-добре илюстрират териториалните 
диспропорции в страната ни касаещи показателя за заетите лица. С 
най-нисък процент в намалението им се очертава югозападния район. 
Причината за този сравнително „нисък“ процент спрямо останалите 
пет региона се дължи на факта, че именно в него попада гр. София. За 
нея отчитаме и най-ниския процент на снижение (4,84%) през 2010 г. 
спрямо сравняваната 2008 г., т.е. с 3,41 процентни пункта под средното 
снижение за региона.

Твърде обезпокоителен е факта, че само за последните три години 
от общо 11 годишния наблюдаван период, броя на наетите лица в севе-
розападния район е намалял с повече от 35 хиляди души или с 19,09%, 
като причината за това се дължи предимно на област Видин (24,57%) 
и непосредствено след нея се нарежда област Враца (24,21%).
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Най-общо казано, от така представените данни следва да напра-
вим извода, че трите северни планово-икономически региона както по 
абсолютен брой, така и по относителен дял имат по-съществено влия-
ние за намаляване на наетите в страната спрямо останалите три южни 
райони (югоизточен, югозападен и южен централен). Същевременно 
не можем да подминем без нужното внимание този изключително не-
благоприятен факт потвърждаващ задълбочаващите се от началото на 
преходния период в България (1990 г.) териториални диспропорции в 
икономическото ни развитие и да отчетем като основен фактор за това 
именно установените по-горе тенденции в снижение абсолютния брой 
на заетите лица. 

В таблица 5 представяме данните за динамиката на средната ме-
сечна работна заплата (Ср. МРЗ) на наетите лица (по трудово и слу-
жебно правоотношение), съобразно формата на собственост също за 
периода 2000-2011 г. 
          
Таблица 5.

СРЕДНА МЕСЕЧНА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА В  
Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2011г.

(в лева)
№ по 
ред ГОДИНИ ОБЩО ЗА 

СТРАНАТА
ОБЩЕСТВЕН 

СЕКТОР ЧАСТЕН СЕКТОР
1 2 3 4 5

1 2000 224 250 201
2 2001 242 286 212
3 2002 258 310 225
4 2003 274 330 241
5 2004 291 353 258
6 2005 319 393 285
7 2006 349 428 316
8 2007 421 502 390
9 2008** 517 629 477
10 2009 585 702 542
11 2010 642 738 606
12 2011* 688 746 666

* предварителни данни
** до 2008г. вкл. групировката е по НКИД-2003г., след това по НКИД-2008г.

При анализиране на горепосочените данни установяваме, че през 
изследвания период (2000-2010г.) Ср.МРЗ в страната се е увеличила с  
418 лв. В обществения сектор това увеличение е 2,95 пъти, а в частния 
– 3,02 пъти. 

Тук му е мястото да отбележим независимо от факта, че в общест-
вения сектор Ср.МРЗ през целия период превишава по абсолютно рав-
нище трудовите възнаграждения на наетите в частния сектор, то темпа 
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на нарастване възнагражденията в последния (3,02 пъти) е по-висок 
от този на обществения сектор (2,95 пъти). Трябва да имаме предвид 
също така и факта, че по-високият темп на прираста в частния сектор 
в значителна степен се обуславя и от по-ниското му равнище през ба-
зисната 2000 година. Независимо от гореизложеното, безспорна е тен-
денцията на „затваряне ножицата“ между трудовите възнаграждения 
на наетите в двата сектора. 

За целта на фигура 3 представяме индексите в изменението на тези 
възнаграждения в зависимост от формата на собственост при база 
2000 г. = 100.

Фигура 3. Динамика на средната работна заплата на наетите по форма на 
собственост за периода 2000-2010 г. (при база 2000 г. = 100)

 42
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  От  така  илюстрираните  данни  най‐ясно  проличава  тенденцията  на  сближаване  и 
„затваряне ножицата” в размера на трудовите възнаграждения в двете икономически сфери.  

Нещо повече, за целия динамичен период можем да обособим два подпериода: 
а/  първият  (от  2000г.  до  2005г.)  се  характеризира  с  изпреварващо  абсолютно  и 

относително нарастване на възнагражденията от обществения сектор и; 
б/  втори  (от  2006г.  до  2010г.)  –  характеризиращ  се  с  по‐бързото  увеличение  на 

Ср.МРЗ в частния сектор спрямо обществения при база 2000г. (изключение само през 2008г.). 
На таблица 6 представяме прогностичните теоретични стойности за очакваните равнища 

в трудовите възнаграждения на наетите лица до 2013г. както общо за страната, така и съобразно 
формата на собственост (публична или частна). 

                    Таблица 6. 
 

ТЕМПОВЕ НА СРЕДНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ СЪОБРАЗНО ФОРМАТА НА    
  СОБСТВЕНОСТ  И  ПРОГНОЗИ ДО 2013г. 

                      ______ 
   №  Форма на    Темп на          Темп на          Темп  на      Прогноза      Прогноза

    ред     по собств.    нарастване     приръста      ср., год. 
                           2010/2000г.     2010‐2000г.       приръст           2012г.             2013г.__              
   1         2                       3                         4                  5                     6                  7____ 
  2.      Общо             307,44           207,44   6,80           6,85            7,32 
  3.       Публична      297,86    97,86     6,40            7,85                 8,35 
  4.       Частна           330,79           230,79         7,90            6,53                 7,05  

 
 

От така илюстрираните данни най-ясно проличава тенденцията 
на сближаване и „затваряне ножицата“ в размера на трудовите възна-
граждения в двете икономически сфери. 

