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РЕЗЮМЕ

Икономиката на България продължи да се развива по-
ложително и през първите месеци на 2004 година. Това 
намери израз преди всичко във високия ръст на БВП за 
първото тримесечие, ниската  инфлация, състоянието 
на публичните финанси, ръста на чуждестранните ин-
вестиции и активния външнотърговски оборот. Положи-
телна динамика бе отчетена и конкретно в областта 
на приватизацията, туризма, банковата система и 
капиталовия пазар. Нормативната и регулативната 
рамка в енергийния и транспортния сектор, във високи-
те технологии и комуникациите, както и в сферата на 
екологичната и регионалната политика претърпя поло-
жително развитие. Добрата оценка за икономическото 
развитие се подкрепя и от нарастващата стойност на 
индекса Estat на бизнес климата в България.

Сред проблемните теми на икономическата динамика и 
политика се открояват салдото по текущата сметка 
на платежния баланс, състоянието на доходите и жиз-
неното равнище, както и институционалните и финан-
совите аспекти на здравната реформа. Въпреки прогре-
са по отношение  на политиката към предприятията, 
остават редица нерешени въпроси.

През първата половина на годината България затвори и 
последните глави по преговорите за присъединяване към 
Европейския съюз, като поетите ангажименти ще имат 
ключово въздействие върху развитието на българската 
икономика през следващите години, наред с обявената в 
началото на 2004 година финансова рамка на Европейс-
ката комисия за България за периода до 2013 година.

Икономическият растеж за първото тримесечие на 2004 
година е 5.3 на сто спрямо същия период на миналата 
година. Най-бързо расте индустриалният сектор, макар и 
вече с незначителна преднина пред растежа в сектора на 
услугите. Добавената стойност в индустрията расте с 6.4 
на сто на годишна база (срещу 5.7 на сто растеж за първо 
тримесечие на м.г.). Секторът на услугите расте с 6.2 на 
сто и не само застига индустрията, но има два пъти по-бърз 
растеж в сравнение с растежа си за първото тримесечие на 
миналата година. Добавената стойност на частния сектор 
(8.8 на сто) надхвърля с три процентни пункта растежа за 
съответния период на миналата година. Висок е растежът 
на инвестициите в дълготрайни активи (21.4 на сто при 11.6 
на сто за същия период на м.г.), делът им в използването 
на брутния вътрешен продукт нараства на 18.7 на сто (при 
16.6 на сто за същия период на м.г.). Растежът на крайното 
потребление (5.2 на сто) на годишна база леко се забавя 
(5.9 на сто за същия период на м.г.). Продължава да е на-
лице обаче по-бърз растеж на общото вътрешно търсене 
на ресурса от стоки и услуги в икономиката в сравнение 
с външното търсене. Влошава се делът на отрицателното 
външнотърговско салдо със стоки и услуги в БВП – с почти 
4 процентни пункта (–13.3 на сто при –9.5 на сто за същия 

период на м.г). Все пак растежът на вноса на инвестици-
онни стоки изпреварва растежа на потребителски стоки и 
това се отразява в разликата между темповете на потреб-
лението и на инвестициите. 

Натрупаната инфлация на потребителските цени в края на 
първото тримесечие на 2004 година спрямо края на 2003 
година е 1.7 на сто – главно поради ценовите изменения 
през януари, когато влязоха в сила нови акцизни ставки 
на тютюневите изделия. Нарастването на търговските 
запаси през последните тримесечия, в съчетание с 
дефлацията през март и последвалата през април и май 
плитка динамика на потребителските цени (съответно 0.3 
и 0 на сто месечна инфлация), както и слабото нарастване 
на цените на производител на потребителски стоки, 
допълва предположението за насищане на вътрешното 
потребителско търсене. 

Тримесечното статистическо наблюдение на работната 
сила откроява положителни тенденции – спрямо първо-
то тримесечие на м.г. броят на икономически активните 
лица е по-висок (с 8.7 хиляди), заетите са се увеличили 
(със 79.5 хиляди), а безработните са намалели (със 70.8 
хиляди). Нараснала е производителността на труда – при 
нарастване на заетостта с 2.9 на сто и по-бърз темп на 
общия икономически растеж (5.3 на сто). Коефициентът 
на безработица за първото тримесечие, измерен с наб-
людението на работната сила, е 13.3 на сто, като налице 
е намаление с 2.3 пункта спрямо коефициента за същия 
период на м.г. Процесите на пазара на труда се потвърж-
дават и от данните за регистрираните безработни в Аген-
цията по заетостта, според които равнището на регистри-
раната безработица през май спадна до 12.6 на сто и пети 
пореден месец продължава тенденцията за намаляване на 
безработицата.
 
Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс 
продължава да се влошава и през първото тримесечие на 
2004 година (481.4 млн. евро, или 2.5 на сто от БВП1, при 
391.3 млн. евро, или 2.2 на сто от БВП за същия период на 
м.г.). Най-голям принос за влошаване на текущата сметка 
спрямо същия период на миналата година, както и в пред-
ходните тримесечия, има влошаването на отрицателното 
търговско салдо. Финансовата сметка е положителна в 
размер на 431.7 млн. евро при положителна в размер на 
168.8 млн. евро за същия период на миналата година. Вло-
шава се обаче съотношението на преките чуждестранни 
инвестиции спрямо дефицита на текущата сметка – през 
последното тримесечие те покриват 61.1 на сто от дефици-
та, при 66.5 на сто за същия период на 2003 година.

Външнотърговският обмен показва устойчиви темпове 
на нарастване – значително по-високи при вноса, отколко-
1  При БВП за 2003 година в размер на 17 594 млн. евро (предварителни данни на НСИ) и 
прогноза на БВП за 2004 година 19 400 млн. eвро (източник БНБ).
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то при износа. Запазва се тенденцията на утвърждаване 
на европейската ориентация на стокообмена, особено 
след присъединяването на новите членки на ЕС. Страната 
се специализира в износа на потребителски стоки и ниско 
преработени изделия, при които постига положителен тър-
говски баланс. Увеличеното производствено потребление 
в страната и притокът на чуждестранни инвестиции стиму-
лират нарастването на вноса на суровини и инвестиционни 
стоки и поддържат голямото отрицателно салдо в търго-
вията. При съществуващата тенденция на нарастване на 
инвестициите не се очаква скоро да се преодолее този 
дефицит, но той не може и да се възприема като сериозна 
заплаха за икономиката.

През април 2004 г. интегрираната стойност на индекса 
Estat на бизнес климата е най-високата за целия период 
на провеждане на изследването. Най-голям принос за 
повишаването на индекса има регистрираният ръст на 
компонентите “Инвестиционни нагласи” и “Състояние на 
фирмата”. Очертава се устойчива тенденция към нарастване 
на дела на фирмите, които следват дългосрочна стратегия 
за развитие. Същевременно продължава да се увеличава 
делът на фирмите, които не разполагат с конкурентни 
предимства. Забелязва се макар и слабо подобряване на 
мнението на предприемачите и по третия компонент – “Със-
тоянието на бизнес средата”. Нараства одобрението на 
бизнеса към инициативите на правителството за подкрепа 
на предприемачеството. Категорично се затвърждава тен-
денцията към повишаване на доверието в банковата систе-
ма. Продължават позитивните промени в отношението към 
данъчната политика. Най-сериозно основание за тревога 
предизвиква недоверието в прозрачността на процедурите 
по възлагане и изпълнение на обществени поръчки.

През първото полугодие беше приет окончателно Законът 
за изменение и допълнение на Закона за МСП, с който 
предвижданите от около година институционални промени 
в подкрепа на предприемачеството станаха факт. Най-
важните от тях са измененията в дефиницията за МСП, 
която до голяма степен се синхронизира с европейската, 
промените в регионалния обхват на АМСП, която се слива 
с ИАНТ в нова Агенция за насърчаване на предприемачес-
твото, както и развитието на политиката към предприятия-
та във връзка с нейното формулиране и прилагане. Форму-
лирането й ще бъде задача на МИ, докато прилагането се 
възлага на АНП.

Същевременно беше приета и идеята за активна подкре-
па от страна на държавата при реализирането на голе-
ми инвестиционни проекти на територията на страната. 
Тази идея беше въведена в Закона за насърчаване на 
инвестициите, който беше обнародван през май, и дори е 
вече приложена по отношение на най-големия инвестици-
онен проект “на зелено” от 1989 година насам – заводите 

за стъкло на турската компания “Шишеджам” – на стойност 
около 160 млн. долара.

След значително изоставане в последните години, проце-
сът на приватизация направи сериозна крачка напред. 
Успешно приключи приватизацията на БТК след двегодиш-
на драматична процедура. Въпреки многото спорни момен-
ти заради сложността на сделката, сериозно напредна и 
приватизацията на поделенията на “Булгартабак холдинг”. 
С получаването на окончателните оферти за електрораз-
пределителните предприятия се очертава успешен старт 
на голямата приватизация в енергетиката. Едновременно с 
това се ускори процесът на приватизация на миноритарни 
пакети през фондовата борса. От началото на 2004 година 
са продадени държавните миноритарни пакети в 936 дру-
жества, 33 обособени части и още 96 дружества с мажори-
тарно участие.

Като продължаваща тенденция се забелязва допълнително 
улесняване на достъпа до финансиране за предприятия-
та в икономиката. Банковият сектор продължава да увели-
чава кредитната си експозиция към МСП чрез множеството 
новостартирали кредитни линии. През първото полугодие 
бе обявена и финансовата рамка за България и Румъния 
за периода след присъединяването им към ЕС до 2009 го-
дина, която ще може да бъде усвоена само при наличие 
на подобрено качество на инвестиционните проекти и при 
повишен капацитет на държавната администрация.

Едновременно с тези положителни тенденции се забе-
лязват и някои слабости в областта на политиката 
към предприятията. Проектът за Гаранционен фонд за 
микрокредитиране е допълнително забавен, Законът за 
насърчаване на инвестиции в МСП не е приет, въпреки че 
той е важен за развитието на практиките на “новата” ико-
номика в България. Приеха се нови ограничителни мерки 
към кредитирането през банковата система, наложени от 
МВФ. Отчетени са значителни нарушения при възлагането 
на обществени поръчки. Проблемът с представителността 
на браншовите организации е  частично решен след извър-
шеното преброяване на техните членове. По-важният, още 
непостигнат, аспект на представителността е приемането 
на критерии, според които определени браншови организа-
ции да могат да предоставят публични услуги. За пореден 
път е отложен стартът на приватизацията на редица голе-
ми предприятия.

Като цяло през първите четири месеца на 2004 година се 
наблюдава добро  изпълнение по консолидираната  фис-
кална програма. По данни на Министерството на финанси-
те към 30 април 2004 г. излишъкът по консолидираната 
фискална програма се е увеличил спрямо съответния 
период на 2003 година (409.7 млн. лв.) и е в размер на 
528.9 млн. лв. Приходите и помощите до края на април 
2004 година са в размер на 5 097.6 млн. лв., или 35.4 на сто 
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от заложения в консолидираната бюджетна програма общ 
годишен размер.  Разходите за периода са общо 4 568.7 
млн. лв., или 31.1 на сто от годишния размер на разходите 
по Бюджет 2004. По отношение на съставните бюджети 
с по-значителни разходи се отличават републиканският 
бюджет, а също и бюджетите на социалноосигурителните 
фондове. 

Фискалният резерв в края на април 2004 година бележи 
увеличение с 566.3 млн. лв. спрямо края на 2003 година и 
възлиза на 4 415.1 млн. лв., от които средствата по депозити 
в БНБ са 3 822.5 млн.лв., а средствата във валутни активи 
са 1 975.5 млн. лв.

След като през второто и третото тримесечие на миналата 
година Moody’s, Japan Credit Rating Agency (JCRА) и Fitch 
Ratings ревизираха оценките си в положителна насока, в 
края на юни Standard & Poor’s (S&P) повиши до инвести-
ционен клас суверенните рейтинги в чуждестранна валута 
на Република България до ВВВ-/А3 от ВВ+/В и суверенните 
рейтинги в местна валута до ВВВ/А3 от ВВВ-/А3. Перспекти-
вата е стабилна. Постигането на рейтинг от инвестиционен 
клас дава възможност за бъдещо дългово финансиране на 
по-ниска цена както на публичния, така и на частния сектор 
в страната. В края на април 2004 година общият размер 
на държавния и държавно гарантирания дълг е 17 332.8 
млн. лв. по централните курсове на БНБ за лева към 30 ап-
рил 2004 г. Спрямо същия период на предходната година 
общият размер на дълга намалява с 346.9 млн. лв., което 
се дължи на динамиката на курса на долара спрямо еврото 
през разглеждания период и на извършените погашения по 
лихви и главници. В сравнение с последното тримесечие 
на миналата година се наблюдава нарастване на общия 
размер на дълга с 823 млн. лв. Регистрираното увеличение 
на дълга се дължи на отчетените валутно-курсови разлики 
и нарастването на дела на вътрешния дълг. При съпоста-
вими данни съотношението дълг/БВП намалява от 47.8 
на сто в края на декември 2003 година до 45.6 на сто в края 
на април 2004 година. Относителният дял на дълга спрямо 
БВП е по-съществен ориентир от номиналния размер на 
дълга, тъй като дава представа за разликата в темпа на 
нарастване на държавните задължения и реализирания 
икономически растеж. Стабилизирането на съотношението 
дълг/БВП на нива под 60 на сто е едно от условията за ин-
тегриране на страната в Икономическия и паричен съюз. 

В края на юни българското правителство обяви, че на 28 
юли 2004 г. ще упражни правото си за погасяване преди 
падежа на брейди облигации с отстъпка с номинална 
стойност 679.3 млн. долара, емитирани съгласно 
Споразумението с частните кредитори от Лондонския 
клуб от 1994 година. Обратното изкупуване със средства 
на фискалния резерв има смисъл, доколкото лихвените 
разходи по обслужване на брейди облигациите превишават 
лихвените постъпления по средствата във фискалния 

резерв. Изборът да бъде предплатен точно този вид дълг е 
оправдан от гледна точка на заложената в споразумението 
с кредиторите клауза, според която изплащаните лихви по 
облигациите с отстъпка нарастват след достигане на 25 на 
сто ръст на БВП спрямо равнището през 1993 година (кла-
узата ще се задейства най-късно от 2005 година).

Първите месеци на 2004 година са белязани от продължа-
ващото намаляване на броя на регистрираните в бюрата 
по труда безработни лица и успешно изпълнение на мно-
жество проекти и програми за заетост. Акцент в държавна-
та политика на пазара на труда се поставя върху превен-
цията с цел да не се допуска нарастване броя на трайно 
безработните и необходимост от социално подпомагане. 
За постигането на тези цели особено значение ще има 
по-активното привличане на бизнеса в програмите и про-
ектите на Министерството на труда и социалната политика 
в партньорство с местните власти и неправителствените 
организации.

Въпреки подобряването на ситуацията със заетостта, 
доходите и жизненото равнище на българите остават 
ниски и без близка перспектива за чувствително подобрение. 
Официалната статистика за първите месеци на 2004 година 
сочи отрицателен темп на нарастване на реалната средна 
месечна заплата на наетите и продължаващо намаление 
на темповете на нарастване на доходите на лице от 
домакинството в сравнение със същия период на миналата 
година. Въпреки стабилната макроикономическа среда 
и растежа на брутния вътрешен продукт в България през 
последните години, далеч не всички български граждани 
чувстват подобряване на живота си. Множество проучвания 
доказват съществуването на сериозни ниши на бедност, 
концентрирани в етническите групи, селските райони и 
сред безработните. Доходите на глава от населението в 
България са едва 28 на сто от средния доход в страните от 
ЕС. В този смисъл успешното реализиране на Националния 
план за борба с бедността и социалната изолация, приет 
от правителството през януари т.г., е изключително важно. 

Приватизацията и преструктурирането на национално 
значими предприятия и производства внесоха повече 
динамика и промени в отношенията между държавата, 
синдикатите и работодателите в началните месеци на 
2004 година. Резултатите досега говорят за разумен и про-
дуктивен подход от страна на всички участници в процеса, 
кооперативно поведение на синдикатите и в крайна сметка 
– постигане на взаимноприемливи решения чрез меха-
низмите на социален диалог. Важен акцент в областта на 
индустриалните отношения бе поставянето на въпроса за 
необходимостта от създаване на специализирани трудо-
ви съдилища в България. 

Основните законодателни промени в социалната сфера 
през първото полугодие на 2004 година са свързани с при-
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емането на Закона за гарантиране вземанията на работни-
ците и служителите при несъстоятелност на работодателя; 
изменението и допълнението на Закона за бюджета на 
ДОО за 2004 година; промените в Кодекса на труда, свър-
зани с поетия от България ангажимент за пълно синхрони-
зиране на българското трудово законодателство с правото 
на Европейския съюз и с Европейското споразумение за 
асоцииране.

Продължава хаосът в здравната сфера, без да се забе-
лязват отчетливи стъпки за напредък в здравната реформа 
или поне ясна идея за решаване на проблемите. Към юни 
2004 г. между НЗОК, БЛС и ССБ все още няма постигнато 
споразумение за подписването на Националния рамков 
договор за 2004 година. Няма индикации той  да стане 
факт и в близко бъдеще поради съпротива от страна на 
изпълнителите на медицинската помощ към провежданата 
от изпълнителната власт реформа в здравеопазването. 
Болниците в страната отново трупат дългове, като в 
същото време НЗОК регистрира значително нарастване 
на средствата, изплащани на лечебните заведения по 
клинични пътеки. Одитният доклад на Сметната палата за 
финансовото управление на бюджета и имуществото на 
НЗОК за 2003 година показва наличие на схеми и техники 
за “източване” на обществената институция. 

Представителите на МЗ и на НЗОК предлагат да се изготви 
Кодекс за здравно осигуряване, който да регламентира 
правата и задълженията на страните по задължителното 
здравно осигуряване, задължителното социално здравно 
подпомагане и допълнителното здравно осигуряване. За 
2005 година не се предвижда увеличаване на здравната 
вноска от 6 на 9 на сто, както предлагат лекарите от 
доболничната помощ, а средствата за здравеопазване 
се очаква да бъдат 4.3 на сто от БВП, колкото през 2004 
година. Синдикатите настояват те да бъдат не по-малко от 
6 на сто от БВП.

Акцентите в екологичната политика от началото на 2004 
година бяха свързани с регулирането на нормативната 
база в областите на предотвратяване вредното въздейс-
твие на шума върху здравето на хората, управление на 
отпадъците и освобождаване на генномодифицирани ор-
ганизми в околната  среда. Обсъждат се редица въпроси за 
практическите измерения на постигнатите от България до-
говорености по преговорната глава “Околна среда” в кон-
текста на националните приоритети, сравнени с позициите 
на десетте нови членки на Евросъюза и на новоприетата 
Стратегия за управление и развитие на водния сектор за 
периода до 2015 година.

Финансовият сектор и финансовото посредничество в 
България продължават да бъдат доминирани от банко-
вата система. През първите месеци на годината общо 
банковата система продължи да увеличава своите активи, 

депозити и нетна текуща печалба. От началото на годи-
ната кредитната експанзия продължи практически без 
забавяне на темповете, но състоянието на банките остава 
стабилно, с отлични показатели за капиталова адекватност 
и ликвидност и с добре функциониращ банков надзор. 
Възможно е по отношение на кредитния ръст в близките 
месеци да се проявят първите ефекти от ограничителните 
мерки на надзора и на правителството, предприемани или 
анонсирани от една година насам. При сравнение на разме-
ра на активите и кредитната експозиция на банките в Бъл-
гария спрямо други страни в преход се вижда, че въпреки 
ръста от последните години, България все още изостава от 
повечето страни от Централна и Източна Европа. От своя 
страна регионът като цяло е още далече от показателите 
на развитите пазарни икономики. Това е знак, че в българ-
ската банкова система има сериозен потенциал за ръст, 
включително чрез кредитна експанзия, въпреки текущите 
спорове около оптималния темп на тази експанзия.

От началото на 2004 година на капиталовия пазар в Бъл-
гария продължиха някои от положителните тенденции, ха-
рактерни за цялата предходна година. Борсовата търговия 
продължи да бъде активна, като на годишна основа първите 
месеци на годината отбелязаха сериозен ръст в оборота, 
пазарната капитализация и в борсовия индекс. Индексът 
SOFIX проби нивото от 500 пункта и достигна рекордни 
стойности. На годишна основа обемът на търгуваните кни-
жа намаля незначително. Следва обаче да бъдат отбеля-
зани задържането и понякога спадът в много от показате-
лите в сравнение с края на 2003 година. В първите месеци 
на годината търговията с компенсаторни инструменти и ин-
вестиционни бонове се активизира главно под влияние на 
приватизацията по време на публичните търгове. Въпреки 
трайните положителни тенденции, ролята на капиталовия 
пазар във финансовия сектор на България остава малка 
– към края на май 2004 г. общата пазарна капитализация 
на “Българска фондова борса – София” АД беше 7.3 на сто 
от актуалната прогноза за БВП за 2004 година.

В  областта на енергетиката, обогатяването на регула-
торната рамка с новия Закон за енергийната ефективност, 
както и изготвянето и приемането на подзаконовите акто-
ве към двата основополагащи за сектора закона ще имат 
ефект върху краткосрочните процеси в отрасъла и върху 
неговото дългосрочно развитие. Успоредното провеждане 
на структурните и законодателни реформи позволи прива-
тизацията на ЕРП да навлезе в своята финална фаза. Се-
риозен интерес в публичното пространство предизвикаха 
въпросите, свързани с извеждането на 3-ти и 4-ти блок на 
АЕЦ “Козлодуй” и строителството на втора атомна елек-
троцентрала. Важна за бъдещото развитие на отрасъла 
може да се окаже идеята за създаване на “Енергийна кон-
солидационна компания”.
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Положително бе развитието в областта на регулаторната 
рамка и в сектор “Транспорт”. С приемането на второ 
четене на три ключови закона в областта на сухопътния, 
водния и въздушния транспорт бяха създадени условията 
за увеличаване дела на частния капитал в сектора, което 
пък е предпоставка за повишаване качеството и ефектив-
ността на дейностите в сектора. Успехът на първия обли-
гационен заем от БДЖ дава основание да се подчертае, 
че необходимостта от привличане на средства в секторите 
с държавно участие може да бъде посрещната по много 
алтернативни начини. БРП беше първата голяма държав-
на компания от сектора, чието преминаване в частни ръце 
започна на фондовата борса.

Безспорно най-голямото събитие в сектора на високите 
технологии и комуникациите за първата половина на 
2004 година бе приключването на приватизацията на БТК. 
Въпреки множеството скандали, 65 на сто от компанията 
бяха продадени на “Вива Венчърс” през юни заедно с ли-
ценз за трети GSM оператор.  По същото време “Мобил-
тел” също смени част от собствениците си срещу сумата 
от 1.2 млрд. евро, което направи сделката най-мащабната 
транзакция в българския телекомуникационен сектор. Поя-
виха се и първите заявки за реална конкуренция на пазара 
на фиксирани телефонни услуги от страна на лицензирани 
през миналата година оператори. През март, макар и след 
огромно закъснение, излезе окончателният План за изпъл-
нение на Стратегията за електронно правителство на Бъл-
гария. Въпреки че планът е задължителна стъпка по пътя 
към електронното правителство и като цяло може да бъде 
оценен положително, изпълнението му ще изисква преодо-
ляване на проблема с финансирането на дейностите.

Продължава положителното развитие в туризма. През 
първите пет месеца на годината броят на чуждестранните 
туристи, посетили страната, нараства с 25.36 на сто в 
сравнение със същия период на миналата година. Най-
съществено е увеличението на туристите от ЕС (без 
новоприетите 10 държави) – 46.16 на сто, с което ЕС 
се оформя като най-важен пазар за международния 
туризъм на България. На първо място с най-много туристи 
остава Гърция; отново висок е броят на туристите от 
Великобритания, Германия, Франция, Швеция, а също 
така от Македония и Сърбия и Черна гора. Увеличават 
се и туристите от Италия и Русия. Броят на българските 
граждани, пътували в чужбина през първите пет месеца на 
годината, достига 1.455 млн. души, което е с 20.2 на сто 
повече в сравнение със същия период на миналата година. 
Най-много посещения са направени в Турция, следвана 
от Гърция, Сърбия и Черна гора, Германия, Македония. 
Приходите от международен туризъм за първите три 
месеца на 2004 година нарастват с 28.8 на сто и възлизат 
на 199.8 млн. евро. Разходите на български граждани 
за пътувания в чужбина за същия период нарастват с 
26 на сто и достигат 154.9 млн. евро. Нетните приходи 

от туризъм за първото тримесечие на 2004 година са 
44.9 млн. евро. Прогнозите за ръста на чуждестранните 
туристи през летния сезон са за 6–7 на сто. Очаква се 
най-голямо увеличение на туристи от Великобритания, 
Русия и Скандинавските страни. През първите месеци 
на годината бяха представени важни стратегически 
документи, свързани с туризма – “Национална стратегия и 
план за действие за развитие на екотуризма” и “Стратегия 
за развитие на селския туризъм”. Осъществени бяха и 
промени в Закона за туризма, най-важните от които засягат 
облекчаване на режима за туроператори и туристически 
агенти от лицензионен на регистрационен. Въвежда се 
също така категоризация на плажовете и ски-пистите.

Най-важното събитие, определящо хода на реформата 
и развитието на селското стопанство, е приключването 
на преговорите с ЕС и затварянето на глава “Земеделие”. 
Постигнатите договорености на основата на наличната 
статистическа информация за последните две години 
могат да бъдат оценени като благоприятни за страната. 
Предвидените средства – 1.55 млрд. евро през периода 
2007–2009 година за преки плащания, пазарна подкрепа 
(в това число за интервенция и експортни субсидии) и 
за подкрепа на селските райони, са максималната сума, 
която бюджетът на ЕС може да предостави, но реалното 
им получаване зависи изцяло от способността на сектора 
да усвои тези средства. За усвояването на средствата е 
необходимо създаване и утвърждаване на ясна структура 
на земеделските производители и техните браншови орга-
низации, изграждане на необходимата система за интегри-
ран контрол (върху използването на земеделските земи, 
насажденията, броя на животните и други) и доброто функ-
циониране на разплащателна агенция, която да управлява 
преките плащания на основата на данните от системата за 
интегриран контрол.

Няколко важни събития, свързани с регионалната полити-
ка, трябва да бъдат отбелязани за периода от началото на 
годината – определянето от ЕК на финансовата рамка за 
България; затварянето на глава “Регионална политика” от 
преговорите за присъединяване на страната към ЕС и окон-
чателното приемане на Закона за регионалното развитие. 
Европейската комисия взе решение България и Румъния 
да получат 6 на сто от средствата за регионална политика 
и структурни фондове за периода 2007–2013 година, което 
означава – 22 млрд. евро. За преходния тригодишен пери-
од (2007–2009 година) е предвидено финансовата рамка 
на България да бъде 4.245 млрд. евро. Най-голяма част 
от тази сума – 2.3 млрд. евро, ще бъде изразходвана за 
структурни политики и подобряване на жизнения стандарт. 
България пое ангажимент страната да бъде разделена на 
6 района за планиране и на 28 области. Това е направено 
с новия Закон за регионално развитие, в който са посочени 
механизмите за регионално планиране. Разпределението 
на средствата от европейските фондове ще става именно 
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на основата на това планиране, както и според показатели-
те на населените места и най-острите им проблеми. Шест-
те центъра на административните райони за планиране в 
страната са Бургас, Варна, Видин, Русе, Пловдив и София. 
Предстои да бъдат приети подзаконовите нормативни 
актове, свързани с новия Закон за регионално развитие. 
Подзаконовата уредба на новия закон трябва да доразвие 
постановките му и да регламентира изискванията за разра-
ботване, координация, контрол и информационно осигуря-
ване на плановите документи и дейността на органите по 
прилагането му.
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Брутен вътрешен продукт

Предварителните оперативни данни на Националния ста-
тистически институт показват нарастване на брутния вът-
решен продукт на страната за първото тримесечие с 5.3 на 
сто спрямо същия период на 2003 година. Толкова висок 
ръст за първото тримесечие на годината, в което икономи-
ческата активност е традиционно по-слаба, се реализира за 
първи път от 1998 година. След забавяне до 3.5 на сто през 
четвърто тримесечие на 2002 и задържане през първото 
тримесечие на 2003, вече четвърто поредно тримесечие е 
регистрирано ускоряване на общия икономически растеж 
(от второто тримесечие на миналата година съответно 4.2, 
4.4 и 4.9 до 5.3 на сто за първото тримесечие на 2004 го-
дина).

Българската икономика е създала с 6 на сто повече доба-
вена стойност спрямо първото тримесечие на миналата 
година. Както и през миналата година, сред трите основни 
сектора на икономиката продължава да расте най-бързо 
индустриалният сектор, макар и с незначителна преднина 
пред растежа в сектора на услугите. Добавената стойност 
в индустрията расте с 6.4 на сто на годишна база (срещу 
5.7 на сто растеж за първо тримесечие на м.г.). С най-съ-
ществен принос е преработващата промишленост, чиято 
добавената стойност расте с 8.4 на сто, добивната про-
мишленост расте със 7.1 на сто, а снабдяването с елект-
роенергия и вода – с 1.6 на сто. Продължава устойчивият 
растеж в строителството (7 на сто). Трябва да се отбележи 
обаче, че растежът в сектора на услугите ( 6.2 на сто) не 
само застига растежа в индустрията, но е два пъти по-бърз 
в сравнение с растежа на услугите за първото тримесечие 
на миналата година. Най-бързо расте добавената стойност 
на финансовото посредничество (31.1 на сто), следват 
телекомуникациите (14 на сто), търговията (12.2 на сто), 
транспортът (6.4 на сто). За разлика от низходящата ми-
налогодишна динамика на аграрния сектор, през първото 
тримесечие на 2004 е реализиран растеж (1.2 на сто). 

Растежът на добавената стойност на частния сектор през 
първото тримесечие (8.8 на сто) надхвърля с три процен-
тни пункта растежа за съответния период на миналата 
година. Това се свързва предимно с реално разширяване 
на дейността на частните производители. Продължава да 
се увеличава делът на частния сектор в икономиката, като 
през първото тримесечие в него се създава 72.4 на сто от 
добавената стойност в икономиката или 62 на сто от БВП 
(съответно 71.4 и 61 на сто за съответния период на мина-
лата година).

Високият растеж на инвестициите в дълготрайни активи 
(21.4 на сто, при 11.6 на сто за същия период на м.г.) води 
до увеличаване на техния дял в използването на брутния 
вътрешен продукт (18.7 на сто, при 16.6 на сто за същия 
период на м.г.). Растежът на крайното потребление (5.2 на 

сто) на годишна база леко се забавя (5.9 на сто за същия 
период на м.г.) в резултат на по-съществено намаляване 
на растежа на индивидуалното потребление на домакинс-
твата (4.9 на сто, при 6.8 на сто за същия период на м.г.) в 
съчетание с увеличаване на колективното потребление (6.9 
на сто, при спад от 1.9 на сто за същия период на м.г.).

Още от миналата година се наблюдава по-бърз растеж на 
вътрешното търсене на ресурса от стоки и услуги в иконо-
миката в сравнение с външното. Разчетите на експертите 
от НСИ показват, че това се дължи на по-бързия растеж на 
междинното потребление на стоки и услуги в сравнение с 
растежа на износа. Освен това растежът на междинното 
потребление изпреварва растежа на брутната продукция 
(за първото тримесечие на тази година  съответно 11.1 на 
сто и 8.2 на сто), което вероятно е свързано с нарастване 
на разходите на производителите във връзка със съблюда-
ването на европейските нормативи и регулации.

Делът на отрицателното външнотърговско салдо със стоки 
и услуги в БВП се е влошил с почти 4 процентни пункта 
( -13.3 на сто при -9.5 на сто за същия период на м.г.). 
Продължава да се разтваря ножицата между растежа на 
износа и растежа на вноса на стоки и услуги – за първото 
тримесечие растежът на износа на стоки и услуги (8 на сто 
при 13.2 за същия период на м.г.) е два пъти по-нисък от 
растежа на вноса (17.7 на сто при 13.8 на сто за същия 
период на м.г.). Благоприятно все пак е, че растежът на 
вноса на инвестиционни стоки изпреварва растежа на пот-
ребителски стоки и това се отразява в разликата между 
темповете на потреблението и на инвестициите. 

В оценката на перспективите за подобни високи нива на 
икономическия растеж през текущата година с негативен 
ефект може да се отрази значителното увеличение на за-
пасите, една трета от които са в търговската мрежа, в съ-
четание с продължаване на намаляването на растежа на 
индивидуалното търсене. Делът на запасите като елемент 
на използването на БВП се е увеличил на 3.6 на сто при 0.5 
на сто за първото тримесечие на миналата година. Допъл-
нителна индикация за това, че едва ли предстои задържане 
на това ниво или ускоряване на общия икономически рас-
теж през второто тримесечие, е забавянето на растежа на 
промишленото производство и на приходите от продажби в 
търговията през април. Поскъпването на петрола също ще 
се отрази най-вероятно в посока занижаване на растежа за 
второто тримесечие на 2004 година.

Инфлация

Спрямо декември на 2003 г. до края на първото тримесе-
чие на 2004 година се натрупа 1.7 на сто инфлация на пот-
ребителските цени – основно поради ценовите изменения 
през януари, когато влязоха в сила нови акцизни ставки 
на тютюневите изделия (техните цени нараснаха средно 
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с 20.8 на сто) и на горивата (нарастването на цените на 
газообразни и течни горива за отопление е с 4.8 и 3.1 на 
сто и на газ пропан-бутан за автомобили – с 4.9 на сто). 
Нарастването на потребителските цени през февруари е 
ниско (0.3 на сто) и отново се дължи основно на ефекта от 
новите акцизи. През март е регистрирана дефлация, дъл-
жаща се на по-ниските цени на хранителните стоки и на 
пазарно определяните цени на нехранителните стоки.

Цените на производител в промишлеността на вътрешния 
пазар се покачиха с 0.71 на сто през януари, но намаляха 
с 0.81 на сто през февруари – намалението им предхожда 
дефлацията на потребителските цени през март. Мартен-
ското нарастване на цените на производител с 1.37 на сто 
се дължи основно на увеличение на цените на производи-
тел на енергийни продукти  (2.62 на сто) и на междинни 
продукти (1.43 на сто), незначително е нарастването на 
цените на производител на потребителски недълготрайни 
продукти – 0.16 на сто.

Нарастването на търговските запаси през последните три-
месечия в съчетание с дефлацията през март и послед-
валата през април и май плитка динамика на потребител-
ските цени (съответно 0.3 и 0 на сто месечна инфлация), 
както и  слабото нарастване на цените на производител 
на потребителски стоки, допълва предположението за 
насищане на вътрешното потребителско търсене. В тази 
посока свидетелства и фактът, че в края на май липсват 
инфлационни очаквания сред бизнеса в промишлеността, 
строителството и търговията според бизнес наблюденията 
на НСИ.

Заетост и безработица

През първото тримесечие на т.г. за първи път имаме въз-
можност да направим сравнение на годишна база на дан-
ните от статистическото наблюдение на работната сила, 
което от началото на 2003 година се провежда с променен 
в сравнение с предходните наблюдения период на наблю-
дение. Сравнението откроява положителни тенденции.

Нараснал е броят на икономически активните лица (с 8.7 
хиляди), което се дължи на увеличаване на заетите (със 
79.5 хиляди) и намаляване на безработните (със 70.8 хиля-
ди). Трябва да се отбележи, че нарастването на заетостта 
с 2.9 на сто в съчетание с по-бързия темп на общия ико-
номически растеж (5.3 на сто) свидетелства за нараснала 
производителност на труда през първото тримесечие на 
текущата година спрямо същия период на 2003 година. 
Увеличение на заетостта в сравнение със същия период 
на м.г. се наблюдава както в градовете – с 1.3 пункта, така 
и в селата – с 1.0 пункт.

Броят на безработните възлиза на 428.8 хиляди. Намале-
нието на безработицата е по-голямо в градовете – с 2.6 

пункта, отколкото в селата – с 1.2 пункта. Намалял е отно-
сителният дял на продължително безработните – от 62.3 
на 59.8 на сто от всички безработни. В сравнение с първото 
тримесечие на 2003 година, броят на обезкуражените лица 
намалява с 22.5 хиляди и възлиза на 453.4 хиляди през 
първото тримесечие на тази година. Коефициентът на без-
работица за първото тримесечие, измерен с наблюдението 
на работната сила, е 13.3 на сто, като налице е намаление 
с 2.3 пункта спрямо коефициента за същия период на м.г.

Процесите на пазара на труда се потвърждават и от данни-
те за регистрираните безработни в Агенцията по заетостта. 
Равнището на безработица през май спадна до 12.6 на сто. 
Вече пети месец продължава тенденцията за намаляване 
на безработицата.
 
В края на май регистрираните безработни у нас са 466 717. 
Спрямо същия месец на миналата година безработните 
са с 62 001 по-малко. Продължава трайната тенденция на 
активно търсене на работници от частните фирми в отрас-
лите на преработващата промишленост (4352 заявени от 
работодателите работни места) и търговията (3785), след-
вани от туризма (1992), строителството (1959), селското и 
горското стопанство (1951). 

Графика 1.  Регистрирани безработни

Източник: АЗ
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Платежен баланс2

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс про-
дължава да се влошава и през първото тримесечие на 2004 
година (481.4 млн. евро, или 2.5 на сто от БВП3, при 391.3 
млн. евро, или 2.2 на сто от БВП за същия период на м. г.).

Най-голям принос за влошаване на текущата сметка спря-
мо същия период на миналата година, както и в предход-
ните тримесечия, има влошаването на отрицателното тър-
говско салдо. През първото тримесечие търговското салдо 
възлиза на  –509 млн. евро (2.6 на сто от БВП), като се 
влошава с 217.5 млн. евро спрямо същия период на 2003 
година (отрицателно в размер на 291.5 млн. евро, или 1.7 
на сто от БВП). До смекчаване на неблагоприятния ефект 
от влошения външнотърговски баланс водят измененията 
на салдата на “Текущи трансфери” за отчетния период 
(55.8 млн. евро, -61.9 на сто) и на “Доход” (51.1 млн. евро, 
-56.7 на сто).

През първото тримесечие износът (FOB) възлиза на 1718 
млн. евро и е с 5.2 на сто (84.9 млн. евро) повече спрямо 
съответния период на 2003 година, а вносът (FOB) e 2227 
млн. евро, като нараства с 15.7 на сто (302.3 млн. евро). 
Вносът превишава износа с 32.5 на сто, докато през съ-
щия период на 2003 година това превишение е било 17.9 
на сто.

Салдото по услугите е отрицателно в размер на 37.3 млн. 
евро (0.2 на сто от БВП), но се подобрява с 20.4 млн. евро 
спрямо същия период на 2003 година (отрицателно в раз-
мер на 0.3 на сто от БВП). Салдото по разходите за тран-
спортни услуги е отрицателно (- 84.1 млн. евро, при – 55.9 
млн. евро за съответния период на 2003 година), положи-
телно е салдото от туризъм (44.9 млн. евро, или 0.2 на сто 
от БВП, при 32.1 млн. евро, или 0.2 на сто от БВП за съот-
ветния период на м.г.). Приходите от туризъм възлизат на 
199.8 млн. евро и надхвърлят с 44.7 млн. евро (28.8 на сто) 
тези за същия период на 2003 година (155.1 млн. евро), 
което се дължи на по-големия брой чуждестранни туристи, 
посетили страната.

Салдото по статията “Доход” (нето) е отрицателно, но леко 
се подобрява (118 млн. евро, или 0.6 на сто от БВП, при 
отрицателно в размер на 169.1 млн. евро, или 1 на сто от 
БВП за същия период на 2003 година). Най-голям дял в 
платения и дължим доход (185.2 млн. евро) имат изплате-
ните лихви по ценни книжа, емитирани от правителството.

Нетните постъпления от текущи трансфери през първото 
тримесечие са по-високи в сравнение със същия период на 

м.г. (182.8 млн. евро, или 0.9 на сто от БВП, при 127 млн. 
евро, или 0.7 на сто от БВП за същия период на 2003 годи-
на). Към страната са направени трансфери за 212.5 млн. 
евро, при 158 млн. евро за същия период на 2003 година. 
Преобладават трансферите от частни лица (162.6 млн. 
евро, при 118.4 млн. евро за същия период на м.г.).

Финансовата сметка е положителна в размер на 431.7 млн. 
евро при положителна в размер на 168.8 млн. евро за съ-
щия период на миналата година. През първото тримесечие 
в страната са влезли (по предварителни данни) преки чуж-
дестранни инвестиции в размер на 294.1 млн. евро (1.5 на 
сто от БВП) – с 13 на сто повече в сравнение със същия 
период на 2003 година. Влошава се обаче съотношението 
на преките чуждестранни инвестиции спрямо дефицита 
на текущата сметка – през последното тримесечие те пок-
риват 61.1 на сто от дефицита, при 66.5 на сто за същия 
период на 2003 година. 

Нарастват портфейлните инвестиции на резиденти в чуж-
бина (с 34.9 млн. евро) при намаление в размер на 3.6 млн. 
евро за същия период на 2003 година. Търговските банки 
са увеличили портфейлните си инвестиции в чужбина с 
31.3 млн. евро, при увеличение от 16.9 млн. евро за същия 
период на 2003 година. Портфейлните инвестиции – паси-
ви, намаляват с 65.9 млн. евро при намаление в размер на 
61.1 млн. евро за същия период на 2003 година.

Позицията “Други инвестиции” – активи, се увеличава 
с 39.9 млн. евро, при увеличение в размер на 37.2 млн. 
евро за същия период на 2003 година. Валутните депозити 
на търговските банки в чужбина са нараснали с 38.7 млн. 
евро, депозитите в чужбина на предприятия от небанковия 
сектор също са се увеличили – с 8.2 млн. евро.

Пасивите по позицията “Други инвестиции” нарастват с 
291.9 млн. евро, при увеличение от 5.8 млн. евро за същия 
период на 2003 година. Нарастват депозитите на нерези-
денти в местни банки – със 76.2 млн. евро, при спад в раз-
мер на 1.1 млн. евро за януари – март 2003 г. През първото 
тримесечие нетно получените кредити от нефинансовия 
сектор възлизат на 179.7 млн. евро, а от търговските банки 
– на 40.1 млн. евро.

Общият баланс по аналитичното представяне на платеж-
ния баланс на страната за първото тримесечие на 2004 
година е отрицателен и възлиза на 28.5 млн. евро при 
отрицателен общ баланс в размер на 164.3 млн. евро за 
същия период на 2003 година.

Външна търговия

Дефицитът по търговския баланс продължава да буди 
тревога. Само за първите три месеца на 2004 година обе-
мът на отрицателното търговско салдо (износ FOB – внос 

2  По данни на БНБ към 31 май 2004 г.
3  При БВП за 2003 година в размер на 17 594 млн. евро (предварителни данни на НСИ) и 
прогноза на БВП за 2004 година 19 400 млн. евро (източник БНБ).
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CIF) достигна 693.9 млн. евро и отбеляза нарастване с 54 
на сто спрямо първото тримесечие на 2003 година. След 
известно сближаване на темповете на нарастване на из-
носа и вноса в края на 2003 година отново сме свидете-
ли на изпреварващо нарастване на вноса (15.8 на сто) в 
сравнение с износа (5.2 на сто). Очаква се икономическото 
възстановяване на ЕС да стимулира износа, докато про-
дължаващото преструктуриране на икономиката и прито-
кът на преки чуждестранни инвестиции ще останат пряко 
свързани с нарастването на вноса. Засега търговският 
дефицит не представлява голям проблем за икономиката, 
тъй като може да бъде управляван и финансиран.

Различният темп на нарастване на износа по отделни 
стокови групи води до промяна в стоковата структура в 
сравнение с първото тримесечие на 2003 година. Намаля-
ването на износа на енергийни ресурси с 13 на сто води 
до свиване на дела им в общия износ от 8.5 на 7 на сто. 
Увеличава се делът на потребителските стоки (от 35 на 
36.8 на сто) в резултат на двойно по-високите темпове на 
нарастване. Суровините запазват дела си (над 42 на сто), 
а инвестиционните стоки губят позиции поради незначи-
телното нарастване на обема на износа. Най-голямо на-
растване отбелязват храните, което говори за постепенно 
възраждане на хранително-вкусовата промишленост. Из-
носът на дрехи и обувки съставлява 2/3 от потребителски-
те стоки, а заедно с мебелите и храните достигат 85 на сто. 
Металите (черни и цветни) съставляват почти половината 
от изнесените суровини, като регистрират нарастване от 
23–24 на сто, дължащо се на все още високите цени на 
международния пазар. Износът на по-голямата част други 
суровини бележи намаление. 

Географската структура на износа потвърждава набеля-
заната вече тенденция на нарастване дела на ЕС – от 55.7 
на сто през първото тримесечие на 2003 година на 58.6 
на сто през периода януари–март 2004 г. На първите три 
страни – Италия, Германия и Гърция, се падат 63 на сто 
от износа за ЕС, като Гърция вече изпреварва Германия 
и заема второто място. Най-голямо нарастване бележи 
износът за страните от ЦЕФТА, чийто дял достига 7.2 на 
сто при 5.6 на сто предходната година. Над половината 
от износа за ЦЕФТА е насочен към Румъния. С ускорени 
темпове се увеличава износът за Балканските страни, като 
основни пазари тук са Сърбия и Черна гора и Македония. 
Износът за Сърбия и Черна гора нараства почти двойно в 
сравнение с първото тримесечие на 2003 година. Макар и 
да запазва четвъртото си място, Турция започва да изос-
тава съществено от първите три страни поради реалното 
намаляване на обема на износа за тази страна.

Продължава тенденцията на равномерно нарастване на 
вноса по основните стокови раздели – потребителски 
стоки, суровини и материали, инвестиционни стоки (с 23–24 
на сто в сравнение с първото тримесечие на 2003 година) 

и по-нататъшно намаляване на доставките на енергийни 
ресурси. Така на изделията, свързани с производственото 
потребление в страната, вече се падат около 68 на сто. 
Най-съществено нарастват суровините за производство на 
храни във връзка с големия внос на пшеница и брашно. 
Половината от внесените инвестиционни стоки представ-
ляват машини, оборудване, апарати. Най-голям дял сред 
потребителските стоки заемат лекарствата и козметиката, 
а най-голямо нарастване се наблюдава при вноса на авто-
мобили. 

Географската структура на вноса запазва своята харак-
теристика – 47.3 на сто от доставките идват от ЕС и близо 
8.5 на сто – от ЦЕФТА. В резултат на подобрените тър-
говски взаимоотношения с най-високи темпове расте вно-
сът от Балканските страни (главно Сърбия и Черна гора 
и Македония), но обемът му остава незначителен (едва 1 
на сто). Нарасналият внос от Турция се свързва с увели-
чените доставки на безмитно брашно. Основните вносите-
ли – Германия, Италия и Гърция, запазват значението и 
местата си. Русия традиционно държи второто място сред 
вносителите, а на пето място остава Турция. 

Преки чуждестранни инвестиции4

Притокът на преки чуждестранни инвестиции продължава 
да расте. Предварителните данни за периода януари–март 
2004 г. показват нарастване с 64 на сто спрямо същия пе-
риод на 2003 година. Отчетеният обем на ПЧИ от 425.1 
млн. евро представлява около 2 на сто от БВП. Над 70 
на сто от инвестициите са вътрешнофирмени кредити от 
прекия инвеститор за инвестиционното предприятие и са 
признак за разширяване на производствената активност на 
предприятията с чуждестранно участие. Обемът на полу-
чените кредити вероятно е много по-голям, тъй като голяма 
част от получените краткосрочни кредити вече се изпла-
щат. Тенденциите в световен мащаб са за по-нататъшно 
изнасяне на производства от страни с по-високи разходи за 
производство към такива с по-ниски (процес, известен като 
“аутсорсинг”). След присъединяването на страните от Цен-
трална Европа към ЕС и изравняването на условията за 
производство в разширения Съюз може да се очаква част 
от инвеститорите да пренасочат дейността си към България 
и Румъния, използвайки съчетанието от подобрена бизнес 
среда и все още ниски разходи. Наблюдаваната инвести-
ционна динамика дава основание да очакваме годишният 
обем на ПЧИ да надхвърли този за 2003 година.

4  По данни на БНБ към 30 юни 2004 г

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ДИНАМИКА
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Индексът Estat на бизнес климата5 в България

През април интегрираната стойност на индекса Estat на 
бизнес климата в България се повишава до +4.51 (Гра-
фика 2). Това е най-високата стойност за целия период 
на провеждане на  изследването. Най-голям принос за 
повишението на индекса има регистрираният ръст на 
компонентите “Инвестиционни нагласи” и “Състояние на 
фирмата”. Настоящата стойност продължава да се намира 
в неутралната част на скалата. Икономическата среда за 
развитие на бизнеса отново може да се характеризира като 
“нито благоприятна, нито неблагоприятна”. 

Графика 2. Динамика в състоянието на бизнес 
климата

Изследването показва, че мениджърите посочват все по-
конкретно проблемите и трудностите, с които се сблъскват 
ръководените от тях предприятия. Нарастването на опти-
мизма, от една страна, е съпроводено от по-сериозни изис-
квания към развитието на основни компоненти на бизнес 
средата. От друга страна, предприемачите стават по-кри-
тични към състоянието, възможностите и перспективите на 
своя бизнес. 