Нещо повече, за целия динамичен период можем да обособим два 
подпериода:
а/ първият (от 2000г. до 2005г.) се характеризира с изпреварващо 

абсолютно и относително нарастване на възнагражденията от об-
ществения сектор и;
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б/ втори (от 2006г. до 2010г.) – характеризиращ се с по-бързото уве-
личение на Ср.МРЗ в частния сектор спрямо обществения при база 
2000г. (изключение само през 2008г.).

На таблица 6 представяме прогностичните теоретични стойности 
за очакваните равнища в трудовите възнаграждения на наетите лица 
до 2013г. както общо за страната, така и съобразно формата на соб-
ственост (публична или частна).

Таблица 6.
ТЕМПОВЕ НА СРЕДНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ СЪОБРАЗНО ФОРМАТА НА 

СОБСТВЕНОСТ И ПРОГНОЗИ ДО 2013 г.

№ ред Форма на 
собств.

Темп на 
нарастване 
2010/2000г.

Темп на 
приръста 

2010-2000г.

Темп на 
ср. год.    
приръст

Прогноза 
2012 г.

Прогноза 
2013 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Общо 307,44  207,44 6,80 6,85 7,32
2. Публична 297,86 97,86 6,40 7,85 8,35
3. Частна 330,79 230,79 7,90 6,53 7,05 

Независимо, че равнището в темпа на средногодишния приръст на 
средната месечна работна заплата за наетите в частния сектор (7,90%) 
е по-висок от този на заетите в публичния сектор (6,40%) и през 2013г., 
то очаквано трудовите възнаграждения в частния (705лв.) отново ще 
са по-ниски от възнагражденията в обществения (835лв.). Определено 
и през прогнозния период ще продължи сближаването в абсолютните 
равнища на Ср.МРЗ между двата сектора, като все пак по-високите 
трудови възнаграждения в обществения ще запазят приоритета си.

В следващата таблица 7 илюстрираме структурата на разходите за 
труд на работодателите за наетите лица по трудово и служебно право-
отношение през периода 2000-2009 година.

Таблица 7.
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ  

ЗА НАЕТИТЕ ЛИЦА (2000-2009 г.)
(в проценти)

№ Години Общо  Разходи 
за РЗ

Обезщете-
ния

Социални 
и здравни 

осигуровки
Други соци-
ални р-ди

Данък върху 
социалните 

разходи
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2009 100 80,79 1,70 15,30 2,16 0,05
2 2008 100 79,29 1,53 16,92 2,20 0,06
3 2007 100 77,25 1,52 18,65 2,48 0,10
4 2006 100 74,70 1,77 19,40 3,60 0,53
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5 2005 100 71,19 1,64 22,70 3,82 0,65
6 2004 100 69,16 1,73 24,05 4,22 0,84
7 2003 100 68,86 2,06 23,98 4,25 0,85
8 2002 100 68,27 2,29 23,71 4,78 0,95
9 2001 100 66,88 2,86 24,59 4,73 0,94
10 2000 100 67,20 2,41 25,24 4,26 0,89

От така диференцираните разходи по относителен дял проличава, 
че с най-високо равнище в общите разходи на работодателите заемат 
тези за работната заплата на заетите лица, следвани от социалните и 
здравни осигуровки (за сметка на работодателя), другите социални 
разходи и надбавки, обезщетенията и на последно място – данъка вър-
ху социалните разходи.

Тук трябва да обърнем внимание на една много характерна особе-
ност – а именно, че единствено разходите за работни заплати на ра-
ботодателите бележат трайна тенденция на относително високо нара-
стване през целия период спрямо всичките други четири вида разходи. 
Така например докато през 2000 г. делът им е възлизал на 67,20%, то 
през 2009 г. равнището му вече е 80,79%, т.е. само за 10г. тези разходи 
са нараснали с 20,22% или средногодишно увеличението им е било с 
1,8 процентни пункта.

Същевременно наблюдаваме тенденцията в относителното нама-
ление на разходи за социални и здравни осигуровки на наетите от тях 
лица, обяснението за което следва търсим в относителното увеличение 
на разходите им за работни заплати. Докато в началото на наблюдава-
ния от нас период (2000 г.) относителният им дял е бил 25,24%, то в 
края му (2009 г.) този дял спада на 15,30% или с близо 10 процентни 
пункта. Според нас тази неблагоприятна тенденция характеризираща 
периода се обуславя от два основни фактора. Първият определено е 
следствие от недалновидните политики, касаещи социалното и здрав-
но осигуряване на активното трудоспособно население в страната. 
Вторият по значимост фактор е преливането на фирми от сферата на 
светлата икономика към т.н. неформална или „сива“ икономика.

Безспорно, така установените от нас тенденции само за тези два 
вида най-ярко изпъкващи разходи от страна на работодателите, неми-
нуемо се отразяват неблагоприятно и на двете осигурителни сфери като 
здравеопазване и най-вече върху пенсионната система в страната ни.