Оценка на състоянието на фирмите

Стойността на Компонент I “Състояние на фирмата” се 
повишава от 7.78 през януари 2004 г. до 9.50 през април 
2004 г. 

Графика 3. Променило ли се е според вас 
състоянието на вашия бизнес? (по тримесечия)

Резултатите от изследването на състоянието показват 
твърде сложна и на пръв поглед противоречива ситу-
ация. Според 23 на сто от мениджърите (Графика 3) през 
последното тримесечие дейността на ръководените от тях 
предприятия се е подобрила. Също толкова голям (23 на 
сто) е и делът на посочилите, че състоянието на фирмите 
им се влошава. Налице е по-голям скептицизъм в сравне-
ние с предходното изследване. Тогава беше направено 
заключението, че оценяването на състоянието на стопанс-
ките субекти се поддава на сезонни колебания. Сравнител-
ният анализ на данните показва известно повишаване на 
дела на негативните оценки и на песимизма през зимните 
месеци на годината. По тази причина в началото на пролет-
но-летния период оценките за състоянието са най-ниски, 
докато активността и инвестиционните нагласи отбелязват 
своя годишен максимум.  

През април значително се увеличава броят на мениджъри-
те, които смятат, че през второто тримесечие на годината 
състоянието на ръководените от тях фирми ще се подоб-
рява (Графика 4). Делът от 48 на сто е най-висок за цялата 
история на изследването. Наличието на силен оптимизъм 
е съпроводено с рязък спад на песимизма. Само 6 на сто 
от ръководителите считат, че състоянието на фирмите им 
ще се влошава. 

Графика 4. Ще се промени ли състоянието на вашия 
бизнес през следващите три месеца?

Продължава да нараства делът на фирмите, които не раз-
полагат с конкурентни предимства (Таблица 1). Главната 
причина за това е по-ниската оценка (спрямо предходното 
изследване), която мениджърите поставят на финансовите 
си ресурси. Заслужава да се отбележи, че 8 на сто от анке-
тираните посочват, че предприятията им изобщо не разпо-
лагат с такива. Благоприятно на позициите на фирмите се 
отразяват повишаването на качеството на компютърната 
техника и софтуера, на информационните ресурси и на 
достъпа до Интернет. 

БИЗНЕС КЛИМАТ

5  Изследването е проведено в периода 8–20 април 2004 г. сред 398 фирми и е представи-
телно на равнище работещи предприятия. Критериите за подбор на фирмите от извадката 
са регион, сектор, брой на наетите и тип собственост. Методиката на индекса и математи-
ческият модел са разработени от Агенция за пазарни и социални изследвания Estat.
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Таблица 1. Позиция на фирмите спрямо 
конкурентите, %

Брой конкурентни 
предимства

2003 2004
Април Юли Октомври Януари Април

нито едно 27.1 28.5 30.8 31.6 34.3
1 16.6 16.0 17.1 15.3 16.4
2 22.1 17.9 16.4 19.3 15.1
3 11.6 10.8 11.6 15.3 11.5
4 9.5 11.5 11.6 8.3 13.6
5 6.0 7.9 5.0 5.0 2.6
6 7.0 7.4 7.3 5.3 6.6

Липсата и ниското качество на основните за дейността 
ресурси и влошените позиции спрямо конкурентите са в 
дисонанс със силния оптимизъм сред мениджърите. Обяс-
нението евентуално може да се търси и в контекста на 
международната политика и по-конкретно в присъединява-
нето на България към НАТО. Следващите изследвания ще 
покажат дали покачването на оптимизма е краткотрайно и 
конюнктурно.

Оценка на инвестиционните нагласи

Компонентът “Инвестиционни нагласи” се покачва от 29.20  
през януари 2004 г. на 34.00 през април и оказва най-го-
лямо влияние за повишаването на интегрирания индекс 
Estat. 

Мениджърите все повече насочват усилията си върху 
развитие на основната дейност на фирмите в условия на 
нарастваща конкуренция и с отчитане на перспективите за 
присъединяване на България към ЕС. Успоредно с това се 
запазва висока склонност за инвестиции в друга дейност.

Наблюдава се устойчива тенденция към покачване на 
дела на фирмите, които следват дългосрочна стратегия за 
развитие. Увеличава се и процентът на предприемачите, 
които обвързват бизнеса си със стратегически партньори. 
Стремежът за развитие на основната дейност е свързан с 
цялостна мобилизация на финансовите ресурси. Затова е 
висок делът на мениджърите, които се оплакват от дефи-
цит на финансови средства (Таблица 2). 

Естествена и засега единствена алтернатива за компен-
сиране на недостига на оборотно и инвестиционно фи-
нансиране е банковото кредитиране. Нараства делът на 
предприятията, които биха взели кредит за реализиране 
на инвестиционната си стратегия. Продължава развитие-
то на сериозната положителна тенденция в отношението 
към банковата система, която се наблюдава от края на 
2002 година. Изследването я регистрира чрез два индика-
тора – косвен – склонност към вземане на банков кредит, 
и директен – оценка чрез характеристиките стабилност и 
надеждност. Данните показват повишаване на доверието 

в банковата система и възприемането на кредитните инс-
титуции като сериозна възможност за развитие на бизне-
са. Причините за създаването на подобни положителни 
нагласи могат да се търсят предимно в активността на 
финансовите институции по отношение на кредитирането, 
увеличения брой кредитни инструменти и нарастването на 
популярността на тези услуги. Налице е и известно пони-
жаване на лихвите по кредитите, което е в унисон с общата 
средносрочна тенденция за по-ниски лихви в най-развити-
те страни в света.

Таблица 2. Инвестиционни нагласи и фирмени 
стратегии, %

2003 2004
Юли Октомври Януари Април

В текущата си дейност 
изпитвам недостиг на 
финансови ресурси

72.8 70.8 72.0 69.3

Имам бизнес стратегия, 
която периодично актуа-
лизирам

73.5 75.5 76.4 78.4

Ако не разполагам със 
средства за инвестиции 
в основната дейност,  
бих направил всичко 
възможно, за да ги 
осигуря

88.1 88.9 88.4 91.2

Бих взел банков кредит, за 
да инвестирам 59.1 62.1 61.5 65.3

Лесно мога да намеря ра-
ботниците и служителите, 
които са ми необходими

50.4 51.2 43.8 44.3

Бих въвел нова техноло-
гия, ако така ще се повиши 
качеството на продуктите, 
които произвеждам, неза-
висимо дали това ще се 
отрази на печалбата ми

82.4 81.2 77.7 80.9

И през април се наблюдава висок дял на предприемачите 
(67 на сто), които смятат, че българският пазар е приори-
тетен за дейността на ръководените от тях предприятия. 
Пряка е връзката между голямата склонност за въвежда-
не на нови технологии в производството (при 81 на сто от 
фирмите) и стремежа към повишаване на качеството във 
всички етапи на производствения процес (при 97 на сто от 
фирмите). Мениджърите виждат известна заплаха за ре-
ализирането на тази стратегия в нарастващата трудност 
при намирането на квалифициран персонал – 56 на сто е 
делът на ръководителите, които срещат такива проблеми. 
Това е най-високата регистрирана стойност на индикатора 
от началото на изследването до настоящия момент.

БИЗНЕС КЛИМАТ
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Оценка на бизнес средата

Стойността на този компонент на интегрирания индекс 
Estat се променя от -24.99 през януари 2004 г. до -22.25 
през април 2004 г.

Като цяло отношението на предприемачите към законода-
телната и икономическата политика на правителството про-
дължава да бъде по-скоро негативно (Таблица 3). Същев-
ременно голяма част от показателите, характеризиращи 
бизнес средата, подобряват своите стойности. Подкрепата 
на твърдението, че законовата база създава равни усло-
вия за всички предприемачи, започна да се покачва, но все 
още остава недостатъчна. Положителна промяна се наб-
людава в отношението на деловите среди към данъчната 
политика. С нови 5 пункта спрямо предходния период на-
малява делът на мениджърите, които смятат, че данъчните 
ставки принуждават фирмите да укриват приходи, а 41 на 
сто от интервюираните продължават да твърдят, че патен-
тният данък е непосилен. Това се дължи на приетите в края 
на миналата година промени в Закона за корпоративното 
подоходно облагане. В оценката на предприемачите личи 
разбирането, че биха могли да използват освободените по 
този начин финансови ресурси за реинвестиции и модер-
низация. В този смисъл е и рязкото тримесечно покачване 
до 21 на сто на дела на съгласните, че данъчната система 
създава равни условия за всички фирми в страната – най-
високата стойност за целия период на изследването.

Запазва се относително висок делът на предприемачите, 
които смятат, че социалните и здравните осигуровки са 
сериозна тежест за фирмите – 71.8 на сто.

Таблица 3. Бизнес среда – данъчна политика и 
законова рамка (дял на съгласните с твърденията, %) 

2003 2004
Юли Октомври Януари Април

Патентният данък е непо-
силен за фирмите

55.2 51.7 41.5 40.8

Данъчните ставки принуж-
дават фирмите да укриват 
приходи

77.3 79.5 72.6 67.3

Данък печалба е поносим за 
фирмите 26.6 23.2 29.1 32.2

Данъчната система създава 
равни условия за всички 
фирми в страната

15.8 13.7 12.7 20.6

Социалните и здравните 
осигуровки са сериозна те-
жест за бизнеса

72.7 69.8 72.5 71.8

Законовата база създава 
равни условия на всички 
играчи

13.9 14.4 14.9 18.9

Бизнесът е все още резервиран към администрацията и 
административните процедури (Таблица 4). Въпреки ре-
гистрирания спад на основните индикатори за недоволс-
тво, 73 на сто от мениджърите продължават да смятат, че 
практическото прилагане на нормативната база е трудно. 
80 на сто от интервюираните споделят мнението, че пове-
чето бизнесмени биха платили, за да избегнат трудности с 
администрацията. Прозрачността на конкурсите по Закона 
за възлагане на обществени поръчки тревожи силно де-
ловите среди – през април подкрепата за твърдението, че 
тези конкурси са прозрачни и честни, спада под 7 на сто, 
което е най-ниската й стойност за целия период на изслед-
ването. 

Налице е нарастващо одобрение на бизнеса към инициати-
вите на правителството за подкрепа на предприемачество-
то – вече 13.5 на сто от мениджърите споделят твърдени-
ето, че правителството насърчава развитието на бизнеса. 
Това е втората по големина стойност от две години насам.

Таблица 4. Бизнес среда – администрация 
и правителствена политика (дял на съгласните с твър-

денията, %)

2003 2004
Юли Октомври Януари Април

Повечето бизнесмени биха 
платили допълнителна сума, 
за да избегнат трудности с 
администрацията

82.9 84.2 77.5 80.1

Практическото прилагане на 
нормативната база е трудно 77.9 73.9 76.1 72.5

Банковата система е стабил-
на и надеждна 40.6 49.8 52.7 56.3

Правителството насърчава 
развитието на бизнеса 8.8 11.2 10.9 13.5

Конкурсите по Закона за 
обществени поръчки са 
прозрачни и честни

10.2 8.6 6.9 6.5

БИЗНЕС КЛИМАТ
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Тенденции

През първото полугодие се откроиха някои положителни 
тенденции в областта на политиката към предприяти-
ята в България:
• Стартираха редица проекти за подпомагане на предп-

риемачеството и клъстерите в икономиката.
• Приет е Закон за насърчаване на инвестициите, като 

същевременно икономиката е в процес на непрекъс-
нато акумулиране на нови чуждестранни капитали.

• Стартира дейността на първите лицензирани дружест-
ва със специална инвестиционна цел, след като преди 
повече от година беше уреден статутът им.

• През фондовата борса се продадоха множество мино-
ритарни пакети държавно участие във вече привати-
зирани дружества.

• Приватизацията на БТК беше приключена, а на дружест-
вата от “Булгартабак холдинг” и на ЕРП – стартирана.

• Подобрен е достъпът до алтернативно финансиране 
на предприятията.

• КЗК подобри методиката си за определяне на размера 
на санкциите и глобите.

• По време на изследвания период се приеха мерки за 
улесняване и ускоряване на граничния преход.

Едновременно с това могат да се забележат и редица слабос-
ти в икономическата политика в подкрепа на предприятията:
• Не беше стартиран проектът за Гаранционен фонд за 

микрокредитиране.
• Забавено е приемането на закон, който урежда риско-

ви инвестиции в МСП.
• Проблемът с представителността на браншовите ор-

ганизации остава нерешен.
• Приети са редица рестриктивни мерки към кредитира-

нето през банковата система.
• За пореден път е отложен стартът на приватизацията 

на редица големи дружества.
• Отчитат се значителни нарушения при възлагането на 

обществени поръчки.
• Отчитат се значителни недостатъци при усвояване-

то на средства по предприсъединителните програми 
ИСПА и САПАРД.

Насърчаване на предприемачеството

Приетият на първо четене през януари Закон за изменение 
и допълнение на Закона за МСП предизвика множество 
дискусии за ролята на държавата в подкрепата на сектора 
на МСП. Парламентът забави приемането на закона, който 
създава Агенция за насърчаване на предприемачеството 
с 28 регионални клона, които да работят на принципа на 
публично-частното партньорство. Тъй като мениджърите от 
МСП имат по-високо доверие на представителите на част-

ния сектор, които консултират развитието на техния бизнес, 
обслужването им на принципа на публично-частното парт-
ньорство е логичен ход на управляващите за повишаване 
на доверието в институциите, подкрепящи развитието на 
сектора на МСП в България. Забавянето на приемането на 
закона в Народното събрание обаче забавя и предвидените 
в него редица положителни промени6.

Законът бе окончателно приет през юли. В него дефини-
цията за МСП е в голяма степен синхронизирана с тази на 
ЕС. Макар и законодателният орган да не завиши финан-
совите прагове според първоначалните очаквания, според 
приетите на второ четене отделни членове “малко предп-
риятие” е с до 50 души персонал, годишен оборот до 5 млн. 
(13 млн. според отхвърления проект) лева и стойност на 
дълготрайните материални активи до 1 млн. лева (9 млн. 
лева балансова стойност на активите според отхвърления 
законопроект). “Средните предприятия” ще бъдат тези с 
персонал до 250 души, годишен оборот до 15 млн. лева 
(78 млн. лева според отхвърления проект) и стойност на 
ДМА до 8 млн. лева (52 млн. лева балансова стойност на 
активите според отхвърления законопроект). По-ниските 
финансови прагове от предвидените в проектозакона це-
лят прехвърлянето на акцента на държавна подкрепа от 
големите (по досегашната дефиниция) предприятия към 
по-малките фирми. 

Гаранционният фонд за микрокредитиране, който бе 
заложен в отхвърлен алтернативен Закон за изменение 
и допълнение на Закона за МСП, също не стартира през 
изтеклия период, макар че съществуват готови проекти. 
Идеята на АМСП е фондът да се финансира не през дър-
жавния бюджет (какъвто беше замисълът в отхвърления 
законопроект), а от частни институции или външни донори 
при евентуалното участие на държавата, което постепенно 
да бъде намалявано. Тази формула е по-сполучлива най-
малко по две причини: първо, може да генерира все пове-
че средства чрез увеличението на капитала си от частно 
участие и второ, не изземва средства от бюджета, които 
могат да бъдат по-рационално и по-прозрачно насочени 
към други правителствени инвестиционни проекти, генери-
ращи повече възможности за дългосрочен растеж.

Законът за насърчаване на инвестициите в МСП също не 
беше приет окончателно през изтеклия период. Той урежда 
възможностите за рискови инвестиции в български МСП и 
може да се счете като положителна стъпка в политиката 
към предприятията, която ще улесни достъпа на МСП до 
напреднали производствени технологии. Силна мярка от страна 
на държавата е да гарантира за издадените от дружествата за 
рисково инвестиране облигации със средства от държавния 
бюджет, като сумата от гаранциите не бива да надхвърля 
50 млн. лева годишно. Прави впечатление, че 50 млн. лева 
е точно толкова, колкото предвиждаше отхвърленият Закон 
за изменение и допълнение на Закона за МСП за създаване 
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6  “Икономиката на България през четвъртото тримесечие на 2003 година”, Център за ико-
номическо развитие, март 2004 г.
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на Гаранционен фонд за микрокредитиране. Следва да се 
отбележи, че трансферът на тези 50 млн. лева от бюджета 
е по-удачно да бъде направен именно към дружествата 
за рисково инвестиране, тъй като проектите на фирми от 
сферата на високите технологии с кратка кредитна история 
биха могли да получат шанс за алтернативно финансиране 
по този начин. Насочването им по този начин е обосновано, 
тъй като все още банковата система не отделя голям ресурс 
за финансиране на рискови проекти, а листването на акции 
на фондовата борса или продажбата на дълг е непопулярна 
практика за повечето АД и ООД със заети до 250 души, към 
които именно са насочени мерките в закона. Допълнителен 
аргумент в полза на трансфера на този ресурс е и решението 
на инвестиционния фонд ОПИК (Overseas Private Investment 
Corporation) да инвестира около 200 млн. долара в рискови 
проекти от Източна Европа, вкл. и в дейностите на български 
дружества. Окончателното приемане на законопроекта 
предстои.

Във връзка с въвеждането на определени добри практики 
на публично-частното партньорство в България, с облекча-
ването на определени процедури по стартиране на бизнес 
и във връзка с по-качественото защитаване на интересите 
на определени отрасли в икономиката през изтеклия пери-
од стана твърде актуален и проблемът с представител-
ността на браншовите организации. В множество бран-
шове съществуват по няколко такива, което не позволява 
генериране на определени положителни ефекти от маща-
ба и от сътрудничеството между членовете им. Очаква се 
приемането на проектозакон за браншовите организации, 
който да реши възникналите проблеми.

През първото полугодие на годината МИ стартира още ня-
колко проекта за подпомагане на предприемачеството, 
сред които са:
• Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми.
• Развитие на българския еко-туризъм.
• Въвеждане на клъстерен подход и създаване на пило-

тен модел на клъстер.

За пръв път политиката към предприятията в България 
включва в дневния си ред клъстерите като може би най-
съвременния метод за подкрепа на експортния потенциал 
на икономиката. Макар и държавата да не може директно 
да влияе върху клъстеризирането на компании в опреде-
лени географски територии, стартирането на такива про-
екти ще окаже положително въздействие върху начина, 
по който се формулират приоритетите в икономическата 
политика и върху експортния потенциал на българската 
икономика. Предвижда се подкрепа за мрежата от свързани 
производства от химическата индустрия в индустриалната 
зона на Девня, енергийните компании около ТЕЦ-овете “Ма-
рица-изток”, шивашките компании в региона на Русе и компа-
ниите в сферата на информационните и комуникационните 
технологии на национално равнище. Във връзка с това се 

предвижда изготвянето и на Стратегия за развитие на клъс-
терите. Би следвало тази стратегия да е ресурсно обвързана 
с промените в институционалната структура за насърчаване 
на малките и средните предприятия. Бъдещите регионални 
бюра на АМСП е логично да поемат ролята на “свързващи 
агенти” в идентифицираните клъстери в икономиката7 – чрез 
разширени възможности за обучения и съвместни дейности 
с бизнеса и чрез колективно влияние върху определени 
политики към клъстера. Държавната политика към предприя-
тията разполага с определени ресурси за това, които би могло 
да се търсят именно в засиленото сътрудничество с бизне-
са на регионално ниво. Идентифицирането на клъстерите и 
посредничеството между предприятията при развитието им е 
един от най-подходящите методи за подкрепа.

Стимулиране на инвестициите
 
През изтеклото полугодие се наблюдаваха редица поло-
жителни промени в инвестиционната среда в България. 
На второ четене беше приет Закон за насърчаване на 
инвестициите, който представлява нормативната осно-
ва за държавната политика в областта на инвестициите. 
Със закона се признава равнопоставеността на българс-
ките и чуждестранните инвестиции и се акцентира върху 
значимостта на инвестиционните проекти. Агенцията за 
чуждестранни инвестиции се трансформира в Българска 
агенция за инвестиции и поема обслужването на всеки 
инвестиционен проект на стойност над 10 млн. лв. Въвеж-
да се индивидуалното обслужване на инвеститорите, по-
лучили “сертификат за клас” от агенцията не само на цент-
рално, но и на областно и общинско ниво, и се съкращава 
до една трета времето за обслужване. Административните 
облекчения и преференциите важат за инвестиции в ново 
или разширяване на съществуващо производство, които 
създават работни места и имат срок на действие поне 3 
години. Засега от тази преференция са лишени дребните 
инвеститори, като презумпцията е с постепенното повиша-
ване на административния капацитет да бъдат обхванати и 
те. Инвестициите ще се делят на три “класа” според техния 
размер, като точните размери ще бъдат описани в правил-
ника за приложение на закона. 

С влизането на закона в действие от началото на 
август ще се стимулира прекият контакт на бизнеса с 
администрацията, ще се съкратят сроковете и времето 
за административно обслужване и ще се повиши 
отговорността на местните административни органи за 
осъществяване на инвестиционния процес в страната. За 
успешното действие на новия закон е необходима спешна 
промяна на Закона за държавните помощи и правилника 
за приложението му с оглед пълната им хармонизация с 
европейското законодателство. Трябва също да се отбележи, 

7
  Rosenfeld, S. Advancing the Understanding of Clusters and their Opportunities for Less 

Favored Regions, Less Advantaged Populations, and Small and Mid-Sized Enterprises, р. 7, 
http://www.workforcepartners.org/upload/advan-understanding-of-clusters.pdf
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че определени стимули за инвестиции, заложени в закона, 
може да отпаднат след приемането на страната в ЕС.

Успоредно с прокарването на новия закон Съветът за 
икономически растеж е възложил на работна група от 
правителствени и неправителствени експерти да разработи 
Стратегия за насърчаване на инвестициите. Целта е да 
се определят насоките и да се формулират конкретните 
мерки за подобряване на средата и създаване на подходящи 
условия за привличане на повече инвестиции.

През изтеклия период беше лансирана идея за приемането и 
на Закон за икономическото развитие, който да определи 
приоритетите и мерките на икономическата политика в 
дългосрочен аспект. Самото име на закона е любопитно с 
това, че издава намерение за силна регулативна намеса 
на държавата в икономиката, което едва ли ще се отрази 
благоприятно на икономическото развитие. Идеята, която все 
още не е достигнала дори и ниво законопроект, е полезно да 
включва рамка за изготвянето на националните и регионалните 
планове за икономическо развитие, за координация на мерките 
в икономическата политика с тези в останалите области 
на държавното управление и за методите, с които ще се 
извършва алокация на ресурси към определени приоритетни 
отрасли или дейности на държавата за подпомагане на 
конкурентоспособността на българските фирми. 

През първото полугодие продължи тенденцията инвес-
тициите в икономиката да растат. Прогнозите на АЧИ са 
за около 2 млрд. долара чуждестранни инвестиции в 
икономиката през 2004 година. Имайки предвид потенци-
алните приходи от приватизация на фабриките на “Булгар-
табак”, на БТК и ЕРП, заявените намерения за инвестиции 
“на зелено” от множество чуждестранни компании, продъл-
жаващото разширяване на дейността и реинвестиране на 
печалба от чуждестранните инвеститори, растящия инвес-
титорски интерес към Източните Балкани като предстоящи 
членове на ЕС и получаването на инвестиционен рейтинг 
от авторитетна рейтингова агенция, има основание да се 
смята, че тази прогноза е подценена. Само някои от заяве-
ните проекти, чието осъществяване е предвидено да стар-
тира през 2004 година, са на икономически субекти като:
• “Шишеджам” – заводи за стъкло – 160 млн. долара;
• “Челопеч майнинг” – проучване и експлоатация на на-

ходища на полезни изкопаеми – 90 млн. долара;
• Mall of Sofia – търговски, развлекателен и бизнес цен-

тър – 50 млн. евро;
• Finvetro S.p.A. Group – производство на лещи за авто-

мобилни фарове – 20 млн. евро;
• Royal Frans Maas Group – логистичен и спедиторски 

терминал – 15 млн. евро;
• “Тирас” – млечни продукти – 10 млн. евро;
• “Андромеда реал” – бизнес център – 10 млн. евро.
Нагласите за повишаване на инвестициите от страна и 
на български компании се подобряват и това личи и от 

значителния ръст на компонента “Инвестиционни нагласи” 
и “Състояние на фирмата” от индекса Estat на бизнес 
климата в България. 

Първите дружества със специална инвестиционна 
цел8, които ще инвестират включително в бързорастящия 
пазар на недвижими имоти в България, получиха 
лицензи и започнаха да оперират на пазара. Стимул за 
тяхната дейност са данъчните облекчения (на практика 
те са освободени от данък печалба, но 15 на сто от 
разпределения дивидент се заплаща под формата на данък 
от акционерите на дружеството). Очакванията са, че тези 
дружества ще стимулират секюритизацията в икономиката 
и ще повлияят положително на развитието и на фондовата 
борса. Възможно е и те да поемат част от свободния 
ресурс на пенсионните фондове, който продължи да расте 
през изтеклия период. По този начин се освобождава още 
един канал за инвестиции на пенсионните фондове в 
българската икономика.

Приватизация

Напредъкът на България в областта на структурните 
реформи и приватизацията на структуроопределящи 
държавни дружества са определящ фактор за оценката на 
страната от международните институции и инвестиционната 
общност. В продължение на три години от своето 
управление коалицията НДСВ-ДПС заявява намерения 
и воля за приключване на приватизационния процес, но 
същевременно не успя да постигне напредък по ключови 
за развитието на пазарната икономика сделки.

Оценката за процеса на приватизация в периода януари–
юни 2004 г. включва техническото изпълнение на Годишния 
план за работа на Агенцията за приватизация и преглед на 
състоянието на приватизационния процес при структурооп-
ределящите дружества.

За периода са сключени сделки за продажба на 969 дру-
жества с мажоритарно държавно участие и 33 обособени 
части10. Това представлява половината от предвидените 
за годината сделки и следователно за пръв път може да 
се отчете, че АП изпълнява годишната си програма. 
Успешна е и продажбата на миноритарни пакети от акции 
през фондовата борса. За периода 1 януари – 30 юни 2004 
г. акции от 936 дружества са преминали в собственост на 
частни лица и дружества11.

8  Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), обн. ДВ, бр. 46, 
20.05.2003 г., изм. бр. 109, 16.12.2003г., в сила от 1.01.2004 г.
9  Източник: www.priv.government.bg
10  АП. Развитие на приватизационните процеси към 30.06.2004. http://www.priv.government.bg
11  Пак там.
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Продажбата на дялове и акции на държавни дружества 
през фондовата борса с използване на различни финан-
сови инструменти е метод, който допринася за постигане 
на прозрачност и бързина на сделките, постигане на добра 
цена и намаляване на големите обеми от неусвоени ком-
пенсаторни инструменти и инвестиционни бонове.  През 
юни mарламентът удължи и срока на действие на ин-
вестиционните бонове до 30 юни 2005 г., чиято валидност 
беше до 30 юни 2004 г. Спряна беше обаче възможността 
за предлагане на мажоритарни пакети от големи държавни 
дружества като БМФ и БРП на фондовата борса. С това на 
практика, отново заради политически мотиви, беше блоки-
рана възможността наличните компенсаторни инструменти 
и инвестиционни бонове да бъдат оползотворени пълно-
ценно, като по този начин се попречи и на развитието на 
капиталовия пазар.

Съгласно действащия Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол някои държавни дружества 
се приватизират по особен ред – след приемане от На-
родното събрание на стратегия за приватизацията им. В 
този списък попадат както БРП, БМФ, така и националният 
авиопревозвач “България Еър”, фирми от военно-
промишления комплекс – “ВМЗ – Сопот”, “Тератон”, 
“Кинтекс”, електроразпределителните дружества, БТК и 
др. С изключение на БТК и електроразпределителните 
дружества, вече трета година не е приета стратегия за 
приватизация на нито едно от изброените дружества и 
тяхната приватизация е блокирана.

През май 2003 г. беше приета Стратегията за приватиза-
ция на седемте ЕРП, групирани в три пула. Пет компании 
участват във финалната фаза за продажба на 67 на 
сто дял от електроразпределителните дружества: EVN, 
Австрия; PPC, Гърция; Enel, Италия; CEZ, Чехия, и E.ON 
Energy, Германия. След неколкократно удължаване на 
сроковете окончателни обвързващи финансови оферти се 
очакваха до 9 юли 2004 г. Във връзка с необходимостта от 
изграждане на единна държавна политика при приватиза-
цията на дружествата от сектора на енергетиката, Съветът 
за икономическа политика на свое заседание през май 
2004 г. взе решение преобладаващият метод за продажба 
на енергийните дружества да бъдат търговете и конкурси-
те. Решението се отнася за 23 дружества, в това число и 
трите ТЕЦ-а “Варна”, “Бобовдол” и “Русе”, за които е обя-
вен конкурс за избор на консултант.

В ход е приватизацията на дружествата от системата 
на “Булгартабак холдинг” АД. В края на юни 2004 консул-
тантът по сделката Морган Стенли препоръча в доклада 
си групиране на някои от дружествата за производство на 
цигари в пулове преди предстоящата приватизация. В еди-
ния пакет са “Благоевград БТ” и “Слънце-Стара Загора БТ”, 
а в другия – “София БТ” и “Пловдив БТ”. Дружествата от 
двата пула получават и търговските марки за производство 

на цигари. Управителният и Надзорният съвет на холдинга 
одобриха доклада на консултанта за начина на приватиза-
ция на дружествата. До края на юли 2004 година ще бъде 
отправена покана към инвеститорите заедно с квалифика-
ционните критерии за участие в конкурсите. Очакванията 
са продажбата на дружествата от пуловете да бъде завър-
шена до края на 2004 година. Ръководството на “Булгарта-
бак холдинг” ще започне и процедура по преструктуриране 
на дъщерните дружества и на самия холдинг. Дружествата, 
към които няма инвеститорски интерес, ще бъдат ликвиди-
рани, а фабриките за производство на цигари във Видин, 
Плевен, Хасково, Асеновград и Шумен ще се преобразуват 
в дружества, преработващи тютюн.

За намаляване на социалното напрежение от преструк-
турирането на холдинга и дъщерните му дружества, пра-
вителството подписа споразумение със синдикатите за 
създаване на Социален фонд. Фондът ще се финансира 
със средства от приватизацията, международни програми 
и донори. Средствата от фонда са предназначени за пок-
риване на дължимите суми за заплати, преквалификация 
на работниците и обезщетения при съкращения.

Тази приватизация е изцяло съобразена със Стратегията 
за приватизация на дружествата от холдинга, която беше 
приета от Народното събрание през  декември 2003 г. 
Стратегията определя висока отговорност и пряко участие 
на правителството в процеса. Правителството приема, че 
целите на преструктурирането на “Булгартабак холдинг” 
АД ще бъдат изпълнени най-добре чрез продажбата на 
дъщерните дружества поотделно.

По същество стратегията предвижда няколко етапа на 
преструктуриране и продажба на активи от дружеството. 
Първият етап е свързан с обособяването на отделните 
дружества като самостоятелни стопански единици посред-
ством прехвърляне от страна на холдинга на търговски 
марки и лицензи за производство на цигари, както и уреж-
дане на правните им и финансови отношения с холдинга и 
останалите дъщерни дружества. 

Вторият етап е свързан с продажбата на атрактивните за 
инвеститорите дружества и вземане на решения за разпо-
реждане с останалите активи на холдинга. Предвижда се 
някои от дружествата, в това число и задграничните, да 
бъдат ликвидирани, а други да бъдат оздравени. 

Третият етап предвижда приватизация на допълнителен 
пакет от капитала на холдинга при запазване на държавен 
дял с цел контрол върху управлението, провеждане на 
политики в сектора и обезпечаване на изпълнението на 
поетите от купувачите ангажименти при продажбата на 
дружествата.  
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Стратегията има за цел да уреди разпореждането с активи-
те на холдинга в рамките на съществуващото законодател-
ство – Търговския закон и Закона за публично предлагане 
на ценни книжа. Преструктурирането и приватизацията на 
холдинга няма да се извършват по силата на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол и няма да 
се използва Агенцията за приватизация.

Сложна е и съществуващата структура на собствеността в 
холдинга и дъщерните му дружества. Частни инвеститори 
притежават около 20 на сто от капитала на холдинга. Мажо-
ритарен акционер в дружествата от системата на холдинга 
е “Булгартабак холдинг” АД. Държавата участва индирект-
но в собствеността на дъщерните дружества в холдинга. 
Ето защо при реализацията на стратегията трябва да се 
имат предвид и правата на миноритарните акционери 
както в холдинга, така и в дъщерните му дружества. 

На 11 юни 2004 г. бе финализирана сделката за про-
дажба на 65 на сто от държавната телекомуникационна 
компания БТК. Купувач на дружеството е “Вива Венчърс”, 
дъщерно дружество на американския инвестиционен фонд 
“Адвент интернешънъл”. Цената на сделката е 280 млн. 
евро, в т. ч. 50 млн. евро увеличение на капитала. Инвести-
ционната програма е в размер на 700 млн. евро за 5-годи-
шен срок, към които се прибавят 45 млн. евро за социална 
програма и 70 млн. евро за рефинансиране на държавните 
гаранции. Като част от схемата за приватизация БТК плати  
сумата от 54.160 млн. лв. за получаване на лиценз за GSM 
оператор. Очаква се в срок от шест месеца 20 на сто от ка-
питала на дружеството да бъде предложен на фондовата 
борса срещу компенсаторни инструменти. Тази приватиза-
ционна процедура започна през 2002 година, а договорът 
за приватизация беше подписан на 20 февруари 2004 г. 

Съдебните спорове около сделката ще продължат и 
след нейното финализиране. Върховната администра-
тивна прокуратура протестира пред Върховния админис-
тративен съд решението на КЗК за концентрация на тър-
говска дейност между БТК и  “Вива Венчърс”. Върховният 
административен съд е образувал дело по случая.

Освен това решението на КРС за издаване на лиценз за 
трети GSM оператор беше обжалвано от няколко заин-
тересувани страни, което може и да усложни правната 
страна на издаването на лиценза. До началото на юли 
2004 г. Комисията за защита на конкуренцията трябваше 
да се произнесе дали издаването на този лиценз без търг 
е държавна помощ и допустима ли е тя, но удължи срока 
за оповестяване на решението си с цел по-прецизно фор-
миране на мнение. Антимонополното ведомство все още 
не е получило становището на Европейската комисия. Ако 
се прецени, че има недопустима държавна помощ, то БТК 
трябва да доплати за лиценза. 

В края на 2003 година министърът на икономиката 
инициира промени в Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол. Промените бяха приети 
от Министерския съвет и внесени за обсъждане в Народното 
събрание на 10 май 2004 г. Основната цел на промените е 
разпределение на отговорностите при приватизацията на 
дружествата с монополно и структуроопределящо значение 
за икономиката между отрасловите министерства като 
принципал и Агенцията за приватизация като продавач. 
Новите отговорности на министерствата са да извършват 
подготовката на дружествата за приватизация и да изготвят 
стратегии за продажбата им.

Политическата отговорност за процеса на приватизация се 
поема от Министерския съвет, а се премахват правомощи-
ята на парламента да приема стратегии за приватизация, 
като всички решения за продажба на търговските дружес-
тва с държавно участие и приемането на стратегиите за 
продажбата им се взимат само от МС.

Промените в закона предвиждат и ново устройство на 
двете държавни агенции – Агенцията за приватизация 
и Агенцията за следприватизационен контрол. Премах-
ват се надзорните съвети, членовете на които се избират 
от парламента.  По мнение на вносителите на законопро-
екта приватизацията е част от икономическата политика на 
изпълнителната власт и Министерският съвет е органът, 
който я осъществява.

Забавеното преструктуриране и приватизация на 
дружествата от два сектора с най-голям дял държавно 
участие – енергетика и транспорт – влияе отрицателно 
на хода на икономическите реформи в България. 
Отдаването на концесия на българските пътища, летища 
и пристанища вероятно е най-подходящият метод за 
ускорено развитие на инфраструктурата, която е една 
от най-изостаналите в Европа. В оставащите месеци до 
края на мандата си управляващите трябва да насочат 
усилията си за преодоляване на забавянето в областта 
на приватизацията и концесионирането на правата на 
ползване върху инфраструктурата.

Достъп до финансиране

През изтеклия период бяха широко дискутирани рестрик-
циите, които МВФ препоръча да се наложат на кредити-
рането с цел да се избегне по-нататъшното влошаване на 
текущата сметка по платежния баланс12. Очаква се темпо-
вете на нарастване на кредитирането да се забавят, което 
ще се отрази негативно на икономическия растеж.

С цел да се подобри функционирането на банковата сис-
тема се създаде и новият кредитен регистър, в който се 

12  Повече подробности вж. в раздел “Банкова система”.
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включват всички заеми към домакинствата и фирмите, а не 
както до този момент – само заемите до 10 000 лева. Очак-
ва се тази стъпка да доведе и до по-пълна информация за 
действителната задлъжнялост на реалните и потенциал-
ните клиенти на банковата система.

През изтеклия период се разшириха и възможностите за 
кредитиране на МСП, които българските банки договориха 
с чуждестранни партньори по различни кредитни линии. 
Някои от отпуснатите кредитни линии за МСП, които 
ще бъдат усвоявани през 2004 година, са:
• ОББ, Пощенска банка и Юнионбанк – кредитна линия 

за проекти в областта на енергийната ефективност 
– 50 млн. евро;

• ЕБВР – кредитна линия за проекти на български МСП 
от 31 млн. евро, като от тях Пощенска банка и Банка 
ДСК ще усвоят по 10 млн. евро, ТБ “Хеброс” – 6 млн. 
евро; лизинговите компании на Булбанк и “Ти Би Ай” 
ще получат по 2.5 млн. евро;

• Райфайзенбанк – две кредитни линии за съответно 20 
млн. и 10 млн. евро за МСП;

• ПроКредит банк – кредитна линия за 10 млн. евро за 
МСП;

• Хеброс банк – кредитна линия за земеделски произво-
дители за 10 млн. долара;

• ОББ – кредитна линия от 10 млн. евро за финансира-
не на проекти в областта на агробизнеса;

• “Уникредито” (Булбанк) – кредитна линия за страни от 
Балканския регион – 13.5 млн. евро, от които 8 млн. за 
български МСП;

• Насърчителна банка – кредитна линия за 5 млн. евро 
за оборотни кредити на български фирми износители.

По проекта JOBS също се предвижда увеличаване на фи-
нансирането за стартиращи фирми с още 3 млн. лева.

Компанията “Глоубъл Файнанс” и ЕБВР са създали фонд 
специално за инвестиции в МСП в България и Румъния 
(Global Bulgaria and Romania Growth Fund), с помощта на 
който да бъде инвестирано в дялове от стартиращи фирми 
в двете страни. Първоначалният капитал се предвижда да 
бъде 75 млн. евро, което ще стимулира развитието на ал-
тернативните източници за финансиране извън банковата 
система в България.

Съветът за икономически растеж прие през юни Стратегия 
за насърчаване на иновациите, според която от 2005 година 
ще започне отпускането на кредити по съвместни проекти 
на бизнеса и научните институти. Създава се Национален 
иновационен фонд на бюджетна издръжка, от който ще 
бъдат финансирани проектите. Финансирането по години е 
както следва: 5 млн. лв. през 2005 година, 8 млн. лв. – за 
2006 година, и 13 млн. лв. – за 2007 година. Все още не 
е определен механизмът за оценка на проектите, както и 
правилникът за работа на фонда. 

Финансовата рамка за България от ЕС за периода 
2007–2009 година беше договорена през първото полу-
годие. България има потенциала да усвои индикативната 
сума от 4.245 млрд. евро, 2.3 млрд. от които могат да бъдат 
насочени към структурни политики. През посочения период 
Румъния и България ще могат да инвестират в икономи-
ките си реално общо около 9 млрд. евро, като сумите ще 
нарастват всяка година. През 2007 година в двете страни 
ще постъпят общо 1.648 млрд. евро, през 2008 година 
– 3.27 млрд. евро, а през 2009 година – 4.13 млрд. евро. 
Следва да се отбележи, че по показателя договорени 
средства на глава от населението България получава 
най-изгодни условия по финансовата си рамка в срав-
нение с всички останали вече приети страни или стра-
ни кандидатки. Вероятно очакването за тези значителни 
средства, заедно със спазването на препоръките на МВФ 
за фискална дисциплина, доведе до поредно отлагане на 
инвестициите в големи инфраструктурни проекти, въпреки 
растящия ресурс на правителството във фискалния ре-
зерв, въпреки постоянните бюджетни излишъци и въпреки 
предвидените средства извън разходната част на бюджета 
за инвестиции в икономиката. Подготвя се предварително 
изплащане на дълг към МВФ с парите от фискалния резерв, 
което би било възможно най-консервативният отговор на 
нуждите на икономиката за стимулиране на икономическия 
растеж.

Ефективно функциониращи пазари

След приключването на сделката за БТК и предоставянето 
на лиценз за трети GSM оператор пазарът на телекомуни-
кационни услуги в страната се очаква да заработи по-ефек-
тивно от гледна точка на потребителите – с по-достъпни и 
по-качествени услуги във връзка с нарастващата конкурен-
ция. Все още цените на услугите на мобилните оператори в 
страната са едни от най-високите в Източна Европа.

Комисията за защита на конкуренцията прие Методика за 
определяне размера на имуществените санкции и глоби 
по Закона за защита на конкуренцията, която влезе в сила 
от 1 юни13. Методиката е съгласувана предварително с 
Европейската комисия, което носи редица предимства за 
прилагането й в бъдеще. 

С методиката се определят три категории нарушения – не 
особено тежки, тежки и особено тежки нарушения. Това 
разграничение съответства на подхода, възприет от Ев-
ропейската комисия. При първата категория нарушения се 
определя основен размер на наказанието между минимал-
ния (5 000 лв.) и средния размер (150 000 лв.), за втората 
категория – около средния размер, а за третата санкцията 
се движи между средния и максималния размер, предви-
ден в закона (300 000 лв.). 

13  Източник: КЗК. http://www.cpc.bg/news.php?type=0&id=13
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През изтеклия период КЗК продължи да налага санкции и 
глоби за пазарно поведение, което се различава от конку-
рентното. “Мултигруп” и “Овъргаз” бяха глобени с по 40 000 
лева за споразумение за избягване на конкурентното по-
ведение помежду им при изграждането на локални газоп-
реносни системи; за злоупотреба с господстващо пазарно 
поведения беше глобена “Александра груп” с 210 000 лева; 
“Нестле” – с 300 000 лева – за повторно извършено нару-
шение на ЗЗК; за нарушения на закона при управлението 
на рекламни игри – “Кока-Кола” със 100 хил. лв., “Загорка” 
– с 215 хил. лв., “Весойл-2002” с 50 хил. лв.; за нелоялна 
конкуренция – “Сис-Индъстрийс” с 60 000 лева. През изтек-
лия период КЗК е наложила и други по-малки глоби.

През юни Световната банка и ЕБВР публикуваха доклад 
на тема “Изграждане на пазарни институции в Югоиз-
точна Европа”, в който се твърди, че “България е една от 
малкото страни в региона, която е постигнала съществен 
напредък по отношение на политиката за защита на конку-
ренцията от 1999 година насам”14.

Подготовка за единния европейски пазар

Усвояването на средства по еврофондове предизвика 
сериозни дискусии през първите шест месеца от годината. 
Налице е необходимост от повишаване на капацитета за 
усвояване на средства, тъй като Финансовата рамка на 
ЕС, която е договорена за периода 2007–2009 година, 
съдържа благоприятни възможности за икономиката само 
ако степента на усвояването е висока. Повишаването на 
капацитета за усвояване на средства изисква работа по 
две направления. Първото направление е повишаване 
на качеството на проектите, с които се кандидатства за 
финансиране – тук ролята на браншовите организации, 
на институциите, които подкрепят предприемачеството, 
и на самите предприемачи е значима и именно затова 
решаването на структурните въпроси на политиката към 
предприятията и на проблема на представителността на 
браншовите организации са от приоритетно значение. 
Второто направление е активната промоция на 
възможностите за финансиране на проектите на МСП през 
еврофондовете (т.е. активен вместо пасивен подход при 
търсене на предприемачи с капацитет за усвояване на 
средства по предприсъединителни и структурни фондове) 
и повишаване на прозрачността на дейностите на 
администрацията в тази насока. Усвояването на средства 
по програмите на ЕС може да бъде представено в следната 
таблица:

Таблица 5. Усвояване на средствата по предприсъеди-
нителни програми ФАР към 31 май 2004 г.

Програма ФАР ‘98 ФАР ‘99 ФАР 
2000

ФАР 
2001

ФАР 
2002

ФАР 
2003

ФАР 
2004

Усвояване (%) 94 86 78 55 44 18 n.a.

Източник: Министерство на финансите

От таблицата личи, че колкото по-рано е стартирала прог-
рамата, толкова по-високо е усвояването на средства по 
нея, което е нормален процес. Изпълнението на ФАР 2004 
все още не е стартирало, а на някои – все още продължава 
и затова делът на усвоените средства при тях е по-нисък. 
Като цяло може да се отбележи, че усвояването на средст-
ва по ФАР е задоволително.

Усвояването на средства по някои от мерките на програмa 
САПАРД е задоволително, докато при други мерки изпъл-
нението на проектите бива забавено, което личи от след-
ната графика15:

Графика 5.  Усвояване на бюджета по програма 
САПАРД за 2000 г.  и за  2000 г. – 2001 г. по мерки до 

25.06.2004 г. за изпълнените проекти

Най-високо е усвояването по Мярка 1.1. “Инвестиции в 
земеделски стопанства”, следвано от Мярка 1.2. “Подобря-
ване на преработването и маркетинга на селскостопански 
и рибни продукти” и Мярка 2.1. “Лесовъдство, залесява-
не на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, 
преработка и маркетинг на горски продукти”. Съществуват 
обаче и мерки, по които не е завършен нито един проект16 и 
именно там проличават проблемите както в качеството на 
проектите, така и в административния капацитет, за които 
стана дума по-горе. 

За разлика от другите програми и мерки, по които 
усвояването на средства е задоволително, при програма 
ИСПА проблемите са най-явни. Усвояването на средства по 
тази програма, която е предвидена предимно за развитие 
на инфраструктурата на страната, е най-ниско – едва 16 на 
сто17. Същевременно проблемите при инфраструктурата 
забавят повишаването на потенциала на икономиката да 
генерира дългосрочен икономически растеж.

Сред другите проблеми на присъединяването ни към ЕС 
значителни опасения породи приложението на Закона за 

14  http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?item_id=3512770 
15  Източник: МЗГ. Програма САПАРД към 15.06.2004 г., 
http://www.mzgar.government.bg/Sapard/Napreduk.htm
16  Например “Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското 
наследство и културни традиции” и “Развитие и подобряване на междуселищната инфраст-
руктура”, http://www.mzgar.government.bg/Sapard/news/Danni-za-komitet-30.06.2004.xls
17  Източник: Министерство на финансите

ПОЛИТИКА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА



ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ  • ЮЛИ 2004 27

здравословни и безопасни условия на труд от 1 яну-
ари 2004 г. Национално представените работодатели и 
синдикати и Министерството на труда обаче подписаха 
споразумение, според което през 2004 година няма да 
бъдат затваряни компаниите, които все още не отговарят 
изцяло на изискванията, но имат работещ план за действие. 
Този работещ план за действие трябва да включва оценка 
на риска, договор със служба по трудова медицина и вът-
решнофирмена група или комитет по условия на труд, като 
това трябва да бъде изпълнено до края на 2004 година. 
Макар и значителни, инвестициите в здравословни и безо-
пасни условия на труд повишават конкурентните предимст-
ва в дългосрочен период и прилагането им трябва да бъде 
оценено положително.

Изпълнението на изискванията на единния пазар създава 
предизвикателства не само за българските фирми, но и за 
държавната администрация. През февруари промените в 
Закона за регионалното развитие доведоха до обособя-
ване на 6 района за планиране. Макар и да съществуваха 
от 1999 година с постановление на правителството, инсти-
туционализирането им води до изпълнение на задължени-
ята на администрацията, свързано с усвояване на средст-
вата по структурните фондове на ЕС, тъй като средствата 
на ЕС се усвояват от административни единици с населе-
ние между 800 000 и 3 000 000 души. Новите райони за 
планиране не са административни единици, но позволяват 
усвояването на средствата да не бъде възпрепятствано от 
нормативни несъответствия с рамката за регионална по-
литика в ЕС. 

Запознаването с изискванията на Единния пазар, свър-
зано с изпълнението на Комуникационната стратегия на 
България за членство в ЕС, също изостава. От една страна, 
Комуникационната стратегия е преди всичко насочена към 
PR кампании за популяризиране на членството и туширане 
на евентуалния евроскептицизъм у населението и фир-
мите. В нея е предвиден бюджет от 10 000 лева за всеки 
отделен проект, който цели запознаване на бизнеса с изис-
кванията на ЕС в определени браншове. От друга страна, 
фирмите се нуждаят от информация за изискванията на 
ЕС по преговорни глави, която да бъде предоставяна на 
леснодостъпен език, тъй като мнозинството от компаниите 
в България все още ползват юридически и консултантски  
услуги по изключение и за текущи нужди, а не за вземане 
на стратегически решения, каквото е подготовката им за 
интегриране в Единния пазар. До момента Министерство 
на икономиката18, Министерство на труда и социалната 
политика19, МРРБ20, МФ, МВнР, МЗГ21, Министерство на 
правосъдието22, МТС23, МЗ24 и МЕЕР25 са публикували ев-
ропейските изисквания към българските предприятията за 
някои от главите, по които са водили преговори. Позитивна 
стъпка през изтеклия период е и създаването на Консул-
тативен съвет към МИ с участието на бизнес асоциации, 

който да запознава бизнеса с поетите ангажименти в хода 
на преговорите.