В потвърждение на направените по-горе изводи относно структу-
рата на работодателските разходи по вид на фигура 4 най-ясно проли-
чават тези неблагоприятни тенденции.
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Фигура 4. Структура на видовете разходи за труд от работодателите за 
наетите лица за периода 2000–2009 г.
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Въз основа на така извършения динамичен статистико-икономиче-
ски анализ, обхващаш периода от 2000 г. до 2010 г. (11 години), имаме 
основание да направим следните по-съществени

ИЗВОДИ:

1. Установихме относителен стабилитет, характеризиращ се с не-
значително вариране, както абсолютно, така и относително в равнище-
то на показателя за населението в трудоспособна възраст. За изслед-
вания период, относителния дял на трудоспособното ни население 
във възрастовия интервал от 20-64 г. варира в границите от минимум 
62,33% (2004 г.) до максимум 63,40% (2008 г.) спрямо общото населе-
ние на страната;

2. През целият динамичен период относителния дял на трудоспо-
собните мъже е по-нисък с близо 4 процентни пункта от този на тру-
доспособните жени в България;

3. През 2010 г. заетите лица в страната са нараснали с над 278 хил. 
спрямо базисната 2000 г., което представлява увеличение от 13,41 на 
сто;

4. Установяваме също така, че броят на наетите в обществения сек-
тор намалява от 870 274 души през 2000 г. на 583 305 лица за 2010 г., т.е. 
абсолютното намаление е с повече от 286 хиляди души или с 32,97%, 
което определено отчитаме като положителна тенденция и политика 
относно пазара на труда и конкретно в показателя за заетостта в зави-
симост от формата на собственост;
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5. За частния сектор наблюдаваме обратна тенденция, а именно 
увеличение на наетите както по абсолютен брой (с повече от 565 хил. 
души), така и по относителен дял – нарастване с 55,95 на сто;

6. Характерна особеност в динамиката на заетите е, че темпа на 
увеличението в частния сектор изпреварва почти два пъти темпа на 
снижението им в обществения сектор. 

От тук следва и извода, че увеличената заетост в частния сектор не 
е само следствие от преливане на освободените от държавния сектор, а 
предимно от разширяване влиянието на сектора – респективно пазара 
на труда;

7. На базата на приложените статистико-математически прогнос-
тични методи установихме, че през 2013 г. очакваният общ брой на 
наетите в България лица следва да бъде с равнище от над 2 250 хил. 
души, а по сектори съответно той ще се разпредели както следва:

• обществен сектор – над  510 хил. души или 23 на сто;
• частен сектор – над 1 740 хил. души или 77 на сто

8. В резултат от проучване дислокацията на заетите в динамичен 
аспект, установихме съществени териториални диспропорции в показа-
теля за сравняваните шест планово-икономически райони на страната:

а/ с най-нисък процент в намалението на заетите се очертава юго-
западния район. Причината за този сравнително „нисък“ про-
цент спрямо останалите пет региона се дължи на факта, че в 
него попада гр. София;

б/ в северозападния район броя на наетите лица е намалял само за 
последните години с повече от 35 хиляди души или с 19,09%, 
като причината за това се дължи предимно на показателя за за-
етите характерен за област Видин (24,57%) и непосредствено 
след нея област Враца (24,21%);

9. По отношение динамиката на средната месечна работна заплата 
на наетите в обществения и частен сектори констатирахме тенденция 
на „затваряне ножицата“ между трудовите възнаграждения в двата 
сектора за периода, като същевременно темпа на нарастване възна-
гражденията в частния (3,02 пъти) е по-висок от този на обществения 
сектор (2,95 пъти);

10. За целия динамичен период обособихме два подпериода – съ-
ществено различаващи се в посоката на тенденциите относно ср.МРЗ:
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а/ първият (от 2000 г. до 2005 г.) се характеризира с изпреварващо 
абсолютно и относително нарастване на възнагражденията от 
обществения сектор и

б/ втори (от 2006 г. до 2010г.) – по-бързото увеличение на Ср.МРЗ 
в частния сектор спрямо обществения при база 2000 г. (изключе-
ние само през 2008 г.);

11. Въз основа на изчислените параметри за темпа на средного-
дишния приръст в ср.МРЗ за наетите в частния сектор през 2013 г. 
прогнозираме равнище в размер от 705 лв., като то отново ще е по-ни-
ско от възнагражденията в обществения – 835 лв. 

Определено и през прогнозния период ще продължи сближаването 
в абсолютните равнища на Ср.МРЗ между двата сектора, като все пак 
по-високите трудови възнаграждения в обществения ще запазят при-
оритета си;

12. При изследване динамичните структурни промени в разходите 
реализирани от работодателите за наетите лица установяваме относи-
телното им увеличение за трудовите възнаграждения. Така например 
докато през 2000г. делът им е възлизал на 67,20%, то през 2009г. рав-
нището му вече е 80,79%, т.е. само за 10г. тези разходи са нарастнали 
с 20,22% или средногодишно увеличението им е било с 1,8 процентни 
пункта.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С така реализирания настоящ анализ относно структурата, темпо-
вете и тенденциите в динамиката на показателя за заетите (наетите) 
лица по трудово и служебно правоотношение само потвърждаваме по-
зицията на Българската търговско-промишлена палата и другите рабо-
тодателски организации, че в последните кризисни години държавата 
не пое дори и частично негативите от кризата, като ги прехвърли изця-
ло на бизнеса и заетите (3). 

В резултат от тази несвоевременна, а в редица случаи и недално-
видна държавна политика в последните години на изследвания от нас 
динамичен период се затвърдиха и някои посочени в разработката ни 
негативни тенденции като например: увеличение задлъжнялостта на 
бизнеса; рязкото увеличение в равнището на т.н. „сив сектор“; все 
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повече намаляващата покупателна способност на населението вкл. и 
тази на заетите лица; задълбочаващите се регионални различия и в 
резултат на това формиращите се регионални диспропорции в дисло-
кацията на заетите в страната.

Относително високият дял на заетите в охранителната дейност, 
услугите и търговията, надхвърлящ повече от половината заети, в не-
посредствена перспектива неминуемо ще доведе и до деформации в 
отрасловата структура на икономиката.

 Все по-трудна ще става и адаптацията на заетите поради фор-
миращите се тенденции на деквалификация, намаляваща конкурентос-
пособност в резултат от занижаване и качеството на работната сила. 
Към гореизложеното следва да прибавим и нарастващия контингент от 
официално регистрираните и обезкуражени безработни лица като тези 
от малцинствените групи предимно от ромски произход.

Независимо от гореизложеното трябва да подчертаем, че винаги 
съществуват редица възможности, които следва своевременно да бъ-
дат развити и реализирани в средносрочна и дългосрочна перспектива 
в резултат на адекватна и проактивна държавна политика в партньор-
ство с бизнеса, синдикалните организации и представителите на граж-
данското общество относно заетостта на населението в страната ни. 

Конкретните ни предложения са за ориентиране политиките към 
увеличаване заетостта в отрасли като селско стопанство, строител-
ство, инфраструктура, социалните и здравни услуги. Увеличаването 
на този вид заетост успоредно трябва да се придружава и с нарастване 
контрола в тези сфери с цел свеждане до обществено допустими гра-
ници дела на „сивата“ икономика в страната ни.

В заключение следва да отбележим, че с настоящата разработка не 
считаме, че всеобхватно и комплексно сме изследвали интересуващо-
то ни явление (заетостта) и характеризиращите го динамични проце-
си. Надяваме се обаче, че адекватно и обективно отразихме структу-
рата, темповете и тенденциите в показателя за заетостта в динамичен 
аспект от една страна и от друга – получените на тази база прогнози.

Литература:
1. Стратегия „Европа 2020“
2. http://www.nsi.bg/index.php
3. ИСС Комисия по икономическа политика – разширено заседа-

ние от 20.09.2010 г. 
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експерт ССИ8

Приносът на МСП за стабилизиране на заетостта – 
политическо предизвикателство 

В условията на световна икономическа криза, институциите на ЕС 
отделят все по-голямо внимание на разработването на задълбочени 
мерки и на създаването на нови „кризисни инструменти“, способни да 
осигурят благоприятна бизнес среда за подкрепа на малките и средни 
предприятия (МСП).

Малкия и средния бизнес се характеризира с висока динамика и 
адаптивност, което позволява МСП да бъдат определяни като двигател 
на икономиката в редица страни, включително и в България. Към това 
трябва да се добави и спецификата на българската икономика, където 
МСП формират нейния гръбнак и са в основата на стабилното й ико-
номическо развитие.

МСП и заетост

Последиците от кризата за МСП са следните: нарастване на броя 
на МСП, и особено на броя на микропредприятията; нарастване на 
заетостта в микропредприятията; промени в структурата на МСП като 
относителният дял на микропредприятията е нараснал, а е намалял 
този на малките и средните предприятия и така я доближава до струк-
турата на МСП в ЕС27. Отрасловата структура на заетостта в МСП не 
се е променила съществено през последните години и са се запазили 
разликите в териториалната й структура. (ИАНМСП, 2011)

През 2009 г. МСП осъществяват 69% от оборота на нефинансовите 
предприятия, в който приносът на големите фирми е 31%. В брутна-
та добавена стойност МСП участват с 62% като в т.ч. на средните се 
падат 24%, на малките 21% и на микропредприятията 17%. Прогноз-

8  Съюзът за Стопанска Инициатива (ССИ) е представителна на национално ниво работода-
телска организация, която защитава интересите на малките, средните и микропредприятията в 
Република България.
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ните данни за 2011 г. показват вътрешно преструктуриране на МСП  
по отношение на приноса им към добавената стойност. Тенденцията 
към намаление е характерна за малките и средни предприятия, а към 
увеличение – в микропредприятията. Като цяло, прогнозата е относи-
телният дял на МСП в БДС да нараства (SBA, 2010/11). В сравнение 
с големите фирми производителността на труда в МСП е два пъти по-
ниска, а в микрофирмите – 3 пъти по-ниска. Вследствие на кризата 
през 2009 г. производителността на труда в МСП спада с 12%, докато 
при големите фирми тя се повишава с 4% спрямо 2008 г. На МСП се 
падат 63% от направените инвестиции през 2009 г., като в това число, 
микропредприятията участват с 30% (ИАНМСП,2011; НСИ, 2011). 

В условията на криза заетостта в МСП е по-устойчива отколко-
то заетостта в големите фирми. МСП увеличават заетите с 22 хиляди 
лица през 2009 в сравнение с 2008, а големите фирми са освободи-
ли близо 45 хиляди от заетите в тях. Загубата от около 38 хил. души 
при средните предприятия се компенсира от увеличението на заетите 
в микрофирмите със 61,5 хиляди (НСИ,2010). Направено в началото 
на 2011 г. проучване от ССИ на 848 МСП установи спад в заетостта с 
20% в сравнение с 2009 г. Прогнозите за 2011 г. показват, че заетостта 
в МСП ще се характеризира със стабилност (SBA, 2011).