Забавянето на информацията за приетите от правителст-
вото ангажименти в хода на преговорите създава пазар за 
специализирани консултантски услуги в тази сфера, като 
предлагането може да се осигури от неправителствения 
сектор, браншовите и бизнес организациите. Например 
Българската международна бизнес асоциация стартира 
проект “Пътна карта за конкурентоспособността на 
българската икономика”, който цели ускоряване на при-
лагането на добри производствени практики в българските 
предприятия съгласно изискванията на ЕС. Дейностите 
по проекта ще бъдат насочени предимно в следните 
области – енергетика, телекомуникации и информационни 
технологии, транспорт, земеделие, хранителна индустрия 
и околна среда. Българската асоциация на хранителната и 
питейна индустрия (БАХПИ, www.bafdi.com) също запозна-
ва членовете си с изискванията в бранша; Българска сто-
панска камара (www.bia-bg.com/) също провежда редица 
мероприятия, свързани с популяризирането на изисквани-
ята, произтичащи от членството в ЕС. 

Търговска политика

Едно от значимите събития за бизнеса в България от 2004 
година е присъединяването на пет страни от ЦЕФТА 
към ЕС и отражението, което ще даде това събитие върху 
търговските потоци. Тъй като споразумението за свободна 
търговия между страните от Централна Европа отговаря 
напълно и донякъде копира Европейското споразумение, 
няма основания да очакваме промяна в обема на 
стокообмена. Търговията с промишлени стоки е изцяло 
освободена от мита и фактът на присъединяването няма 
да промени нищо. Колкото до селскостопанските стоки, 
новите квоти на ЕС за българска аграрна продукция ще 
отчитат включването на новите страни. Само отделни 
експортни изделия (преработени селскостопански стоки) 
на пазара в ЕС се облагат с по-високи мита, отколкото в 
ЦЕФТА, но износът ни на такива изделия е незначителен. 

Вече е договорен безмитният износ за ЕС без количес-
твени ограничения на някои храни (шоколадови, захар-
ни, макаронени изделия), което се очаква да активизира 
експортната дейност на българските производители. По-

18  http://www.mi.government.bg/integration/eu.html 
19  http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/euro/index.htm 
20  http://www.mrrb.government.bg/page.php?P=191 
21  http://www.mzgar.government.bg/EU/eu.htm 
22  http://www.mjeli.government.bg/Eurointegration/Euroint.aspx 
23  http://www.mtc.government.bg/EU_Integration/eurointegration.html 
24  http://www.mh.government.bg/evrointegracia.php 
25  http://www.doe.bg/cgi-bin/i.pl?l=1&p=588 
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ради забавяне в приемането на регламента от страна на 
ЕС, очаква се новите търговски договорености да започнат 
да действат чак от 1 август при първоначален срок 1 юни. 
Най-важният проблем, който трябва да се реши, засяга из-
носа на вино – досега квотите в ЦЕФТА бяха много по-голе-
ми, отколкото в ЕС, и България имаше сравнително силни 
позиции на пазара в тези страни. Въпрос на преговори е 
да се договори промяна в квотите. Очаква се да паднат 
митата за редица зеленчуци, които досега се търгуваха с 
преференции на пазарите на страните от ЦЕФТА и чието 
производство вече е адаптирано към изискванията на ЕС. 
Това ще стане едва след подписването на допълнителен 
протокол между България и ЕС, който все още се бави.

Очаква се до края на тази година да бъде подписан Про-
токолът за оценяване на съответствието и признаване на 
промишлени стоки към Европейското споразумение за асо-
цииране. То ще даде възможност български компетентни 
органи да оценяват съответствието на продуктите при по-
малък разход на време и средства за фирмите. Оценените 
по този начин изделия ще могат да се движат свободно на 
пазара в България и ЕС и ще се реализира идеята за сво-
бодно движение на стоките на общия европейски пазар.

С цел облекчаване на търговията по време на 
изследвания период се приеха мерки за улесняване 
и ускоряване на граничния преход. От началото на 
следващата година контролът и плащането на граничните 
пунктове ще става на едно гише, с което ще се увеличи 
два-три пъти скоростта на обслужване. Предвижданото 
подобряване на инфраструктурата на граничните пунктове 
ще позволи да се ускори преминаването на стокопотока 
през границата, да се съкратят разходите по транспорта и 
да се подобри ефективността на фирмите, осъществяващи 
външнотърговска дейност.

В началото на годината на правителствено ниво бяха 
дискутирани възможностите за преодоляване на 
растящия търговски дефицит между България и Русия 
и стимулиране на българския износ. Проблемът с 
неравностойния обем на стокопотоците отдавна създава 
затруднения не само за търговското салдо, но и за самите 
износители. Освен с високи мита те се сблъскват на 
руския пазар с липсата на банкови и застрахователни 
гаранции, нелоялна конкуренция на офшорни компании, 
недостатъчна защита на интелектуалната собственост. 
Продължават преговорите на правителствено ниво за 
намаляване на митата по вноса на някои чувствителни 
стоки, но реален резултат може да се очаква едва след 
като започне процедурата по присъединяването на Русия 
към СТО през 2005 година. Членството в СТО ще задължи 
Русия да свали средното равнище на митата по вноса от 
сегашните 18 на сто на не повече от 8 на сто. Положителен 
момент в двустранните отношения е договореността с 
руския държавен орган за сертификация и стандартизация 

“Госстандарт” да открие свое представителство в София, 
за да могат българските износители да получават на място 
необходимите им сертификати. Такива ще бъдат издавани 
не само за отделни продукти, но и за цели производства. 
Очаква се българският Център по хигиена да бъде 
акредитиран от съответните руски служби за издаване 
на сертификати на български износители на храни и 
козметика.

Приетите в началото на годината промени в Закона 
за марките и географските означения имат за цел да 
ограничат нерегламентирания внос, да предпазят 
местните производители и вносители от неблагоприятното 
въздействие на контрабандата и да спрат достъпа на 
фалшификати до пазара. Всичко това в крайна сметка трябва 
да доведе до нормализиране на пазара и стимулиране 
развитието на действителни пазарни отношения.

Административна и регулативна среда 

Продължават усилията в посока на подобряване на 
общата административна и правна среда за стартиране и 
осъществяване на бизнес в страната чрез облекчаване на 
регулаторните режими. 

В момента се подготвят промени в процеса на 
регистрация на фирми, които ще доведат до неговото 
ускоряване. Обсъждат се промени в Наредбата за 
водене и съхраняване на регистрите за вписвания. Ще 
се въведат и образци на заявленията за регистрация и 
промяна на обстоятелствата. Очаква се променената 
наредба да влезе в сила от началото на 2005 година. Ще 
се проведе проучване за капацитета на 28-те окръжни 
съдилища в страната, за да може да бъде определен 
срок за регистрация. Очакванията са регистрацията 
да приключва за седем дни. В момента регистрацията 
на фирма отнема около 30 дни. Въвеждането на срок и 
изискване за спазването му ще бъде гаранция за по-голяма 
прозрачност и ще доведе до намаляване на корупционния 
натиск върху съдиите. При неспазване на срока съдията, 
който не е извършил регистрацията навреме, ще носи 
дисциплинарна отговорност. Предвижда се възможност за 
търсене и на гражданска отговорност, ако от забавянето 
са произтекли вреди. 

С цел улесняване на гражданите е предвидено в наредбата 
да се приложи списък на документите, необходими за 
регистрация на различни видове дружества. Съдебният 
служител, който приема искането за регистрация, ще бъде 
задължен да направи проверка дали са представени всички 
необходими документи. В момента според действащите 
правила чиновникът, приемащ искането за регистрация, 
няма задължение да извършва такава проверка и 
евентуални неточности или липсващи документи могат 
да се установят едва когато документите пристигнат при 
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съдиите, което води до сериозно забавяне на процеса по 
регистрация. 

В момента се работи по проект за цялостна реформа 
на търговската регистрация, подкрепен от ААМР. През 
май бяха представени идеите на експертите от агенцията, 
според които за България най-подходящо е търговският 
регистър да премине към Министерство на правосъдието 
и да се обедини с този за особените залози. Освен 
това е необходимо да се обединят на национално ниво 
данъчното, статистическото, социалноосигурителното 
обслужване, както и годишното финансово отчитане. Този 
подход ще доведе до съществено намаляване на времето 
и разходите за регистрация, ще се избегне дублирането на 
усилия и такси, ще се избегнат измамите и възможностите 
за корупция и в крайна сметка ще се въведе единен номер 
за компаниите. Според експертите от ААМР въвеждането 
на единен регистър ще струва около 3 млн. евро. Тези 
предложения се обсъждат, като представители на съдебната 
власт се противопоставиха на изваждането на търговския 
регистър от съда с аргумента, че само магистрати могат да 
проверяват дали вписването е законно. 

Регулиране на обществените поръчки 

През разглеждания период беше представен доклад на 
Сметната палата за резултатите от извършения одит 
на ефективността на режима на контрол на възлагане-
то на обществени поръчки, осъществяван от АДВФК към 
министъра на финансите и дирекция “Обществени поръчки” 
към МС26.  Одитът обхваща периода от влизането в сила на 
ЗОП през 1999 година до 30 септември 2003 г. Само за пе-
риода 1 януари 2002 г. – 30 септември 2003 г. органите на 
АДВФК са проверили общо 7 676 процедури. Констатирани 
са нарушения при 1 525 от тях. За 914 поръчки изобщо не 
е проведена процедура. Най-често установените наруше-
ния са: непроведена процедура; неизпращане на данни до 
Регистъра на обществените поръчки; опорочаване на кон-
курса от страна на възложителя; неоснователно сключени 
анекси; сключване на договор преди изтичане на срока за 
обжалване; разделяне на поръчката, за да се заобиколи 
прилагането на закона; провеждане на процедури по пряко 
договаряне без основание; разлика между клаузите на до-
говора и предложението, с което кандидатът е класиран. 

Авторите на доклада констатират, че се е очертала 
трайна тенденция на нарастване нарушенията на ЗОП 
и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под 
праговете, определени в чл. 7 от ЗОП.

Изводите от този доклад, както и редица други анализи 
и изследвания показват за пореден път необходимостта 

от съществена промяна на нормативната уредба, 
регламентираща обществените поръчки.  

През март 2004 г. парламентът прие на второ четене но-
вия Закон за обществените поръчки (ЗОП). Законът е 
съобразен с директивите на ЕС за обществените поръчки 
за услуги, доставки, строителство, както и за дейностите 
в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и по-
щенски услуги. Основната цел на закона е да се осигури 
ефективност при изразходване на обществени средства. 
Процедурите, които се регламентират в закона, се осно-
вават на принципите: публичност и прозрачност; свободна 
и честна конкуренция; равнопоставеност на всички канди-
дати.

В нормативния акт са посочени обектите и субектите на об-
ществените поръчки; праговете, над които е задължително 
да се проведе процедура за възлагане на обществени по-
ръчки; начинът на определяне стойността на обществените 
поръчки; видовете процедури; правилата за участие в про-
цедури и правилата за възлагане на обществени поръчки; 
специалните правила за възлагане на обществени поръчки 
в секторите водоснабдяване, енергетика, транспорт и по-
щенски услуги; оспорване и контрол; създаване на Агенция 
по обществени поръчки и водене на Регистър на общест-
вените поръчки.

С новия Закон са приети по-високи прагове за видовете 
обществени поръчки, без да се достигат все още нивата на 
ЕС. Те са както следва:

Вид обществена 
поръчка Нов праг Предишен 

праг Праг в ЕС

лв. лв. евро
За услуги 90 000 30 000 130 000 
За доставки 150 000 50 000 200 000 

За строителство 1 800 000 600 000 5 000 000 

За пръв път се регламентират и условията, и редът за 
възлагане на обществени поръчки при конкурс за проект, 
където прагът е над 30 000 лева.
 
Очаква се, че вдигането на праговете ще даде възможност 
за ограничаване на компрометираните процедури и 
по-разумно изразходване на финансовите ресурси на 
възложителите и кандидатите, както и до ограничаване на 
корупцията. Това обаче ще проработи само при условие че 
процедурите, по които се възлагат поръчки под праговете, 
са напълно прозрачни. 

Министърът на икономиката осъществява държавната 
политика в областта на обществените поръчки. Законът 
постановява създаването на Агенция по обществени 26  www.bulnao.government.bg/documents/Porachki.doc
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поръчки към министъра на икономиката, която го 
подпомага при осъществяване на държавната политика 
в областта на обществените поръчки. Основните 
правомощия на изпълнителния директор са както следва: 
издаване на методически указания по прилагането на 
закона; предявяване на съдебни искове за обявяване 
на нищожност на договори за обществени поръчки при  
нарушение на закона, сезиране на компетентните органи 
по упражняване на контрол по спазване на закона; водене 
на Регистъра на обществените поръчки, разработване на 
Класификатор на обществените поръчки; поддържане на 
списъци на възложителите и други.

През март 2004 г. МС прие устройствен правилник за 
структурата и организацията на дейността на Агенцията 
по обществени поръчки. Новата административна 
структура с определените й пълномощия има за цел да 
се преодолеят проблемите, свързани с организацията 
и административния капацитет при осъществяване 
на държавната политика в областта на обществените 
поръчки. Очаква се създаването й да доведе до по-стриктно 
прилагане на закона и до уеднаквяване на практиката по 
неговото прилагане. 

Поддържането на публичен регистър за обществените 
поръчки е една от важните функции на агенцията. 
Съществуващият до момента регистър съдържа непълна 
или неточна информация за процедурите и договорите по 
ЗОП. Намеренията на ръководството на агенцията са да 
се проучат и приложат най-добрите практики в тази област 
чрез активно използване на съвременни информационни 
технологии, в това число и възможност възложителите 
сами да попълват онлайн необходимите данни в регистъра, 
спазвайки изискванията на Закона за електронния документ 
и електронния подпис. Разработва се и класификатор на 
поръчките, който се базира на прилаганите в ЕС кодове 
(т.нар. CPV кодове).

С новия закон се опростява производството по оспорване 
на процедурите по ЗОП – всеки кандидат може да 
предяви пред районните съдилища (а не пред ВАС, както 
предвиждаше досега действащият ЗОП) иск за отмяна на 
решенията на възложителя.

Друг важен момент в закона е възможността оспорването 
на процедурите да става и пред арбитраж, в случай 
че кандидатът е сключил арбитражно споразумение с 
възложителя преди подаване на офертата. Компетентен по 
ЗОП арбитраж ще бъде Арбитражният съд към агенцията 
по обществени поръчки, който предстои да бъде създаден. 
Тази промяна ще доведе до съществено облекчаване и 
ускоряване на процедурите по обжалване27.

Арбитражното производство има няколко предимства: то е 
по-бързо, тъй като този съд е едноинстанционен, решенията 
му са окончателни и не могат да се обжалват пред по-горна 
инстанция; разходите за арбитражното производство 
са по-ниски; той дава възможност за специализирано 
правораздаване чрез привличане на компетентни лица и 
експерти. 

В новия ЗОП се съдържа преференция за малки и 
средни предприятия, регистрирани по Закона за МСП, 
която ще важи в периода 1 октомври 2004 г. – 1 януари 
2007 г. При оценяване на офертите на кандидат, който е 
МСП, предложената от него цена се смята за най-ниска, 
ако тя надхвърля предложената най-ниска цена от друг 
кандидат с не повече от 15 на сто – за обществени поръчки, 
възлагани през 2004 година; 10 на сто – за тези, възлагани 
през 2005 година, и 5 на сто за тези, възлагани през 2006 
година. Предвидено е тази схема да се прилага само когато 
оценяваните оферти са на кандидати от страни, които не 
осигуряват равен достъп на български фирми до техни 
поръчки, при това само до 1 юли 2007 г. 

Важна промяна в закона е и намаляването на допустимия 
максимален размер на гаранцията за изпълнение на 
договора за обществена поръчка от 10 на сто до не повече 
от 5 на сто от стойността на поръчката. Високите размери 
на гаранции за участие в процедурите и за изпълнение 
на договорите са едно от препятствията, посочени от 
мениджърите на МСП за участие в такива процедури. 

Законът запазва възможност обществените поръчки да 
минават през стоковите борси, но кръгът на договорите, 
които биха могли да бъдат сключени там, се стеснява. Ще 
се прилага специален списък, в който ще бъдат включени 
само традиционно търгувани борсови стоки, които ще бъдат 
предмет на доставки по договори за обществени поръчки. 
Този списък ще се предлага от Държавната комисия по 
стоковите борси и тържища и ще се одобрява от МС в 
правилника за прилагане на закона. 

За първи път в нашето законодателство се създава 
възможност за сключване на компенсаторни (офсетни) 
споразумения. Те ще бъдат възможни за сделки в областта 
на отбраната и сигурността и ще се регламентират като 
част от специална наредба за поръчки в тази сфера. 
При компенсаторното споразумение изпълнителят се 
задължава пред възложителя да извърши инвестиции, 
да изпълни договори за доставки или строителство от 
български дружества и пр.

Новият ЗОП влиза в сила от 1 октомври 2004 г. До тази 
дата трябва да бъдат приети и обнародвани подзаконови 
нормативни актове. Това са: Правилник за прилагането на 
ЗОП; Наредба за възлагане на обществени поръчки под 
праговете, Наредба за условията и реда за възлагане на 

27  През 2003 година е имало 10 000 обществени поръчки и близо половината от тях са 
били атакувани по съдебен ред, което е довело до съществено забавяне на изпълнението 
на процедурите.
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обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността 
на страната; Класификатор на обществените поръчки; Ус-
тав и Правилник за работа на Арбитражния съд, както и 
Тарифа за арбитражното производство. 

От особена важност за влизането в сила на ЗОП е 
качественото изработване и своевременното приемане 
на посочените подзаконови нормативни документи. Така 
например с трикратното повишаване на праговете се 
очаква, че по новата Наредба за възлагане на обществени 
поръчки под праговете ще се реализират 70–80 на сто от 
всички поръчки. От особено значение е този документ, 
освен възможността за по-гъвкави правила в сравнение 
със ЗОП, да осигурява прозрачност и на процедурите. 

Някои експерти изразяват мнение, че рязкото (трикратно) 
увеличаване на праговете ще доведе до по-голяма 
корупция и е предпоставка за повече съдебни дела за 
обжалване на резултатите от конкурсите. По време на 
обсъждането на закона бяха направени предложения за 
по-плавно нарастване на праговете, тъй като рязкото им 
увеличаване може да доведе до това, че много поръчки 
ще останат извън обхвата на закона, а Наредбата на МС 
за поръчките под стойностите на праговете е възможно 
да не гарантира достатъчна прозрачност, публичност и 
ефективност при изразходването на бюджетни средства. 
 
Новият Закон за обществените поръчки е важна крачка 
към ЕС, тъй като той има голямо значение за усвояване 
на европейските фондове и е един от основните 
инструменти в това направление. Пълното хармонизиране 
на законодателството в тази област с европейското и 
установяването на реална практика по прилагането му ще 
даде възможност при пълноправното членство страната да 
има готовност ефективно да прилага сложните правила и 
процедури на ЕС.

Корупционна среда

През април 2004 г. “Коалиция 2000” представи 
специализирано изследване за разпространение на 
корупцията, осъществено само сред предприемачи. Прави 
впечатление, че в това проучване се констатира най-ниската 
стойност за последните две години на индикатора за 
реално осъществени корупционни сделки в страната. 
Изводът на експертите е, че макар и все още да е рано да 
се правят обобщения, данните показват, че предприетите 
от правителството антикорупционни мерки постепенно 
започват да дават резултат. Почти при всички видове 
публични услуги се наблюдава отслабване на корупционния 
натиск, като в най-голяма степен това важи за издаването 
на разрешения за строеж и отпускането на кредити. 
Продължава да се повишава делът на фирмите, платили 
неофициално суми, за да избегнат глоба за извършено от 
тях нарушение. При последното изследване на “Коалиция 

2000” се забелязва все по-ясно разграничаване между 
двата вида корупция – тази, инициирана от страна на 
държавните служители, и тази, инициирана от страна на 
самите предприемачи. Може да се твърди, че предприетите 
от правителството мерки определено са повлияли върху 
държавните служители в положителна посока.
 
Другият важен извод, наред с намалелите корупционни 
сделки, е нарастване на размера на неофициалните 
плащания. За някои от услугите все още преобладават 
суми до 250 лева – получаване на телефонен номер, работа 
с фирмени отделения (по вписване) в съда, включване в 
електрозахранване, прокарване на вода. 

Платените от предприемачите допълнителни суми при 
получаване на разрешение за строеж, получаване на 
разрешителни, лицензи, получаване на кредит, съдебни 
дела при сключване на договор с големи предприятия 
варират в широки граници – от 250 до 5 000 лева. При 
спечелването на обществени поръчки 6 от 10 фирми 
посочват, че са платили над 1 000 лева, а 20 на сто от 
анкетираните са платили суми в размер над 5 000 лева. 

Сходни резултати отчитат и други социологически 
проучвания. Например според ежемесечното проучване 
на социологическата агенция “Алфа Рисърч” сред 
представители на бизнеса за периода 20 март – 20 април, 
близо 20 на сто от големите обществени поръчки са 
спечелени с подкуп, който при това надвишава 5 000 лева. 

През март беше разпространен поредният доклад 
на международната организация “Трансперънси 
интернешънъл”. Сред 133-те изследвани страни България 
е поставена на 54-о място по индекс на разпространение 
на корупцията. Според експертите антикорупционното 
законодателство в страните от Централна и Източна 
Европа е повърхностно и има пропуски в приложението му. 
Проблемите са най-сериозни в областите: финансиране 
на политически партии, ходатайство и конфликт на 
интереси. Според доклада в България най-корумпирани са 
политическите партии. 

Реформа в държавната администрация 

През април беше приет от МС доклад за състоянието на 
държавната администрация през 2003 година. Според 
доклада общата численост на заетите в нея е 81 хил. души, 
което представлява под 4 на сто от всички заети. Заетите 
в публичния сектор (в това число държавно образование, 
здравеопазване и социални грижи) представляват 37.8 
на сто от всички заети. Този показател е доста висок за 
България – за сравнение в Белгия и Италия този процент 
е 23, в Португалия – 17.5 на сто, в Гърция – 12.9 на сто. 
Според доклада през 2003 година на държавни служители 
са наложени 1928 дисциплинарни наказания. 

ПОЛИТИКА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА
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През април бяха представени и резултати от социологическо 
проучване за държавната администрация. Според 
анкетираните граждани оценката, която държавната 
администрация може да получи, е добър 4. Проучването 
е на Националния център за изследване на общественото 
мнение.

Според 48 на сто от гражданите причините за 
бавното и некачествено обслужване е нежеланието 
и некомпетентността на чиновниците. Трябва да се 
отбележи обаче, че според 36 на сто от анкетираните 
е настъпило подобрение в работата на държавната 
администрация. Проучването е установило, че близо 75 
на сто от гражданите не познават реда за обжалване при 
отказ за предоставяне на услуги. Това е повод да се вземе 
решение от следващата година всички институции да 
бъдат задължени върху самите бланки, които предоставят 
на гражданите, да посочват и реда за обжалване, в какъв 
срок и пред какъв орган може да стане това. Във всяко ве-
домство се разработва харта на клиента, чрез която той 
ще бъде информиран за изискванията към чиновниците, 
предоставящи различни услуги, и за сроковете. 

През следващите месеци предстои обсъждане на 
предложения на министерствата за децентрализация и 
прехвърляне на услуги за извършването им от бизнеса. 
Това ще става по определени правила и процедури, които 
ще бъдат разработени и приети от правителството. Очаква 
се тази мярка да доведе до оптимизиране на състава на 
държавната администрация.

В началото на юни МС прие Кодекс за поведение на 
служителите в държавната администрация. В кодекса е 
посочено, че служителят осъществява действия, предлага и 
взима решения, водещи до правна сигурност, елиминиране 
на произвол и укрепване на доверието в държавните 
институции. Предвижда се кодексът да се спазва и от 
работещите по трудово правоотношение. Приемането на 
такъв етичен кодекс се налага поради ключовата роля на 
служителите в държавната администрация за провеждането 
на държавната политика и поради нарасналите изисквания 
към държавните служители при изпълнение на техните 
задължения. Принципите, които трябва да спазват 
държавните служители при осъществяване на тяхната 
дейност, са: законност, лоялност към обществото, 
отговорност и отчетност. 