През 2009 г. в МСП са заети от работещите в нефинансовите пред-
приятия, като най-голям е делът на заетите в микропредприятията – 
30% (фиг.1).

Фигура 1. Структура на броя на фирмите и заетостта по размер на пред-
приятията от нефинансовия сектор 2009, по данни на НСИ
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Вследствие на кризата през 2009 г. производителността на труда в МСП спада  с 12%,  докато при 

големите  фирми  тя  се  повишава  с  4%  спрямо  2008  г.  На  МСП  се  падат  63%  от  направените 

инвестиции през 2009 г., като в това число, микропредприятията участват с 30% (ИАНМСП,2011; 

НСИ, 2011).  

В условията на криза заетостта в МСП е по‐устойчива отколкото заетостта в  големите 

фирми.  МСП  увеличават  заетите  с  22  хиляди  лица  през  2009  в  сравнение  с  2008,  а  големите 

фирми  са  освободили  близо  45  хиляди  от  заетите  в  тях.  Загубата  от  около  38  хил.  души  при 

средните  предприятия  се  компенсира  от  увеличението  на  заетите  в  микрофирмите  със  61,5 

хиляди (НСИ,2010). Направено в началото на 2011 г. проучване от ССИ на 848 МСП установи спад 

в заетостта с 20% в сравнение с 2009 г. Прогнозите за 2011 г. показват, че заетостта в МСП ще се 

характеризира със стабилност (SBA, 2011). 

През 2009  г.  в МСП са  заети от работещите в нефинансовите предприятия,  като най‐

голям е делът на заетите в микропредприятията – 30% (фиг.1). 
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Фигура.1  Структура  на  броя  на  фирмите  и  заетостта  по  размер  на  предприятията  от 

нефинансовия сектор 2009, по данни на НСИ 

В  структурата  на  заетостта  по  размер  на  предприятията  микро  и  малките  фирми  в 

България не  се различават  съществено от  ЕС27.  Разлики  с показателите  за  ЕС27  се наблюдава 

при средните и големите фирми, като с по‐висок дял се открояват българските средни фирми, а 

големите фирми значително изостават от европейските като работодатели (фиг.2).  
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В структурата на заетостта по размер на предприятията микро и 
малките фирми в България не се различават съществено от ЕС27. Раз-
лики с показателите за ЕС27 се наблюдава при средните и големите 
фирми, като с по-висок дял се открояват българските средни фирми, а 
големите фирми значително изостават от европейските като работода-
тели (фиг.2). 

Фигура 2. Структура на заетостта по размер на предприятията в Бълга-
рия и ЕС27, по данни на НСИ,2010 и ИАНМСП, 2011
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Фигура 2.  Структура на  заетостта по размер на предприятията  в България и  ЕС27,  по 

данни на НСИ,2010 и ИАНМСП, 2011 

 

Отрасловата структура на заетостта в нефинансовите предприятия показава, че в МСП 

работят  95%  от  работещите  в  отрасъла  селско  стопанство,  по  91%  от  заетите  в  отраслите  на 

търговията  и  ремонтните  дейности  и  на  хотелиерството  и  ресторантьорството,  84%  от 

работещите  в  строителството  и  69%  от  заетите  в  преработващата  индустрия.  Заетите  лица  в 

микро  и малките  предприятия  в  тези  дялове  съответно  със  71%  в  селското  стопанство, 77%  в 

търговията, 73% в хотелиерството, 52% в строителството и 36% в преработващата индустрия.  

Вътрешногруповото  разпределение  на  заетостта  определя  търговията  като  водещ 

отрасъл с 40% от общо заетите лица в микропредприятията от нефинансовата сфера. На второ 

място е преработващата индустрия с 10% от работещите в микро фирми. Следват отраслите на 

хотелиерство  и  ресторантьорство  (8,5%),  отрасълът  на  професионалните  дейности  и  научни 

изследвания (8,5%) и строителството ‐ със 7%.  

Търговията  и  преработващата  индустрия  осигуряват  заетост  на  50%  от  заетите  в 

малките фирми (по 25% за всеки отрасъл). Строителството е на трето място с 13,8%, следвано от 

хотелиерството и ресторантьорството със 7,7% и селското стопанство със 6%. 

В  средните  по  размер  предприятия  с  най‐голям  относителен  дял  са  заетите  в 

преработващата индустрия ‐ 38% и строителството – с 42%. 

Високата  отраслова  концентрация  на  заетостта  в  хоризонтален  и  вертикален  аспект 

при микро и малките предприятия показва, че все още не е използан съществуващ потенциал за 

преструктурирането им чрез диверсификация на икономическите дейности, което важи особено 

за сферата на услугите. 

Отрасловата структура на заетостта в нефинансовите предприятия 
показава, че в МСП работят 95% от работещите в отрасъла селско сто-
панство, по 91% от заетите в отраслите на търговията и ремонтните 
дейности и на хотелиерството и ресторантьорството, 84% от работе-
щите в строителството и 69% от заетите в преработващата индустрия. 
Заетите лица в микро и малките предприятия в тези дялове съответно 
със 71% в селското стопанство, 77% в търговията, 73% в хотелиер-
ството, 52% в строителството и 36% в преработващата индустрия. 

Вътрешногруповото разпределение на заетостта определя търго-
вията като водещ отрасъл с 40% от общо заетите лица в микропред-
приятията от нефинансовата сфера. На второ място е преработващата 
индустрия с 10% от работещите в микро фирми. Следват отраслите на 
хотелиерство и ресторантьорство (8,5%), отрасълът на професионал-
ните дейности и научни изследвания (8,5%) и строителството – със 
7%. 