В кодекса е предвиден редът за предотвратяване на 
конфликт на интереси, според който служителите не 
трябва да участват при обсъждане, подготовка, вземане и 
изпълнение на решения, когато те или свързани с тях лица 
са заинтересовани от съответното решение или когато 
имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи 
основателни съмнения в тяхната безпристрастност. 
Кодексът регламентира правилата в поведението на 

служителите към гражданите и колегите, както и тяхното 
професионално и лично поведение. 

ПОЛИТИКА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА
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Изпълнение на бюджета към края на април 2004 г.

Консолидиран бюджет (обхваща републиканския 
бюджет и всички автономни бюджети – на общините, 
осигурителните фондове, ДВУЗ, БАН, БНР, БНТ, Висшия 
съдебен съвет, както и извънбюджетни фондове и 
сметки на централно и местно равнище)

Като цяло през първите четири месеца на 2004 година се 
наблюдава добро изпълнение по консолидираната фис-
кална програма, като някои пера показват положително 
изпълнение в сравнение със същия период на миналата 
година. По данни на Министерство на финансите към 30 
април 2004 г. излишъкът по консолидираната фискал-
на програма се е увеличил спрямо съответния период на 
2003 година (409.7 млн. лв.) и е в размер на 528.9 млн. лв. 
В края на 2003 година бе регистриран излишък от 0.937 
млн. лв. по консолидираната фискална програма. Очаква 
се през следващите месеци наблюдаваната тенденция да 
се запази. Благодарение на очакваното преизпълнение на 
приходите по консолидираната фискална програма е въз-
можно реализираният през 2004 година дефицит да бъде 
по-нисък от заложения в Закона за държавния бюджет или 
с допълнителните приходи да бъдат финансирани част от 
условните разходи за инфраструктурни проекти в графа 
“Финансиране”.

Приходите и помощите до края на април 2004 г. са в раз-
мер на 5 097.6 млн. лв., или 35.4 на сто от заложения в 
консолидираната бюджетна програма общ годишен раз-
мер. За сравнение, през първите четири месеца на 2003 
година приходите по консолидирания бюджет се равняват 
на 4 631.2 млн. лв., или 34.2 на сто от предвидения общ 
годишен размер и 32.9 на сто от реализираните приходи. 
Съществен принос за доброто изпълнение на приходната 
част имат данъчните приходи и по-специално приходите от 
косвени данъци. Разходите за периода са общо 4 568.7 
млн. лв., или 31.1 на сто от годишния размер на разходите 
по Бюджет 2004. За сравнение, през същия период на из-
миналата година те са 4 221.5 млн. лв. (31 на сто спрямо 
бюджетните разчети и 30 на сто от реализираните през 
годината разходи). По отношение на съставните бюджети 
с по-значителни разходи се отличават републиканският 
бюджет, а също и бюджетите на социалноосигурителните 
фондове. 

Тенденцията от последните години в края на отчетния 
период да бъде реализирана значителна част от 
заложените в консолидираната фискална програма разходи 
вероятно ще бъде продължена и през настоящата година. 
Досегашната практика дава основание да очакваме, че 
сред основните разходни пера в края на годината ще бъдат 
средствата за инфраструктурни проекти, финансирането 
на НЗОК, неразплатените разходи за делегираните 
държавни дейности на общините, коледните надбавки 

за пенсионерите и тринадесетата заплата за заетите в 
бюджетната сфера.

Републикански бюджет (състои се от централния бю-
джет, бюджетите на министерства и ведомства и бю-
джета на Сметната палата)

По републиканския бюджет се отчита излишък в размер 
на 405.3 млн. лв. Приходите в него са 3 368.2 млн. лв. (37.2 
на сто от планираните за годината), а разходите и транс-
ферите – 2 963 млн. лв. (31.9 на сто от годишния размер 
в съответствие с бюджетните разчети за 2004 година). За 
сравнение през миналата година тези стойности са били 
съответно 2 878.1 млн. лв. приходи (37.6 на сто от плани-
раното и 34.1 на сто от отчетените приходи) и 2 594.1 млн. 
лв. разходи и трансфери (32.3 на сто от програмата и 30.3 
на сто от общия размер на реализираните през годината 
разходи и трансфери). 

Централен републикански бюджет

Излишъкът по централния републикански бюджет е 287.3 
млн. лв., като приходите възлизат на 2 895.2 млн. лв., а 
разходите и предоставените трансфери – съответно на 
463.6  млн. лв. и 2 144.4 млн. лв. 

Фискален резерв (включва паричните средства в лева 
и чуждестранна валута по всички текущи и срочни 
депозити в БНБ и търговските банки на централния 
бюджет, бюджетните средства на министерствата и 
ведомствата, НОИ, НЗОК и техните извънбюджетни 
сметки и фондове, както и други високоликвидни и 
нискорискови финансови активи в чуждестранна валута 
на правителството)

Фискалният резерв в края на април 2004 г. бележи увели-
чение с 300.9 млн. лв. спрямо предходния месец и възлиза 
на 4 415.1 млн. лв., от които средствата по депозити в БНБ 
са 3 822.5 млн. лв., а средствата във валутни активи са 1 
975.5 млн. лв. Таблица 6 илюстрира динамиката на фис-
калния резерв през разглеждания период.

Таблица 6.  Показатели за фискалния резерв (ФР) 
съгласно Споразумението с МВФ (млн. лв.)

Към 31 
декември 

2003 г.

Към 31 
януари 
2004 г.

Към 29 
февруари 

2004 г.

Към 31 
март 

2004 г.

Към 30 
април
2004 г.

Общ размер на ФР 3 848.8 3 726.5 3 687.9 4 114.2 4 415.1
Средства на ФР по 
депозити в БНБ 3 280.1 3 138.4 3 146.7 3 503.2 3 822.5

Средства на ФР 
във валутни активи

2 289.3 1 951.6 1 940.0 1 986.8 1 975.5

 Източник: По данни от МФ 
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Общински финанси

Към 30 април 2003 г. общинските бюджети регистрират 
103.1 млн. лв. излишък при 294.5 млн. лв. приходи, 428.6 
млн. лв. нетни трансфери и 620 млн. лв. разходи.

Приходна част на републиканския бюджет

Данъчни приходи

Данъчните приходи в републиканския бюджет към 30 април 
2004 г. възлизат на   2 677.5 млн. лв. в сравнение с 2 188.1 
млн. лв. през същия период на миналата година. Изпълне-
нието им до май 2004 г. е 35.8 на сто спрямо заложените 
в Закона за държавния бюджет годишни постъпления. Към 
края на април 2003 г. изпълнението на данъчните приходи 
в републиканския бюджет е било 35.9 на сто от заложените 
в Закона за държавния бюджет годишни приходи.

От данъчните приходи с най-висок относителен дял е 
ДДС – 44.5 на сто от общите данъчни приходи при 46.9 на 
сто от общите, реализирани за същия период на 2003 го-
дина. Изпълнението на ДДС за първите четири месеца на 
2004 година е 1 192.7 млн. лв. (35.7 на сто от планираните 
приходи от ДДС за годината), при 1 025.9 млн. лв. в края 
на април миналата година (34.9 на сто от заложения общ 
годишен размер). Основната причина за това увеличение 
са нарасналите приходи от ДДС при внос вследствие на 
увеличения внос през първите четири месеца на 2004 го-
дина в сравнение със същия период на миналата година.

С висок относителен дял са приходите от акцизи и такси 
върху течни горива – 503.2 млн. лв., или 18.8 на сто от 
общите данъчни приходи. Изпълнението на данъка спрямо 
годишните разчети към края на април е 28.8 на сто при 28.3 
на сто в края на април 2003 г. Върху ръста на приходите от 
акцизи оказват влияние новите, по-високи ставки за течни-
те горива и тютюневите изделия. По-слабо е изпълнението 
на приходите от акцизи върху стоки местно производство, 
което се дължи на намаления обем на производството на 
горива. Друг фактор, който обуславя размера на приходите 
от акцизи, са цените на енергийните ресурси на световните 
пазари.

Относителният дял на приходите от корпоративния да-
нък до 30 април 2004 г. (414.1 млн. лв.) е 15.5 на сто от 
данъчните приходи, при 21 на сто за предходната година 
(458.9 млн. лв.). Изпълнението им спрямо годишния разчет 
е 48.7 на сто. Два са основните фактора, допринесли за 
намалението на приходите от корпоративен данък в срав-
нение с първите четири месеца на миналата година. На 
първо място, авансовите вноски за разглеждания период 
се правят при различна данъчна ставка (23. 5 на сто през 
2003 година и 19.5 на сто през 2004 година) и облагаема 

печалба. От друга страна, влияние оказва невнасянето 
авансови вноски от фирмите, надвнесли данъци или реа-
лизирали загуба през 2003 година.

Делът на приходите от данък върху доходите на фи-
зически лица (ДДФЛ) до края на април е 14.2 на сто от 
данъчните приходи, при 5.6 на сто за същия период на 
предходната година. Изпълнението на ДДФЛ на нетна 
основа е 380.7 млн. лв., или 34.3 на сто спрямо годишния 
разчет. За  същия период на миналата година събраните 
приходи са 123.4 млн. лв., или 32.9 на сто от годишните 
разчети. Основната причина за значителното нарастване 
на приходите от ДДФЛ спрямо същия период на миналата 
година са въведените от 1 януари 2003 г. задължителни 
осигурителни прагове. Увеличените приходи се дължат и 
на постъпленията от данък върху доходите от трудови пра-
воотношения, дължими за 2003 година, както и на издъл-
жаването на данъчните задължения по годишната данъчна 
декларация при извънтрудовите правоотношения през 
януари с ползвана отстъпка от 5 на сто.

Приходите от мита и митнически такси са в размер на 90 
млн. лв., или 44 на сто спрямо годишните разчети. Увели-
чението им в сравнение със същия период на 2003 година 
е 21.1 млн. лв. През януари бяха представени финансови-
те резултати на Агенция “Митници” за 2003 година. Общите 
приходи от ДДС, мита, акцизи и глоби, събрани от Агенция 
“Митници”, по касовото изпълнение на републиканския бю-
джет за 2003 година възлизат на 3 200.3 млн. лв. и пред-
ставляват изпълнение от 112.8 на сто спрямо бюджетните 
разчети. В сравнение с 2002 година реализираните прихо-
ди през 2003 година отбелязват нарастване с 495.9 млн. 
лв., или с 18.3 на сто.
 
Неданъчни приходи и помощи

Неданъчните приходи по републиканския бюджет към края 
на април са 683 млн. лв., или 43.6 на сто спрямо годишните 
разчети. Липсва изменение в размера им спрямо миналата 
година. Принос за реализираните неданъчни приходи има 
направената еднократна годишна вноска от превишава-
нето на приходите над разходите на БНБ в размер на 
170.9 млн. лв. (при общ годишен разчет от 156 млн. лв.). 
Наблюдава се добро изпълнение  на другите неданъчни 
приходи по ЦБ (76.2 на сто от годишните разчети).

Като цяло продължава тенденцията към неточно прогнози-
ране на бюджетните приходи, което затруднява ефективно-
то планиране на бюджетните разходи за годината и в рам-
ките на отделните тримесечия.  Практиката през послед-
ните месеци на годината да се изразходва реализираното 
преизпълнение на приходите през годината крие опасност 
от неоптимално използване на наличните ресурси. 
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Разходна част на републиканския бюджет

Разходи

С най-висок относителен дял от 37.9 на сто от общите раз-
ходи са разходите за текуща издръжка (744.3 млн. лв.), 
в които се включват разходите за медикаменти, горива и 
енергия, външни услуги, текущ ремонт, а също така и раз-
ходите за отбрана и сигурност.

Изплатените лихви за обслужване на външния и вътреш-
ния дълг към края на април са 374.2 млн. лв., от които 62.2 
млн. лв. по вътрешни заеми и 312 млн. лв. по външни зае-
ми. Относителният дял на разходите за лихвени плащания 
за периода е 12.6 на сто от общите бюджетни разходи (при 
15.7 на сто през първите четири месеца на 2003 година).

Продължава тенденцията към увеличаване на субсидии-
те в номинално изражение и като дял от общите разходи 
– 211.4 млн. лв., или 41.7 на сто от годишните разчети. За 
сравнение, отпуснатите субсидии към началото на май 
2003 г. са 148.2 млн. лв., или 28.4 на сто от заложения в 
РБ годишен размер. Динамиката на отпуснатите субсидии 
през първите четири месеца на 2004 година налага извода, 
че реално отпуснатите средства през годината ще надви-
шат бюджетните разчети.

Също така се наблюдава увеличение на реализираните 
социални разходи и разходите за стипендии с близо 14 
на сто спрямо същия период на миналата година – от 198.2 
млн. лв. на 225.5 млн. лв. Делът им в общите разходи оста-
ва относително постоянен. 

Трансфери

Нетните трансфери (разликата между получените и пре-
доставените от републиканския бюджет трансфери) от РБ 
за другите бюджети възлизат на 999.2 млн. лв. От РБ на 
общините са предоставени 426.3 млн. лв., или 36.6 на сто 
от предвидения общ годишен размер. По бюджета на НОИ 
са предоставени трансфери от ЦБ в размер на 323.2 млн. 
лв., или 32.7 на сто от годишния разчет. Субсидията от ЦБ 
по бюджета на съдебната власт е 53.2 млн. лв., или 35 на 
сто от годишния размер.

Външен и вътрешен дълг

След като през второто и третото тримесечие на мина-
лата година Moody’s, Japan Credit Rating Agency (JCRА) и 
Fitch Ratings ревизираха оценките си в положителна на-
сока (Таблица 7), в края на юни 2004 г. Standard & Poor’s 
(S&P) повиши до инвестиционен клас суверенните 
рейтинги в чуждестранна валута на Република България 
до ВВВ-/А3 от ВВ+/В и суверенните рейтинги в местна ва-
лута до ВВВ/А3 от ВВВ-/А3. Перспективата, съпровожда-

ща рейтинга, е стабилна. Според агенцията подобрената 
кредитоспособност на България е подкрепена от големия 
й потенциал за икономически растеж, благоразумната 
фискална политика и европейската ориентация, което 
вероятно ще доведе до членство в ЕС през 2007 година. 
Сравнително ниското ниво на развитие и слабата външна 
ликвидност на България все още задържат покачването на 
рейтинга. Стабилната перспектива, свързана с кредитния 
рейтинг, отразява баланса между силното представяне 
на фискалната политика и слабата външна ликвидност. 
По-нататъшните повишения на кредитния рейтинг ще 
зависят от поддържането на предпазлива политика, съв-
местима с паричен режим в България, и безпроблемното 
присъединяване към ЕС. Според агенцията специално 
внимание трябва да се обърне на контрола на външния 
дисбаланс, който, докато България се присъедини към 
Икономическия и паричен съюз, ще остане слаба страна 
за икономиката и за кредитния рейтинг. Продължаващи 
пропуски по отношение на стабилността на България и 
на политиките, ориентирани към реформи, биха могли да 
доведат до натиск за понижаване на рейтинга – например 
при значително забавяне на предвиденото присъеди-
няване към ЕС, а впоследствие и към Икономическия и 
паричен съюз.

Таблица 7.  Кредитен рейтинг към 30 юни 2004 г.

Агенция
Чуждестранна валута Местна валута

Дълго-
срочен

Кратко-
срочен

Перспек-
тива

Дълго-
срочен

Кратко-
срочен

Перс-
пектива

Fitch BB+ B Положи-
телна BBB- - -

JCRA BBB- - Стабилна BBB - Стабил-
на

Moody’s Ba2* - Стабилна Ba2 - -
Standard & 
Poor’s BBВ- А3 Стабилна BBB A3 Стабил-

на

* Посоченият рейтинг на Moody’s се отнася за облигации и дългосрочни ценни 
книжа в чужда валута.  Рейтингът за дългосрочни банкови депозити в чужда 

валута е Ba3. 
Източник: По данни от МФ

   
В края на април 2004 г. общият размер на държавния 
и държавно гарантирания дълг е 17 332.8 млн. лв. по 
централните курсове на БНБ за лева към 30 април 2004 г. В 
сравнение с края на миналата година се наблюдава нарас-
тване на общия размер на дълга с 823 млн. лв. Регистрира-
ното увеличение на дълга се дължи на отчетените валут-
но-курсови разлики и нарастването на дела на вътрешния 
дълг. При съпоставими данни съотношението дълг/БВП 
намалява от 47.8 на сто в края на декември 2003 г. до 45.6 
на сто в края на април 2004 г. Спрямо края на април 2003 
г. общият размер на дълга намалява с 346.9 млн. лв., което 
се дължи на динамиката на курса на долара спрямо еврото 
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през разглеждания период и на извършените погашения по 
лихви и главници.

В доларово изражение обаче държавният и държавно га-
рантираният дълг отбелязва намаление със 73.8 млн. до-
лара за периода от края на 2003 година до края на април 
2004 г. (от 10 661.4 млн. долара на 10 587.6 млн. долара 
според централните курсове на БНБ за съответните дни). 
Това се дължи на измененията на курса на еврото спрямо 
долара, както и на промяната на валутната структура на 
дълга. Към края на декември 2003 г. деноминираният в 
долари дълг е бил 44.9 на сто от общия размер на държав-
ния и държавно гарантирания дълг, докато в края на април 
доларовият дълг вече е 42.2 на сто. За сравнение, делът 
на деноминирания в евро дълг нараства от 32.4 на сто от 
общия размер в края на декември до 34.5 на сто в края на 
април 2004 г. (левовият дълг също отбелязва увеличение 
в структурата на дълга – от 9 на сто в края на декември до 
9.6 на сто в края на април 2004 г.).

През следващите месеци размерът на дълга вероятно от-
ново ще бъде предопределен от динамиката на курса на 
еврото спрямо долара и промяната на валутната структура. 
Във всички случаи обаче показателят за съотношението на 
общия размер на дълга и БВП ще остане в рамките на кри-
териите от Маастрихт и вероятно ще запази тенденцията 
си за постепенно намаление.

Външен дълг

Към края на април по данни на Министерството на фи-
нансите външният дълг нараства до 7 603.1 млн. евро 
(при 7 356 млн. евро в края на 2003 година), като дър-
жавният дълг е 7 152.8 млн. евро (при 6 903.1 млн. евро 
в края на декември), а държавно гарантираният – 450.3 
млн. евро (392.3 млн. евро към 31 декември 2003 г.). В 
доларово изражение, главно поради извършените пога-
шения, обаче за периода от края на декември 2003 г. до 
края на април 2004 г. общият размер на дълга бележи 
намаление от 207.2 млн. долара. В левово изражение се 
наблюдава тенденция към увеличаване размера на вън-
шния дълг с 601.8 млн. лв. Общият размер на външния 
дълг в края на април е 9 083.4 млн. долара или 14 870.4 
млн. лв., преизчислен по централния курс на БНБ за 
лева към долара за 30 април 2004 г.

В структурата на дълга има леки промени в сравнение с 
последното тримесечие на миналата година. Деноминира-
ният в евро дълг е 36.4 на сто (при 36.9 на сто в края на 
декември), а дългът в щатски долари и в друга валута съ-
ответно е 47.5 (47.2 на сто към 31 декември 2003 г.) и 16.1 
на сто (16 на сто в края на декември). Лихвената структура 
също търпи лека промяна. Съотношението между дълга с 
плаващи лихви и дълга с фиксирани лихви е 62.4 на сто към 
37.6 на сто. Среднопретегленият остатъчен срок на дълга 

намалява до 9 години и 8 месеца, като е налице известно 
намаление на дела на дълга в диапазон от 5 до 10 години и 
увеличение на дълга над 10 години. С най-голям дял е дъл-
гът по други облигации – глобални и еврооблигации (28.3 
на сто) и по брейди облигациите (възлизащ на 25.7 на сто). 
Делът на дълга към МВФ леко се увеличава и достига 13.2 
на сто. Задълженията към Световната банка са 11.8 на сто, 
по държавно гарантираните кредити са 5.9 на сто, към ЕС 
– 4.6 на сто, а към Парижкия клуб – 2.6 на сто.

В края на юни българското правителство обяви, че на 
28 юли 2004 г. ще упражни правото си за погасяване 
преди падежа на брейди облигации с отстъпка с номи-
нална стойност 679.3 млн. долара, емитирани съгласно 
Споразумението с частните кредитори от Лондонския клуб 
от 1994 година. Решението на българското правителство 
следва общите насоки на приетата през миналата година 
Стратегия за управление на държавния дълг. Според по-
зицията на Министерството на финансите, с предсрочното 
погасяване ще се постигне намаление на номиналния раз-
мер на външния държавен дълг, ще се намалят разходите 
за обслужването на държавния дълг през следващите 20 
години, ще се балансира валутната и лихвената структу-
ра на дълга и ще се освободи поддържаното обезпечение 
върху лихвите и главницата. Средствата, необходими за 
извършване на операцията в нетно изражение, са около 
400 млн. долара от фискалния резерв, тъй като след канце-
лирането на облигациите ще бъде освободено поддържа-
ното обезпечение върху лихвите и главницата. Очакваните 
постъпления от освободеното обезпечение (по пазарна 
стойност към 24 юни 2004 г.) са в размер на около 283 млн. 
долара. 

Обратното изкупуване със средства на фискалния резерв 
има смисъл, доколкото лихвените разходи по обслужване 
на брейди облигациите превишават лихвените постъп-
ления по средствата във фискалния резерв. Изборът да 
бъде предплатен точно този вид дълг е оправдан от глед-
на точка на заложената в споразумението с кредиторите 
клауза, според която изплащаните лихви по облигациите 
с отстъпка нарастват след достигане на 25 на сто ръст на 
БВП спрямо равнището през 1993 година. Дори и при най-
благоприятния за страната вариант на изчисляване на БВП 
по постоянни цени в лева, се очаква клаузата да се активи-
ра през 2005 година, което налага предприемането на сво-
евременни мерки. В по-общ план обаче остава въпросът 
за оптималното използване на значителното превишение 
на средствата във фискалния резерв над необходимия ми-
нимум, гарантиращ плащанията по външния дълг.  Пред-
плащането на държавен дълг представлява само едно от 
възможните решения с очакван положителен ефект върху 
икономическото развитие на страната.  Остава открит въп-
росът за използване на част от средствата за активна по-
литика, насочена към ускоряване на икономическия растеж 
и на привличане на инвестиции.
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Вътрешен дълг

Към 30 април 2004 г. по данни на Министерството на финан-
сите размерът на вътрешния дълг възлиза на 2 462.3 млн. 
лв. В сравнение с края на  2003 година се отбелязва увели-
чение на общия размер на вътрешния дълг с 221.2 млн. лв.

В структурата на вътрешния дълг към края на април 2004 г. 
делът на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния де-
фицит, е 79.2 на сто (при 76 на сто в края на декември 2003 г.) 
от общия размер на външния дълг. Към края на април делът 
на дълга по ДЦК, емитирани за структурната реформа, е 20.8 
на сто (при 24 на сто в края на миналата година) от общия 
размер на вътрешния дълг. Таблица 8 илюстрира динамиката 
на структурата на общия размер на вътрешния дълг.

Таблица 8.   Структура на общия размер на 
вътрешния дълг (%)

Структура на дълга
Към 30 
април 
2003 г.

Към 31 
декември 

2003 г.

Към 30 
април 
2004 г.

Дълг по ДЦК, емитирани за фи-
нансиране на дефицита 73.9 76.0 79.2

Дълг по ДЦК, емитирани за струк-
турната реформа 26.1 24.0 20.8

Вътрешни държавни гаранции 0.04 0.0 0.00

Източник: По данни от МФ, месечни бюлетини “Държавен дълг”

Разходите общо по вътрешния дълг (лихви и отстъпки) към 
края на април 2004 г. възлизат на 51.9 млн. лв. (при 58.8 
млн. лв. за първите четири месеца на предходната година). 
Сред тези разходи делът на разходите по ДЦК за финанси-
ране на бюджетния дефицит е 90.4 на сто (при 85.25 на сто 
в края на април 2003 г.). С най-голям относителен дял са 
разходите по петгодишните облигации (41.4 на сто), след-
вани от тези по седемгодишните – 20.5 на сто и тригодиш-
ните – 14.7 на сто. Делът на разходите по ДЦК, емитирани 
за структурната реформа, е 9.6 на сто (при 14.75 на сто за 
същия период на 2003 година). Графика 6 илюстрира ди-
намиката на структурата на разходите по вътрешния дълг 
през първите четири месеца на 2003 и 2004 година.