Търговията и преработващата индустрия осигуряват заетост на 
50% от заетите в малките фирми (по 25% за всеки отрасъл). Строител-
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ството е на трето място с 13,8%, следвано от хотелиерството и ресто-
рантьорството със 7,7% и селското стопанство със 6%.

В средните по размер предприятия с най-голям относителен дял са 
заетите в преработващата индустрия – 38% и строителството – с 42%.

Високата отраслова концентрация на заетостта в хоризонтален и 
вертикален аспект при микро- и малките предприятия показва, че все 
още не е използван съществуващ потенциал за преструктурирането им 
чрез диверсификация на икономическите дейности, което важи особе-
но за сферата на услугите.

Изследванията за профила на предприемачите показват, че 43% 
от собствениците на МСП са с висше образование и 54% със сред-
но. Чужд език ползват 65% от тях и 66% ползват ежедневно интернет. 
Мъжете са 64%, а жените 36%. Само 7% са на възраст под 30 години, 
а 62% са на възраст между 31-50 годишна възраст (ИАНМСП, 2011). 

Предизвикателства пред политиките за стабилизация 

Стойностите на макроикономическите показатели очертават слаб 
тренд за излизане от кризисния период, но те не дават основание да го-
ворим за стабилно възстановяване на икономиката на България. През 
последната година негативните ефекти от кризата продължават да се 
задълбочават – намаляване на инвестициите, свиване вътрешното тър-
сене и потребление, растяща инфлация и безработица, намаляващи до-
ходи на заетите, нарастване на междуфирмената задлъжнялост с бързи 
темпове и увеличаване на делът на сивата икономика. МСП в България 
бележат положителен ръст на БДС съчетан с негативен тренд на нама-
ляване на персонала, тоест възстановяването на фирмите е съпроводе-
но със загуба на работни места (‘jobless recovery’). Със същите тенден-
ции са повече от половината страни на ЕС27 – Белгия, Дания, Фран-
ция, Италия, Холандия, Португалия, Финландия, Република Чехия, 
Унгария, Полша, Естония, Словения, Словакия, Кипър(SBA, 2011). По 
данни на ИАНМСП за целия период на кризата общо 37% от МСП са 
намалили броя на персонала си, а 22% са намалили размера на възна-
гражденията на служителите си, като при средните предприятия тези 
дялове са съответно 70% и 13% (2011 г.). Малък е броят на фирмите, 
които залагат на настъпателни стратегии за развитие като подобрява-
не на мениджмънта, оптимизиране на организацията, разработване на 
нови продукти и услуги, търсенене на нови патньори и др. 
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Въпреки негативните ефекти от кризата, МСП запазват позицията 
си на най-значимият работодател в страната. 

В Глобалния пакт за заетост се призовава към „признаване на при-
носа на малките и средните предприятия (МСП) и микропредприяти-
ята за създаването на работни места и насърчаване на мерки, вклю-
чително достъп до кредит, които ще осигурят благоприятна среда 
за тяхното развитие“. Изрично е подчертана необходимостта мер-
ките за подкрепа да са специално приспособени към техните нужди 
(2009г.). В Акта за малкия бизнес на ЕС са формулирани 10 принципа, 
които трябва да се съблюдават при разработването на политиките и 
мерките за развитието на МСП: предприемачество, втори шанс, ми-
сли първо за малките, отзивчива администрация, държавни помощи и 
поръчки, достъп до финансиране, единен пазар, умения и иновации, 
околна среда и интернационализация (SBA, 2010/11). 

Предприемачеството при МСП в България е резултат в по-голя-
ма степен „по принуда“ , отколкото резултат от провеждането на целе-
насочена политика за подпомагане на развитието му. По-голяма част 
от съществуващите мерките са в сферата на обучението в предприема-
чество или са в рамките на политиката за обучение през целия живот. 
Провежданите мерки за развиване на предприемачеството са недос-
татъчни и слабо ефективни. Слабата и неефективна институционална 
среда, обременена с корупционни практики, създава “непродуктивни“ 
предприемачи, увеличава делът на сивия сектор в икономиката и за-
дълбочаване на корупцията.

Втори шанс. Съществуват законови и институционални затруд-
нения, които удължават времето за закриване на фирма с около годи-
на по-дълго от процедурата в ЕС, и финансови трудности – разходите 
за закриване на бизнес са равни на средните за ЕС. Няма предприети 
мерки за подкрепа на втори шанс, въпреки съществуващите нагласи 
при повече от половината от собствениците на МСП да започнат отно-
во бизнес в случай на фалит (ИАНМСП, 2011). 

Мисли първо за малките. От предвидените 135 мерки, целящи на-
маляване на административната тежест с 20% до края на 2012, едва 30 
са в действие. Забавената реакция в тази насока на законодателната и 
изпълнителна власт ще има негативен ефект върху МСП в следващите 
години – затваряне на фирми, съкращаване на персонал и др. Поло-
жителна мярка е създаването на портала за обществено обсъждане на 
законодателни и стратегически актове – strategy.bg, но проучване на 
ИАНМСП показва, че само 9% от МСП познават този портал (2011г.).
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Отзивчива администрация. Наблюдава се известно подобрение 
в дейностите по откриване на фирма, но като цяло държавното адми-
нистративно обслужване изостава в сравнение със средноевропей-
ските стандарти. Само за данъчното обслужване на фирмата в Бъл-
гария се губи близо 3 пъти повече време отколкото в ЕС. Особено 
негативни са оценките на МСП по отношение на съдебната система, 
митниците, данъчните власти, инспекциите по труда и др. В случая, 
по-важно е да подчертаем незадоволителното качество на организа-
цията на работа, на мениджмънта и на кадрите в тези поделения на 
изпълнителната власт. Няма нови политики и мерки за промени в по-
ложителна насока. 

Държавни помощи и поръчки. МСП в България получават два 
пъти повече обществени поръчки от МСП в ЕС, но държавни помо-
щи са получили 17 пъти повече европейски фирми в сравнение с бъл-
гарските фирми, получили държавни помощи и средства за гаранции. 
През 2010/11 стартираха две схеми за безвъзмездна помощ по ОП 
Конкурентноспособност, като на МСП е даден приоритет в схемата 
„Технологична модернизация на МСП“. Рано е да се оцени ефектът й.

В обществени поръчки са участвали 10% от МСП и 6% са ги пече-
лили (ИАНМСП, 2011).

Достъпът до финансиране е проблем за 90% от фирмите. Само 
10% имат информация за еврофондовете и 4% са ползвали финансира-
не от държавни бюджетни програми (ИАНМСП,2011). Микрофирми-
те от сферата на услугите са най-тежко засегнати. Големият размер на 
гаранциите, изисквани от банките и високите лихви са непосилни за 
повечето МСП, и особено за микрофирмите. От 2010 г. България участ-
ва в програмата Съвместни европейски ресурси за МСП (JEREMIE) 
с финансови инструменти „Фондове за рисков капитал“, „Гаранции, 
покриващи загуби на портфейл от дългове“, „Фондове за инвестиции 
в компании в етап на растеж“ и „Мецанин фондове“ с общ размер 200 
мил. евро  (SBA, 2010/11).

Единен пазар. Обобщената оценка е, че има забавяне на транспо-
нирането на европейското законодателство в националното по отноше-
ние на вътрешната търговия; липсват данни за конкретни показатели, 
за да се направят детайлни изводи. В действие е схема за безвъзмездно 
финансиране на „Покриване на международно признати стандарти“ 
по ОП Конкурентноспособност (SBA, 2010/11).

Умения и иновации. По всички показатели в тази група МСП в 
България изостават два пъти спрямо средните стойности за ЕС: въ-
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веждане на иновативни продукти и процеси, иновативни организа-
ционни и маркетингови стратегии, участие в научни разработки фи-
нансирани от ЕС и др. Три схеми за безвъзмездна помощ от ЕС са 
администрирани – за подкрепа на трансфера на знания към МСП, 
подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, 
процеси и иновативни услуги за стартиращи предприятия и подкрепа 
за развитието на клъстерите. Техният ефект ще може да бъде оценен 
в следващите години. 35% от МСП са инвестирали в ново оборуд-
ване, 30% – в обучение на персонал и 31% – в маркетинг и реклама, 
22% от фирмите – в разработване на нови или усъвършенстване на 
съществуващи продукти, едва 9% са инвестирали в нови системи за 
управление. Иновационната дейност в 91% от фирмите е много ниска 
или ниска. За 3% от фирмите тя е висока и при 1% – много висока 
(ИАНМСП, 2011). Участието в национални и европейски програми 
за заетост или обучение са непосилни за МСП, особено за микро и 
малките предприятия, поради голямата административната тежест – 
време и ресурси за подготовка на документацията. Например ефектът 
за бизнеса от програмите на Националният план за действие по зае-
тостта 2011 г. се оценява като разходи за 1,29 млн.лв и ползи за 0,69 
млн.лв. (Славова, З., 2011). 

Околна среда. Иновациите, които носят полза за околната среда са 
направени от 0,01% от МСП (0,04% за ЕС27). В подготвителна фаза е 
проект между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
и ЕБВР за финансирането на МСП в сферата на енергийната ефек-
тивност и екологична икономика с бюджет 200 млн. евро. Съюза за 
стопанска инициатива е изпратил декларация до Народното събрание 
във връзка с проучванията за шистов газ в Североизточна България и 
заплахата за малкия и среден бизнес в областта на селското стопанство 
и туризма в този район (http://ssi-bg.net/). 

Интернационализация. Процедурата по внос и износ на стоки от-
нема двойно повече време и е по-скъпа в сравнение с другите страни 
членки. В страната няма промяна в политиката и мерките за облекча-
ване на външнотърговските отношения. Информация за международ-
ните пазари имат само 6% от МСП, а 95% са с ниска степен на интер-
национализация (ИАНМСП, 2011).
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Препоръки и мерки за стабилизиране на МСП

От възможните препоръки и мерки за стабилизиране и развитие 
на МСП и в частност на заетостта, ще се спрем на по-съществените. 
На първо място е достъпът до финансиране. Останалите фактори за 
развитие в по-голяма или в по-малка степен зависят именно от нали-
чието на финансови ресурси.

Все още в България държавата продължава да бъде основен парт-
ньор на бизнеса и банките и може да си позволи не чрез прилагането 
на административни, а чрез пазарни механизми да предприеме мерки, 
оказващи въздействие върху банковите институции с цел намаляване 
високите лихвени нива по кредитите за МСП. В условията на безпре-
цедентна световна икономическа криза нараства ролята и отговорност-
та на държавата при управлението на средствата от държавния бюджет 
и целия публичен сектор, а също така и на средствата на дружествата 
с преобладаващо държавно участие.