Графика 6. Структура на разходите по вътрешния 
дълг (%)

 

Източник: По данни на МФ, месечни бюлетини ”Държавен дълг”

По данни от БНБ и МФ (бюлетин “Пазар на държавни 
ценни книжа” на управление “Фискални услуги” и бюлетин 
“Държавен дълг”) през първите четири месеца на 2004 го-
дина постигнатата средна доходност на първичния пазар 
по новоемитираните ДЦК за финансиране на бюджетния 
дефицит бе 2.52 на сто на годишна база при тримесечните 
бонове (четири аукциона за периода), 3.55 на сто при два-
надесетмесечните съкровищни бонове (един аукцион за 
периода), 3.27 на сто при тригодишните облигации (един 
аукцион за периода), 4.65 на сто при петгодишните обли-
гации (два аукциона за периода), 5.02 на сто при седемго-
дишните облигации (един аукцион за периода) и 5.39 на сто 
при десетгодишните облигации (два аукциона за периода). 

Така по отношение на вътрешния дългов пазар в края на 
април 2004 година се отбелязва спад на доходността по 
всички новоемитирани ДЦК в сравнение с края на 2003 го-
дина. В сравнение с края на 2003 година делът на книжата, 
емитирани за структурната реформа, бележи намаление в 
полза на книжата, емитирани за финансиране на бюджет-
ния дефицит. В сравнение с първите четири месеца на ми-
налата година делът на разходите по ДЦК, емитирани за 
финансиране на дефицита, се увеличава, докато делът на 
разходите по книжата, свързани със структурната рефор-
ма, отбелязва спад вследствие на промяната на структура-
та на вътрешния дълг. 

В началото на февруари Министерство на финансите пусна 
в обръщение ДЦК, деноминирани в евро и предназначени 
за пряка продажба на физически лица. Те носят фиксиран 
доход под формата на лихва, платима на всеки шест 
месеца, считано от датата на емисията, като последното 
лихвено плащане се извършва на падежа заедно с 
номиналната стойност на ДЦК. С цел стимулиране на 
спестовността лихвеният процент нараства от 4 на сто 
на първото лихвено плащане до 6 на сто на последното 
лихвено плащане. Емисията има продължителност пет 
години. Всички разплащания по емисията се извършват 
в евро, като минималното количество за всяка покупка е 
10 евро. Гражданите могат да продават обратно на МФ 
притежаваните от тях ДЦК на датите на лихвени плащания, 
по цена, равна на тяхната номинална стойност. До края 
на 2004 година Министерство на финансите ще пусне в 
обръщение още пет аналогични емисии.

През февруари бяха пуснати за продажба на аукционен 
принцип чрез БНБ ДЦК с плаващ лихвен процент. Това е 
първата емисия на ДЦК с плаващ купон от 7 години насам 
с оглед на необходимостта за развитие на вторичния пазар 
на ДЦК и междубанковия паричен пазар и в отговор на тър-
сенето на първичните дилъри на такъв тип инструменти. 
Емисията е в рамките на лимитите в Закона за държавния 
бюджет за 2004 година и в съответствие със заложената 
в Стратегията за управление на държавния дълг цел 
за развитие на вътрешния пазар на ДЦК. Книжата са с 
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матуритет 3 години и общ размер до 100 млн. лв., като 
от тях на първия аукцион бяха предложени 20 млн. лв. 
Лихвата се изплаща на всеки три месеца (считано от датата 
на емисията) в размер на усреднения 3-месечен SOFIBOR 
в продължение на 20 работни дни преди началото на 
лихвения период. Съответно размерът на лихвения купон се 
обявява от МФ до 3 работни дни след началото на лихвения 
период. Изборът на SOFIBOR като база за плаващата 
лихва е направен с цел повишаване на ликвидността на 
паричния пазар и съответно – на доверието във фиксинга 
за по-широкото му използване като индикатор за нивата на 
лихвите на финансовия пазар.

Ново финансиране

През първите четири месеца на годината са получени нови 
заеми на обща стойност 293.4 млн. лв., при извършени 
общо плащания по външния дълг в размер на 595.3 млн. 
лв. Плащанията включват погашения по главници в размер 
на 267.5 млн. лв. и плащания по лихви 327.8 млн. лв. 

На 4 февруари 2004 г. Бордът на изпълнителните дирек-
тори на МВФ приключи официално четвъртия, последен 
преглед за България по изпълнението на икономическата 
програма на правителството в рамките на двегодишното 
стенд-бай споразумение. Решението на борда даде въз-
можност за получаване на поредния транш в размер на 
26 млн. СПТ (около 38.7 млн. долара). Мотивите за поло-
жителното решение са резултат от постигнатите стабилни 
макроикономически показатели, от провежданата разумна 
и гъвкава фискална политика и създаването на необходи-
мите предпоставки за по-висок икономически растеж. МВФ 
отбелязва, че независимо от увеличените външни предиз-
викателства и рискове страната ни е постигнала по-нататъ-
шен напредък в утвърждаване на принципите на пазарно 
ориентираната икономика и е провела значителни финан-
сово-икономически реформи, ясно насочени към процеса 
на европейската интеграция. През втората половина на 
годината предстои сключването на ново, предпазно спора-
зумение между България и МВФ.

През април беше подписано споразумение със Световната 
банка за отпускане на безвъзмездна помощ на България в 
размер на 495  000 долара, която ще подпомогне подготов-
ката на Третия програмен заем за преструктуриране (PAL 
3). Средствата са осигурени благодарение на финансовата 
подкрепа на правителството на Япония. PAL 3 е третият от 
поредицата програмни заеми за преструктуриране, с които 
Световната банка оказва съдействие на България при осъ-
ществяване на набелязаните реформи в различни сфери 
на икономиката и общественото развитие. Отпуснатите 
средства ще допринесат за:

• стартиране на реформи в институции с ключово зна-
чение за пазара на труда, които ще осигурят гъвкава 

заетост и условия за разкриване на нови работни мес-
та;

• подобряване на системата за социално осигуряване;
• по-нататъшно модернизиране на образованието и 

здравеопазването с оглед подобряване на качеството, 
достъпа и ефективността;

• насърчаване на усилията на централната и местните 
власти за подобряване на системата за социално под-
помагане, така че да бъдат обхванати най-нуждаещи-
те се, за предоставяне на социални услуги за маргина-
лизирани групи и за развитие на алтернативни услуги 
за гарантиране на благосъстоянието на децата.

На 17 юни 2004 г. беше подписано споразумението за 
отпускането от Световната банка на втория програмен 
заем за преструктуриране PAL 2. Заемът е в подкрепа на 
платежния баланс, икономическия растеж и създаването 
на работни места в страната. Той е на стойност 150 млн. 
долара или 123.7 млн. евро. Сумата ще бъде отпусната на 
два транша. Първият е от 103.7 млн. евро, а вторият – от 
20 млн. евро. Заемът е 17-годишен с 5-годишен гратисен 
период. Той има за цел да подкрепи усилията, предприе-
ти в рамките на PAL 1, и да спомогне за осъществяването 
на ключови реформи за подобряване на управлението на 
публичния сектор в страната. Основните цели на програма 
PAL са постигане на средногодишен икономически растеж 
от 4.5–5 на сто за периода 2002–2005 година, намалява-
не на безработицата от 18.1 на сто през 2001 година на 
12–14 на сто през 2005 година и постигане на значителен 
напредък в процеса на присъединяване към ЕС. По-голя-
мата част от изискванията вече са изпълнени. Основните 
трудности са свързани със забавянето на приключването 
на приватизационния процес в България.

Развитие на нормативната уредба

В началото на юни НС прие на второ четене предложените 
от МС промени в Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО) във връзка с преговорите за членство в 
Европейския съюз и затварянето на Глава 4 “Политика по 
конкуренцията”. След проведените технически консулта-
ции беше установено, че една част от фискалните мерки 
на държавно подпомагане (в т. ч. данъчните облекчения), 
които се определят като несъвместими, трябва да бъдат 
премахнати, а останалите – да бъдат приведени в съответ-
ствие с изискванията на Аqcuis communitaire в областта на 
държавните помощи.

Според промените намалението на корпоративния данък 
по чл. 60, ал. 1 и преотстъпването на корпоративен данък 
по чл. 61г и 61д са валидни, когато са налице условията 
за държавна помощ за регионално развитие по смисъла 
на Закона за държавните помощи (ЗДП) и Правилника за 
прилагането му (ППЗДП), като:
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• намалението/преотстъпването трябва да се инвести-
ра за придобиване на дълготрайни материални акти-
ви, ноу-хау, лицензи и патенти;

• стойността на нематериалните активи е до 25 на сто 
от стойността на дълготрайните материални активи;

• поне 25 на сто от стойността на активите, в които се 
инвестира, е финансирана със собствени средства за 
заетост;

• активите трябва да са придобити при нормални пазар-
ни условия, съответстващи на условията при несвър-
зани лица;

• активите следва да останат собственост на лицето 
най-малко 5 години от датата на придобиването им.

Въведено е и изискване, когато в изпълнение на инвес-
тиционен проект общата сума на всяко намаление и/или 
преотстъпване надвишава 75 млн. лв., да се изисква раз-
решение за допустимост на държавната помощ, издадено 
от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Лимити-
ран е и общият размер на намалението и/или преотстъп-
ването, които следва да бъдат вложени в първоначална 
инвестиция, като по този начин се гарантира спазването 
на максимално допустимия размер на помощта съобразно 
индивидуалните характеристики на проекта.

Приета беше и промяна в § 60 от Преходните и заключи-
телните разпоредби на Закона за изменение и допълне-
ние на Закона за корпоративното подоходно облагане28 
и съответно прилагането му до 31 декември 2006 г., тъй 
като тази мярка представлява несъвместима държавна по-
мощ. Лицата (чуждестранни инвеститори), които по силата 
на отменения чл. 20 от Закона за чуждестранните инвес-
тиции имат право да преотстъпят корпоративен данък и за 
2007 година, не бяха компенсирани посредством преотс-
тъпването на по-висок процент от корпоративния данък за 
2006 година.

Фискалните мерки, свързани с отсрочване и разсрочване 
на данъчни и други публични задължения по реда на 
Данъчния процесуален кодекс, са дефинирани като обща 
мярка, приложима спрямо всички икономически субекти 
на територията на цялата страна. Въведени са точни 
условия, критерии и показатели, при които се допуска 
отсрочване/разсрочване, което премахва  дискреционната 
власт на компетентния орган. По този начин отказ от 
страна на компетентния орган се постановява единствено 
при неизпълнение на условията и критериите или при 
несъответствие на показателите с реалните пазарни 
условия.

28  Обн. Държавен вестник, бр. 119 от 2002 г.; изм. бр. 109 от 2003 г.
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Началните месеци на 2004 година са период на динамични 
и като цяло положителни промени в социалната сфера в 
България. Продължава намаляването на безработицата, 
макар и то да не е съпроводено от паралелно увеличение 
на доходите и повишаване на жизнения стандарт. Минис-
терството на труда и социалната политика демонстрира 
управленски и административен капацитет за разработ-
ване и ефективно приложение на съвременни политики, 
които преследват дългосрочни цели. Налице са и важни за-
конодателни промени в трудовото и осигурителното зако-
нодателство. В същото време крайно неудовлетворителни 
са резултатите и промените в здравната политика, неясни 
остават и перспективите за продължаване на реформата в 
здравеопазването.

Заетост и безработица. Политика на пазара на труда

Първите месеци на 2004 година са белязани от про-
дължаващото намаляване на броя на регистрираните 
в бюрата по труда безработни лица. През май 2004 г. 
относителният дял на безработните спрямо икономически 
активното население е 12.60 на сто. Това равнище на без-
работица е едно от най-ниските през последните години. 
В този смисъл поставените в Стратегията по заетостта в 
България през периода 2004–2010 година цели не изглеж-
дат нереалистични. За да се постигнат те, много важно 
значение ще има превенцията – тоест да се провежда 
такава политика на пазара на труда, чрез която не се 
допуска нарастване броя на трайно безработните и 
необходимост от социално подпомагане. Успешното из-
пълнение на подобни задачи през следващите години ще 
бъде пример за промяна в социалната политика в Бълга-
рия в посока към ориентация и приложение на съвременни 
подходи и европейски политики.

Министерството на труда и социалната политика предвиж-
да през 2004 година най-малко 18 на сто от дългосрочно 
безработните да бъдат включени в ограмотителни кур-
сове, курсове за професионална квалификация, както и 
да им бъде осигурена устойчива заетост. Особен акцент 
в държавната политика по заетостта ще бъдат усилията 
за осигуряване на заетост на хората с увреждания, чрез 
предоставяне на стимули за работодателите, както и на без-
работните младежи до 29-годишна възраст без трудов опит 
или без образование и професия. Като цяло Националният 
план за действие по заетостта през 2004 година пред-
вижда осигуряването на работни места за над 112 000 
души и обучение и професионална квалификация на 
над 47 000 лица. В допълнение към досега действащите 
програми се подготвят и други специализирани програми 
за заетост, които, макар и да осигуряват заетост на срав-
нително малък брой безработни, спомагат за запазване на 
професионалните им умения и опит и дават възможност за 
връщане след време на трудовия пазар.

Особено положително следва да се оцени разработването 
на специализирани програми и проекти, които насърча-
ват предприемачеството сред малцинствените групи. За 
изпълнението им са привлечени донорски средства и фи-
нансиране от българското правителство, като парите ще 
бъдат изразходвани в три насоки:
• строителство, благоустрояване и създаване на вре-

менна трудова заетост;
• професионално обучение на безработни от етничес-

ките малцинства;
• създаване на трайна заетост чрез насърчаване и под-

крепа за бизнеса по линия на проекта JOBS.

Нов момент в политиката по заетостта на правителството 
е стремежът тя да се приближава в по-голяма степен към 
най-добрите европейски практики в тази област и да пос-
тига по-високи цели и качествени резултати, а именно 
– намаляване на регионалните различия в заетостта, 
насърчаване на трудовата активност при увеличаване 
на възрастта, по-висока адаптивност и мобилност на 
пазара на труда и др.

За постигането на всички тези цели особено значение ще 
има по-активното привличане на бизнеса в програмите и 
проектите на Министерството на труда и социалната поли-
тика, в партньорство с местните власти и неправителстве-
ните организации.

Доходи и жизнено равнище

Въпреки подобряването на ситуацията със заетостта 
доходите и жизненото равнище на българите остават 
ниски и без близка перспектива за чувствително по-
добрение. Официалната статистика за първите месеци 
на 2004 година сочи отрицателен темп на нарастване на 
реалната средна месечна заплата на наетите и продължа-
ващо намаление на темповете на нарастване на доходите 
на лице от домакинството в сравнение със същия период 
на миналата година. Тази тенденция е резултат и от значи-
телно по-високите темпове на инфлация, но очевидно но-
минално доходите не растат достатъчно, за да се поддър-
жат високи темпове на нарастване и на реалните доходи.

От друга страна, тези констатации не се подкрепят от 
резултатите от други наблюдения и източници, базирани 
по-скоро на субективна информация и оценки от социоло-
гически изследвания. Така например показателят “доверие 
на потребителите” регистрира увеличение от 3.8 пункта за 
периода от януари до април 2004 г. Пак според данните 
от редовното наблюдение на НСИ мненията на потреби-
телите относно настъпилите промени във финансовото 
състояние на домакинствата през последните 12 месеца, 
а така също и очакванията им за следващите 12 месеца 
са по-благоприятни. Влошаване на баланса на семейните 
финанси спрямо три месеца назад, по категории лица има: 
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според статус на заетост – при безработните лица, според 
възрастовата група – при лицата от 16 до 29 години и от 50 
до 64 години, и според образование – при лицата с начал-
но или основно образование.

Освен това стабилизацията и слабият ръст на потребле-
нието на домакинствата продължиха и през първото три-
месечие на 2004 година. Съгласно данните от панелните 
изследвания на социолозите, потреблението е нараснало 
в количество с около 7 на сто в сравнение със същия пери-
од на миналата година. Ръстът в стойностно изражение е 
около 3–4 на сто. Разнопосочните тенденции в областта 
на доходите, индикирани от различни източници, могат 
да се обяснят с все още значителния дял на неофици-
алната икономика и генерираните от нея доходи.

Социално подпомагане и борба с бедността

Въпреки стабилната макроикономическа среда и растежа 
на брутния вътрешен продукт в България през последни-
те години далеч не всички български граждани чувствуват 
подобряване на живота си. Множество проучвания до-
казват съществуването на сериозни ниши на бедност, 
концентрирани в етническите групи, селските райони и 
сред безработните. Доходите на глава от населението в 
България са едва 28 на сто от средния доход в страните от 
ЕС. В този смисъл успешното реализиране на Национал-
ния план за борба с бедността и социалната изолация, 
приет от правителството през януари т.г., е изключително 
важно. То предполага адекватно разпределение на отго-
ворностите между държавата, социалните партньори и 
гражданите, като целта е да се прилага интегриран ико-
номически и социален подход за социална защита. За-
ложените в него цели и мерки са осигурени финансово и 
предвиждат селективен подход с особено внимание към 
рисковите групи и приоритетно значение на програмите за 
заетост.

Важно значение за успеха на подобни програмни доку-
менти ще има и официалното определяне на “прага на 
бедността” в България, което е заложено като приоритет в 
работата на Министерство на труда и социалната политика 
през тази година. Това ще позволи по-точно измерване на 
обхвата и дълбочината на бедността в България, по не-
обходимост ще предизвика широк обществен дебат и ще 
изисква обществено съгласие, както и в крайна сметка ще 
позволи по-целенасочено и резултатно изразходване на 
средствата за борба с бедността.

Пример за съвременен подход при решаване на социал-
ните проблеми  е и успешната реализация на проекта “Со-
циални услуги в замяна на нови работни места”. Той пред-
лага алтернативни социални услуги и осигурява заетост на 
една от най-рисковите групи на пазара на труда – хората 
в предпенсионна възраст. През 2004 година с помощта на 

близо 500 души социални асистенти ще бъдат обслужени 
1 400 души в неравностойно социално положение. Положи-
телното в случая е, че при изпълнението на проекта като 
партньори участват местни неправителствени организа-
ции, които трупат опит и умения в областта на социалните 
услуги и в бъдеще ще продължат тази дейност.

Социално партньорство и индустриални отношения

Приватизацията и преструктурирането на национално 
значими предприятия и производства внесоха повече 
динамика и промени в отношенията между държавата, 
синдикатите и работодателите в началните месеци на 
2004 година. Освен нерешените проблеми за изплащане 
на договорените и исканията за по-високи възнаграждения 
(“Терем”, “България Еър”), социално напрежение пораждат 
и предстоящите промени в заетостта вследствие на очак-
ваната приватизация (електроразпределителни дружест-
ва, “Булгартабак холдинг”, БТК). Естествено е синдикатите, 
като представители на работниците и служителите, да 
проявяват засилен интерес и да отстояват позициите си за 
участие при решаване на тези проблеми. Резултатите до-
сега говорят за разумен и продуктивен подход от страна на 
всички участници в процеса, кооперативно поведение на 
синдикатите и в крайна сметка – постигане чрез механиз-
мите на социален диалог на взаимноприемливи решения. 
Става дума за подготовката и приложението на адекватен 
компенсаторен механизъм във всеки конкретен случай, 
чрез който да се потърсят възможности за облекчаване на 
социалните последици (напр. изплащане на еднократна 
помощ на съкратените работници, условия за алтернатив-
на заетост, преквалификация и обучение и други).

След продължителни дискусии и процедури за проверка на 
числеността и представителността на участниците в соци-
алния диалог на национално равнище през март-април  т.г. 
бе взето официално решение от правителството, по сила-
та на което пет организации на работодателите  и две на 
работниците са представителни на национално равнище. 
Те са както следва: Българска търговско-промишлена па-
лата, Съюз на частните предприемачи “Възраждане”, Съюз 
за стопанска инициатива, Българска стопанска камара и 
Съюз на работодателите – от една страна, и КТ ”Подкрепа” 
и КНСБ – от друга.

Нов момент в социалната политика е намерението на 
МТСП да подготви Национална стратегия за равни въз-
можности на мъжете и жените. Въпреки че Законът за 
защита срещу дискриминация е вече факт, предстои да 
бъде изградена реално действаща система за гарантиране 
на равните възможности, както и структура, която да наб-
людава и насочва този процес. Ангажимент на правителст-
вото, в партньорство с неправителствените организации, е 
изграждането на партньорство от нов тип между половете, 
което да се основава на равноправното участие на жените 
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при вземането на решения и равноправното им участие на 
пазара на труда (равно заплащане за равен труд, подобря-
ване на условията на труд).

Важен акцент в областта на индустриалните отноше-
ния през 2004 година е въпросът за необходимостта от 
създаване на специализирани трудови съдилища в 
България. Въпреки модернизирането и хармонизацията 
на българското трудово законодателство с европейските 
изисквания все още липсва механизъм, чрез който бързо, 
ефективно и законосъобразно да се разрешават възникна-
лите трудовоправни спорове между работници и работо-
датели. Техният брой през последните години нараства, а 
времето за разглеждането и разрешаването им е от една 
до три години. Като изход от това положение активно в мо-
мента се проучват възможностите за създаване на специ-
ализирани трудови съдилища и необходимите законови и 
институционални промени. Очаква се до края на годината 
Министерство на правосъдието да подготви окончателен 
доклад и да бъдат избрани съдебни райони за пилотни 
проекти.

Основните законодателни промени в социалната сфера 
през първото полугодие на 2004 година са свързани с 
приемането на Закона за гарантиране вземанията на 
работниците и служителите при несъстоятелност на 
работодателя, изменение и допълнение на Закона за 
бюджета на ДОО за 2004 година и две нови наредби 
на Комисията за финансов надзор (КФН) – Наредба за 
реда и начина за лицензиране на актюери на пенсион-
ноосигурителни дружества и на управляваните от тях 
фондове за допълнително пенсионно осигуряване и 
Наредба за банките попечители по Кодекса за социално 
осигуряване. Безспорно най-обсъжданата тема в публич-
ното пространство бяха приетите от парламента на 3 юни 
2004 г. промени в Кодекса на труда, свързани с поетия от 
България ангажимент за пълно синхронизиране на българ-
ското трудово законодателство с правото на Европейския 
съюз и с Европейското споразумение за асоцииране.

С приетия от парламента на 21 април 2004 г. Закон за га-
рантиране вземанията на работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя се осигури минимално 
ниво на защита на работниците, в случай че работода-
телят бъде обявен в несъстоятелност. Важен аспект на 
закона е, че той не въведе допълнителна осигурителна 
тежест за работодателите, което щеше да повиши раз-
ходите им за труд и съответно да предизвика евентуални 
негативни социални последици върху заетите и трудовия 
пазар като цяло. Гаранция за целевото използване на сред-
ствата в новия фонд към НОИ “Гарантиране вземания-
та на работниците и служителите” е обстоятелството, че 
активите и пасивите на фонда не могат да се обединяват с 
активите и пасивите на други фондове към НОИ.

Определената в закона силно рестриктивна инвести-
ционна дейност на фонда при наличие на временно 
свободни средства осигурява необходимата защита на 
осигурените работници и служители, което е положителен 
елемент в първоначалния период на действие на фонда. 
По закон временно свободните средства по фонда могат 
да бъдат инвестирани само в ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата (не по-малко от 65 на сто от 
временно свободните средства), общински облигации (не 
повече от 10 на сто от временно свободните средства) 
и депозити в банки (не повече от 25 на сто от временно 
свободните средства). С цел да се осигури по-високо ниво 
на социална защита на работниците при несъстоятелност 
на работодателя би могло да се помисли за поетапно ли-
берализиране на инвестиционната дейност на фонда в 
бъдеще. 

Законът за гарантиране вземанията на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя 
предизвика различни реакции сред работодателските 
организации. Част от тях смятат, че вместо да се съз-
дава фонд за гарантиране вземанията на работниците и 
служителите, би следвало да се намери начин заплатите 
на работниците да бъдат изплащани редовно. Основната 
причина за негативните реакции е свързана с очакванията 
за размиване на отговорността. Друга част от работода-
телските организации са доволни, че новият фонд няма 
да бъде част от фонд “Безработица” и че застраховката 
обхваща само тези предприятия, които може да бъдат обя-
вени в несъстоятелност.

Въвеждането на задължителната регистрация на тру-
довите договори в НОИ и минимални осигурителни 
прагове по икономически дейности и групи профе-
сии от началото на 2003 година представлява друга 
важна форма на социална защита на работниците и 
служителите. По данни на НОИ от началото на 2003 
година към 10 февруари 2004 г. броят на регистри-
раните нови трудови договори е 1 506 977. За ана-
лизирания период немалък е и броят на прекратените 
трудови договори – 1 152 853, което означава, че за този 
период регистрираните трудови договори в НОИ са се 
увеличили с 354 124 (1 506 977 – 1 152 853). Увелича-
ването на броя на осигурените лица е необходима пред-
поставка за повишаване приходите на ДОО, а оттук и за 
решаване на проблема с дефицита на фонд “Пенсии”. За 
периода януари 2003 г. – април 2004 г. средномесечни-
ят осигурителен доход е нараснал с над 9.7 на сто29, 
което поражда оптимистични очаквания за премахване на 
дефицита във фонд “Пенсии” и за възможно намаляване 
на общата осигурителна тежест за работодателите и ра-
ботниците в бъдеще. 