Нашето предложение9 е да бъдат предприети действия по прена-
сочване на част от значителните финансови ресурси на държав-
ните организации от търговските банки към Българската банка 
за развитие (ББР). Използването на ББР като финансов инструмент в 
подкрепа на инвестициите и за разширяване на експортните възмож-
ности на малките и средни предприятия дава възможност на много от 
тях реално да получат достъп до необходимото финансиране на дей-
ността си под прекия контрол на държавата. По този начин могат да 
бъдат постигнати следните икономически резултати:

• МСП ще могат да получат кредити при по-ниски лихвени рав-
нища чрез прилагането на пазарен механизъм (7% лихвен 
процент по кредити, финансирани от ББР). Това няма да ощети 
държавните дружества, защото лихвите по депозитите и разпла-
щателните им сметки ще се запазят на съществуващите нива;

• ще бъдат премахнати корупционните практики, прилагани 
при привличането на ресурси и предоставянето на кредити;

• ще се редуцира размерът на предоставяните от държавния 
бюджет средства за подпомагането на МСП, като се използ-
ват ресурсите на държавните дружества, фондове и министер-
ства;

• ще се даде възможност за създаването на варианти, при които 
9 Настоящето предложение е съобразено с препоръките, постъпили по време на дискусията, 

проведена от Консултативния съвет при ССИ на в края на 2009 г. и отразява принципната им 
същност. http://ssi-bg.net/
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търговските банки могат да бъдат заобиколени (например, из-
ползването на възможностите на пощите – практики, доказали 
своята ефективност  в Германия и Франция);

• създава се възможност ББР да акумулира допълнителни сред-
ства от лихви, такси и комисионни по отпуснатите кредити, кое-
то от своя страна ще доведе до реинвестирането им в нацио-
налната икономика.

Трябва да отчитаме съществуването на риск, свързан с изпълне-
нието на гореописаната схема – евентуалното нарушаване на ликвид-
ността на няколко банки, в които към момента са  съсредоточени фи-
нансовите ресурси на държавните дружества. Преодоляването на този 
риск може да се постигне с постепенното пренасочване на държавните 
парични средства, съобразено със срока на депозираните финансови 
ресурси и допустимите обеми.

Предложеният модел не поражда негативен ефект върху дейността 
на държавните организации и не предполага намаляване на лихвените 
им приходи. Нещо повече – той минимизира рисковете от загуби, по-
родени от евентуални неблагоприятни събития в банковия сектор, като 
същевременно осигурява реален достъп до така необходимите за МСП 
финансови ресурси при изгодни лихвени условия.

Полезни мерки са свалянето на лихвите по кредитите, предла-
гани от търговските банки с пазарни средства, в това число – чрез 
придобиване на дялово участие от страна на държавата в определени 
търговски банки; законодателно уреждане и реабилитация на коопе-
ративното кредитиране; допускане на нови участници – носители 
на свежи финансови ресурси на банковия пазар.

ССИ отстоява позицията си, че в България достъпът до финанси-
ране от европейските фондове е блокирано от неправилно заложена 
система на контрол на проектите, при която контролът е съсредоточен 
при „входа“, а текущият и последващият контрол са напълно прене-
брегнати. „Стесняването на входа“ продължава да блокира достъпа до 
проекти с финансиране от европейските фондове и създава условия 
за развитие на корупционни практики. Правилното разпределение на 
контрола ще улесни достъпа до европейските средства. Необходимо е 
разбирането за „усвояване“ на европейските средства да се замени с 
нова философия, а именно – за инвестирането им. Направени са пред-
ложения до министерството на финансите за изясняване на въпроса 
на експертно ниво и за предприемане на конкретни действия за изра-
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ботване на нов механизъм за инвестиране на европейските средства, 
улесняващи достъпа на МСП и особено на микропредприятията. 

Други мерки с дългосрочен ефект и с цел да се постигне създава-
нето и поддържането на благоприятна бизнес среда, подкрепяща 
честното предприемачество са: възстановяване на свободна конку-
рентна среда, даване на гаранции за защита на конкуренцията и пра-
вото на свободна предприемаческа инициатива. Необходимо е огра-
ничаването на влиянието върху икономическата среда на лобистките 
кръгове и монополите с политическа протекция.

Подобряване на институционалния климат – въвеждане на ек-
ипност и взаимодействие в и между институциите, подобряване на 
стила на управлението и на комуникацията им с МСП, контролните 
органи да консултират преди да наказват; контрол с цел недопускане 
на административен произвол. Намаляване на административните 
тежести за фирмите – административните вземания да са съобразе-
ни с оборотите на фирмите. За тази цел трябва да се направят промени 
в редица нормативни документи.

МСП могат да бъдат движещата сила за икономическото възста-
новяване на страната ни, стига да се предприемат адекватни на ико-
номическата ситуация мерки и да се приложат подходящи инструмен-
ти. По този начин ще се  създадат реални възможности за набиране и 
стратегическо разпределение на финансовите ресурси, необходими за 
осигуряване на дейността на МПС. Всичко това ще доведе до подобря-
ване на тяхната ефективност и конкурентноспособност, а най-важният 
ефект ще бъде запазването и увеличаването на заетостта.
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