29  Източник: НОИ.
Забележка: Средномесечният осигурителен доход за страната, обявен от НОИ, за януари 
2003 г. е 276.08 лв., а за април 2004 г. е 302.89 лв.
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Идеята на бившия министър на труда и социалната поли-
тика и настоящ вицепремиер и министър на икономиката 
Лидия Шулева задължителните минимални осигурителни 
прагове да станат минимални заплати за съответните 
икономически дейности и групи професии се превърна в 
реалност за работниците и служителите в строителния 
бранш. През април 2004 г. представителите на работо-
дателите и синдикатите в областта на строителството 
първи договориха минимални работни заплати, равни 
на минималните осигурителни прагове. Подписаният 
нов колективен трудов договор от Българската строителна 
камара и Българската предприемаческа камара, от страна 
на работодателите, и федерацията “Строителство, индус-
трия и водоснабдяване” към “Подкрепа” и Федерацията на 
независимите строителни синдикати към КНСБ, от страна 
на работниците и служителите, обхваща над 1400 компа-
нии в областта на строителството, производството, проек-
тирането, благоустройството и инвестирането. Идеята на 
работодателските и синдикалните организации в бранша е 
да се задържат в България висококвалифицираните майс-
тори строители, част от които сега търсят препитание в 
чужбина, за да не се налага в бъдеще да се внася работна 
ръка. 

Доказателство за наличието на по-добри индустриални 
отношения между работодателите и синдикатите в стра-
ната е и интензифицирането на процеса на сключване 
на колективни трудови договори по предприятия и по 
браншове, което се наблюдава през последните две годи-
ни. По данни на Главната инспекция по труда (ГИТ) за 
първите пет месеца на 2004 година са подписани над 
1 700 колективни трудови договора – почти толкова, 
колкото през цялата 2003 година. Сключването на все 
повече колективни трудови договори, което е в интерес и 
на работодателите, и на работниците и служителите, по-
казва, че бизнесът и работната сила в страната вече си 
сътрудничат с цел изграждане на по-ефективно функцио-
ниращ трудов пазар, а оттук и по-ефективно функционира-
ща пазарна икономика. 

От една страна, колективните трудови договори дават по-
голяма социална сигурност и стабилност на работниците 
и служителите, а за работодателите, от друга страна, те 
са ефективен инструмент за борба със сивата икономика, 
осигуряват единни стандарти за работещите, ангажират 
синдикатите за спазване на трудовото законодателство, 
запазват квалифицираните кадри и гарантират социалния 
мир. Може да се предположи, че интересът на работода-
телите към сключването на колективни трудови договори 
ще нарасне още повече в бъдеще предвид приетите от 
парламента промени в Кодекса на труда относно изисква-
нето работодателите да се консултират с представителите 
на работниците и служителите при намерение за масови 
уволнения и да положат усилия за споразумение с тях, за 

да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се 
облекчат последиците от него.

С приетия Закон за бюджета на ДОО за 2004 година от 
началото на годината се въведоха по-строги изисквания 
за придобиване право на парични обезщетения при бре-
менност, раждане и отглеждане на малко дете – 6 месеца 
осигурителен стаж, от който 3 месеца в рамките на една 
година преди месеца, от който започва отпускът за бре-
менност и раждане. Въвеждането на различни законови 
изисквания за минимален осигурителен стаж, който дава  
право на обезщетение за временна неработоспособност 
поради общо заболяване, при бременност, раждане и отг-
леждане на малко дете, както и очакваните в някои случаи 
неблагоприятни последици за бременните жени и майките 
в отпуск за отглеждане на малко дете в резултат на приети-
те промени, са основните причини парламентът да приеме 
допълнение към Закона за бюджета на ДОО за 2004 
година. Депутатите отложиха с половин година при-
лагането на гореспоменатите по-строги изисквания, в 
рамките на който период се очаква да се решат цялост-
но въпросите, свързани с правата на бременните жени 
и майките. 

Приетите от парламента в началото на юни промени в 
Кодекса на труда породиха сериозни тревоги у пред-
ставителите на бизнеса. Промените в Кодекса на труда 
са свързани основно с въвеждането на нови правни норми 
или допълване на съществуващи норми, които се отнасят 
до:
• забрана за дискриминация (пряка и непряка) и устано-

вяване на равнопоставеност между мъжете и жените 
при изпълнение на правата и задълженията им по тру-
довите правоотношения; 

• осигуряване на стабилност на трудовите правоотноше-
ния при промяна на собствеността на предприятията; 

• изчерпателно регламентиране на елементите на тру-
довия договор; 

• гарантиране на равни права и задължения на работе-
щите на непълно работно време и на срочни трудови 
договори, като на работещите на пълно работно вре-
ме и на безсрочен трудов договор;

• регламентиране на междудневна почивка в продължи-
телността на седмичната почивка;

• регламентиране правото на неплатен родителски от-
пуск за всеки от родителите, които полагат грижи за 
отглеждане на дете до 8-годишна възраст и на отпуска 
на бременна работничка или служителка за извършва-
не на медицински преглед по време на бременността;

• подробно регламентиране на изискванията, свързани 
със специалната закрила на бременни работнички и 
служителки и майки-кърмачки.

Въпросите, които повдигат представителите на бизнеса 
след приемането на промените в Кодекса на труда, показ-
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ват, че някои гласувани нови текстове в закона следва 
да се конкретизират и/или допълнят с цел усъвършен-
стване на законовата уредба в тази област. Един от най-
дискутираните сред работодателите нов текст на закона е 
свързан със задължението им да “полагат усилия” за пос-
тигане на споразумение с представителите на работниците 
и служителите, за да се избегне или ограничи планирано 
масово уволнение, както и за да се облекчат последиците 
от него. В закона не са посочени начините за спазване на 
това законово изискване. 

Промените в Кодекса на труда не дават право на работо-
дателите да назначават нови служители в предприятие, 
в което се работи през нощта, преди да са им платили 
медицински преглед. Представителите на бизнеса се ин-
тересуват какво точно трябва да включва прегледът и дали 
резултатът от него може да повлияе върху назначението 
на новия служител. От 1 август 2004 г. работодателите 
вече са задължени за тяхна сметка да освобождават от ра-
бота бременни работнички или служителки за извършване 
на медицински преглед, ако е необходимо прегледите да 
се извършват през работно време, но законът не определя 
кой ще определя тази необходимост, нейната честота и 
продължителност. Бизнесът очаква въвеждането на т.нар. 
родителски отпуск да породи големи технически проблеми 
в отделите по човешки ресурси на компаниите, защото Ко-
дексът на труда не регламентира как ще се отчита кой от 
двамата родители колко дни отпуск е ползвал, ако работят 
в различни фирми, сменят работата си, фирмата междув-
ременно фалира и в други случаи. Част от представители-
те на бизнеса смятат, че гласуваните промени в Кодекса на 
труда ограничават възможността им да удължават работ-
ния ден или седмица по производствени причини. 

Повдигнатите от бизнеса въпроси, засягащи приетите най-
нови текстове в Кодекса на труда, показват, че дискусиите 
между представителите на изпълнителната власт, работо-
дателските и синдикалните организации по проблемите на 
трудовото законодателството следва да продължат. Нещо 
повече, до края на 2004 година се очакват допълнител-
ни промени в този закон. Правителството е поело анга-
жимент пред ЕС от началото на 2005 година да отпадне 
допълнителното плащане за трудов стаж (или т.нар. клас 
за прослужено време), да облекчи условията за назначава-
не и освобождаване от работа, както и да отпаднат компен-
сациите за вреден труд, като вместо това работодателите 
да инвестират в по-добри условия на труд.

В края на април 2004 г. КНСБ изпрати отворено писмо до 
Националния съвет на НДСВ, в което синдикалната ор-
ганизация постави 23 искания за промени във водената 
от управляващото мнозинство социално-икономическа 
политика. Основните предложени промени в сферата на 
социалното осигуряване са:

• повишаване на  гарантирания минимален доход от 1 
октомври 2004 г. с цел достигане на поне 50 на сто от 
определения праг на бедност;

• определяне на социалната пенсия в размер 1.1 на сто 
от гарантирания минимален доход от 1 януари 2005 
г.;

• увеличаване на минималната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст от 1 януари 2005 г. на най-малко 75 
лв. и увеличаване на тежестта на осигурителния стаж 
чрез промяна на коефициента във формулата за опре-
деляне на пенсиите, включително и чрез насочване на 
приходи от приватизацията за увеличаване размера 
на пенсиите;

• ежегодно осъвременяване на пенсиите от 2006 годи-
на, като се отчита половината от инфлацията и поло-
вината от ръста на средния осигурителен доход за 
предходната година;

• недопускане на увеличение на общата осигурителна 
тежест и запазване на разпределението й между ра-
ботодател и работник в съотношение 75:25 за 2005 
година и 2006 година;

• въвеждане на почасово отчитане на осигурителния 
стаж за работещите по трудови правоотношения през 
целия трудов живот с цел по-доброто гарантиране 
на социалната сигурност на гъвкавите форми на зае-
тост;

• разпростиране на отрасловите и браншовите колектив-
ни трудови договори за всички икономически субекти 
в отрасъла (бранша) и превръщане на минималните 
осигурителни прагове в минимални работни заплати 
по съответните икономически дейности и групи про-
фесии;

• криминализиране на нарушенията на трудовото и оси-
гурителното законодателство чрез промени в Наказа-
телния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс.

По-голямата част от предложенията на синдикатите са 
резонни. Става въпрос за предложенията за увеличава-
не тежестта на осигурителния стаж при определянето на 
пенсиите, за насочване на приходи от приватизация за 
повишаване на пенсиите, за ежегодно осъвременяване 
на пенсиите с подходящ коефициент, за въвеждане на 
почасово отчитане на осигурителния стаж и за по-голямо 
разпространение на отрасловите и браншовите колективни 
трудови договори. Но за да станат тези социални проме-
ни реалност, е необходим сериозен обществен дебат и 
консенсус с участието на работодателски организации, 
представителите на изпълнителната власт, неправи-
телствените организации и академичната общност, за-
щото проблемите и евентуалните промени в пенсионната 
система засягат всеки българин. 

Друга част от предложенията на синдикатите, от друга 
страна, противоречат на Кодекса за социално осигу-
ряване и като цяло на философията на българския пен-
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сионен модел, който е много добре замислен, но трудно 
реализуем във времето. Става въпрос за запазване на съ-
отношението на осигурителната тежест между работода-
тел и осигурен (75:25) през следващите две години – 2005 
година и 2006 година. 

Високият размер на общата осигурителна тежест е една от 
основните причини за наличието на значителен ежегоден 
дефицит във фонд “Пенсии”. Въпреки че осигурителните 
приходи в НОИ се повишиха вследствие на въвеждането 
на минимални осигурителни прагове по икономически дей-
ности и професии и задължителна регистрация на трудо-
вите договори в НОИ от началото на 2003 година, все още 
в публичното пространство не е започнал сериозен дебат 
за намаляване на общата осигурителна тежест за работо-
датели и осигурени. Използването на част от приходите от 
приватизация за финансиране на пенсиите на сегашните 
пенсионери е възможно решение за намаляване на обща-
та осигурителна тежест, но е необходимо да се направи 
сериозен анализ на ползите и загубите при едно или друго 
инвестиционно решение. 

Допълнително пенсионно осигуряване

Данните за осигурените лица и наличните нетни активи в 
пенсионните фондове към 31 март 2004 г. показват, че и 
през първото тримесечие на 2004 година с най-голям 
процент продължава да нараства броят на осигуре-
ните лица в УПФ (+2.00 на сто), както и размерът на 
наличните нетни активи в УПФ (+22.47 на сто). Спрямо 
31 декември 2002 г., т.е. за 15 месеца, осигурените лица 
във всички пенсионни фондове са нараснали с 29.03 
на сто, като отново най-голям е прирастът на осигурените 
лица в УПФ (+41.37 на сто). За същия период нетните 
активи на всички пенсионни фондове са се увеличи-
ли с 70.59 на сто и възлизат към края на март 2004 г. 
на 567 162 хил. лв., като УПФ отчитат най-голямо увели-
чение на активите си (+234.95 на сто). Активите на частно 
управляваните УПФ, ППФ и ДПФ представляват огромен 
финансов ресурс, който следва да се привлича в реалния 
сектор за повишаване конкурентоспособността на българ-
ската икономика.

Продължава наложилата се през последната година 
тенденция относителният дял на активите на УПФ в 
съвкупните пенсионни активи да се увеличава за смет-
ка на относителния дял на активите на ДПФ, което се 
дължи на непрекъснатото нарастване на осигурените лица 
в УПФ и на увеличаването на осигурителната вноска за 
УПФ от 2 на сто на 3 на сто от началото на 2004 година. От 
12.54 на сто към края на 2002 година относителният дял на 
активите на УПФ се увеличава на 22.34 на сто към края на 
2003 година и достига 24.63 на сто към края на март 2004 
г. За сравнение, делът на активите на ДПФ непрекъснато 
намалява от 58.81 на сто от съвкупните активи на фондо-

вете към края на 2002 година на 49.49 на сто към края на 
2003 година и 47.61 на сто към края на март 2004 г. Делът 
на активите на ППФ в съвкупните пенсионни активи също 
непрекъснато намалява, но с по-малка стъпка (от 28.65 на 
сто в края на 2002 година на 28.17 на сто в края на 2003 
година и 27.76 на сто в края на март 2004 г.).

Към края на март 2004 г. най-голям брой осигурени лица 
е успяла да привлече ПОК “Доверие” АД (42.24 на сто). 
Тази пенсионна компания има най-голям дял от осигуре-
ните лица в УПФ и в ППФ – съответно 46.96 на сто и 42.36 
на сто от осигурените. По дял от осигурените лица в ДПФ 
единствено ПОК “Алианц – България” АД (49.01 на сто) има 
по-добри пазарни позиции от ПОК “Доверие” АД (27.14 на 
сто). По пазарен дял от пенсионните активи ПОК “Дове-
рие” АД (31.87 на сто) отстъпва отново единствено на 
ПОК “Алианц – България” АД (38.24 на сто). Следва да 
се обърне внимание на факта, че три от общо осем пен-
сионноосигурителни компании (ПОК “Доверие” АД, ПОК 
“Алианц – България” АД и ПОК “Съгласие” АД) държат 
над 80 на сто от осигурените лица общо в УПФ, ППФ и 
ДПФ и над 80 на сто от всички пенсионни активи, което 
показва наличие на значителна концентрация на пазара на 
пенсионни услуги.

Започналата от началото на 2004 година кампания по 
прехвърляне на осигурените лица от един фонд за допъл-
нително пенсионно осигуряване в друг представлява шанс 
за по-малките пенсионноосигурителни компании да увели-
чат пазарния си дял. Очакванията на експертите бяха, че 
не повече от 5–10 на сто от осигуряващите се ще сменят 
пенсионния си фонд. Данните на Комисията за финансов 
надзор за броя на осигурените лица, които са сменили пен-
сионния си фонд през първото тримесечие на 2004 годи-
на, показват, че все още осигурените лица нямат силен 
интерес да сменят пенсионния си фонд. Най-голям е 
делът на осигурените лица в ППФ (3.44 на сто), които са 
сменили пенсионния си фонд. Делът на осигурените лица, 
които са сменили УПФ и ДПФ, е под 1 на сто (0.83 на сто 
от осигурените в УПФ и 0.51 на сто от осигурените в ДПО). 
С въвеждането от пенсионноосигурителните компании на 
т.нар. счетоводни дялове от 1 юли 2004 г. може да се пред-
положи, че интересът на осигурените лица да сменят пен-
сионния си фонд ще се повиши, защото те ще разполагат 
с ежедневна информация за доходността, която избраният 
от тях пенсионен фонд е постигнал в резултат на инвести-
рането на осигурителните средства, като тази доходност 
ще може да се сравнява с постигнатата доходност на оста-
налите фондове.

Данните на КФН за инвестициите на пенсионните фондове 
към края на март 2004 г. показват, че основните финансо-
ви инструменти, в които се инвестират пенсионните ак-
тиви, продължават да бъдат ценните книжа, издадени 
или гарантирани от държавата, банковите депозити в 
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страната и ипотечните облигации. Въпреки това следва 
да се подчертае, че се наблюдава по-голяма диверсифика-
ция на активи в инвестиционните портфейли на пенсионни-
те фондове. Все повече активи на пенсионните фондове се 
инвестират в акции и корпоративни облигации, което показ-
ва, че потенциалът на пенсионните активи за повишаване 
конкурентоспособността на българските предприятия вече 
започва да се използва. Пенсионните дружества настояват 
прагът за инвестиции на универсалните и професионални-
те фондове в ДЦК да се намали от 50 на сто на 30 на сто, 
както и да получат възможност да формират портфейли с 
различен инвестиционен риск, които да бъдат избирани от 
осигурените лица в зависимост от това дали са близо до 
пенсиониране или не.

През първото тримесечие на 2004 година нито УПФ, 
нито ППФ и ДПФ са инвестирали в чужбина. Възмож-
но обяснение на този факт е постигнатата от пенсионните 
фондове добра доходност от инвестирането в страната. 
Постигнатата средна годишна доходност от УПФ и ППФ 
към края на март 2004 г. е съответно 12.44 на сто за УПФ 
и 11.47 на сто за ППФ. За ДПФ нетната годишна доходност 
към края на март 2004 г. за последния 12-месечен период 
варира по фондове между 7.62 на сто и 11.27 на сто. Оси-
гуряването в частните пенсионни фондове продължава да 
бъде добра инвестиция предвид ръста на инфлацията за 
2003 година (5.6 на сто) и средногодишния лихвен процент 
по левовите депозити за 2003 година (5.38 на сто).

Въпреки постигнатата сравнително добра годишна доход-
ност от пенсионните фондове към края на март 2004 г., за 
май 12 пенсионни фонда отчетоха отрицателна доходност. 
По данни на КФН отрицателният резултат от инвестициите 
на пенсионните фондове през май 2004 г. възлиза общо 
на 836 хил. лв. Най-голяма е отрицателната доходност 
при доброволните фондове (-518 хил. лв.), следвани от 
професионалните фондове (-179 хил. лв.) и универсалните 
фондове (-139 хил. лв.). Според експерти в бранша постиг-
натата отрицателна доходност през май 2004 г. се дължи 
основно на понижението на котировките на дълговите цен-
ни книжа (ДЦК) и на извършената въз основа на пазарни-
те цени оценка на съответните емисии в портфейлите на 
пенсионните фондове. Тяхното мнение е, че моментното 
състояние на този пазар не дава представа за инвести-
ционната стратегия на пенсионните дружества, за чиято 
оценка са необходими по-дълги инвестиционни хоризонти 
от две-три години. 

В момента преобладаващата част от инвестициите на пен-
сионните фондове са в ценни книжа с фиксиран доход и 
в банкови депозити, които са с малък риск, но се влияят 
от развитието на дълговите пазари в световен мащаб. 
Постигнатата от 12-те пенсионни фонда отрицателна до-
ходност през май 2004 година отново повдига въпроса за 
необходимия баланс между сигурност и доходност при ин-

вестирането на осигурителните средства, както и за по-го-
лямо либерализиране на режима на инвестиции, за което 
пенсионните дружества настояват повече от две години. 
Все по-актуална става и идеята пенсионните дружества да 
имат възможност да управляват различни инвестиционни 
портфейли с различни комбинации между риск и доход-
ност в зависимост от индивидуалните предпочитания на 
осигурените лица.

Таблица 9.  Осигурени лица в пенсионните фондове

 Към 31.12.
2002

Към 
31.12.
2003

Към 
31.03.
2004

Промяна 
спрямо 
31.12.
2002, 
в %

Промяна 
спрямо 

31.12.2003, 
в %

Дял на 
осигуре-

ните лица 
по фон-

дове към 
31.03.2004

Брой 
осигурени 
лица във 
фондове 
за допъл-
нително 
пенсионно 
осигуря-
ване

1804469 2294966 2328388 +29,03   +1,46   100.00

Брой 
осигурени 
лица в 
УПФ

1164482 1613875 1646205 +41,37   +2,00   70.70

Брой 
осигурени 
лица в 
ППФ

155196 164943 165148 +6,41   +0,12   7.09

Брой 
осигурени 
лица в 
ДПФ

484791 516148 517035 +6,65   +0,17   22.21

Източник: КФН, Управление “Осигурителен надзор” и собствени изчисления
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Таблица 10. Налични нетни активи на пенсионните 
фондове

 
Към 

31.12.
2002

Към 
31.12.
2003

Към 
31.03.
2004

Промяна 
спрямо 

31.12.2002, 
в %

Промяна 
спрямо 

31.12.2003, 
в %

Дял на пен-
сионните 
активи по 
фондове 

към 
31.03.2004

Налични нетни 
активи във 
фондове за 
допълнително 
пенсионно 
осигуряване, 
общо, хил. лв.

332465 510544 567162 +70,59 +11,09 100.00

Налични нетни 
активи в УПФ, 
хил. лв.

41705 114058 139691 +234,95 +22,47 24.63

Налични нетни 
активи в ППФ, 
хил. лв.

95241 143817 157435 +65,30 +9,47 27.76

Налични нетни 
активи в ДПФ, 
хил. лв.

195519 252669 270035 +38,11 +6,87 47.61

Източник: КФН, Управление “Осигурителен надзор” и собствени изчисления

Пенсионноосигурителни дружества Пазарен дял, в %

 По брой осигуре-
ни лица в УПФ

По брой осигуре-
ни лица в ППФ

По брой осигурени 
лица в ДПФ

По брой осигурени 
лица, общо

По размер на нетни-
те активи

 Към 
31.12.2003

Към 
31.03.2004

Към 
31.12.2003

Към 
31.03.2004

Към 
31.12.2003

Към 
31.03.2004

Към 
31.12.2003

Към 
31.03.2004

Към 
31.12.2003

Към 
31.03.2004

ПОК “Доверие” АД 47.07 46.96 42.37 42.36 26.98 27.14 42.21 42,24 31.74 31,87
ПОК “Съгласие” АД 12.16 12.16 18.60 18.67 6.43 6.33 11.34 11,33 9.95 10,00
ПОК “ДСК – Родина” АД 5.75 5.80 3.98 3.99 4.34 4.33 5.30 5.34 5.04 5.00
ПОК “Алианц – България” АД 19.92 20.02 22.13 22.14 49.19 49.01 26.66 26,61 38.52 38,24
“Ай Ен Джи ПОД” АД 8.78 8.90 3.71 3.74 3.80 3.87 7.30 7.42 6.29 6.52
ПОАД “ЦКБ – Сила” 3.09 3.13 3.82 3.72 3.21 3.21 3.17 3.19 1.95 1.95
ПОД “Лукойл Гарант – България” 
АД

3.24 3.03 5.39 5.38 6.03 6.09 4.02 3.87 6.51 6.42

“ДЗИ – Пенсионно осигуряване” АД 0.006 0.02 0.02 0.004 0.009 0.008 0.009
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Таблица 12. Инвестиции на пенсионните фондове в 
различни финансови инструменти

Видове инвестиции

Общо за УПФ Общо за ППФ Общо за ДПФ
Към 

31.12.
2003

Към 
31.03.
2004

Към 
31.12.
2003

Към 
31.03.
2004

Към 
31.12.
2003

Към 
31.03.
2004

1. Ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата

71.68 67.97 68.97 70.44 58.57 61.35

2. Ценни книжа, приети за тър-
говия на регулираните пазари 
на ценни книжа

3.84 7.62 6.57 7.43 7.89 7.55

2.1. Акции 1.20 2.60 1.99 2.33 3.65 3.78

2.2. Корпоративни облигации 2.64 5.02 4.58 5.10 4.14 3.77

3. Общински облигации 0.23 0.20 0.50 0.42 0.42 0.37
4. Банкови депозити 13.15 11.46 16.12 11.38 20.51 18.95

5. Ипотечни облигации 10.87 12.58 7.10 9.69 8.56 8.60

6. Инвестиционни имоти 0.22 0.17 0.72 0.64 3.29 2.96

7. Деривати на ценни книжа 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Инвестиции в чужбина 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
9. Други инвестиции 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.22
Общо 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Източник: КФН, Управление “Осигурителен надзор”

Таблица 11.  Пазарни дялове на пенсионноосигури-
телните дружества към 31.03.2004 г.

Източник: КФН, Управление “Осигурителен надзор” и собствени изчисления
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 УПФ ППФ ДПО

 Напусна-
ли лица

Новопостъ-
пили

Нетна 
разлика

Напуснали 
лица

Новопостъ-
пили

Нетна 
разлика

Напуснали 
лица

Новопостъ-
пили

Нетна 
разлика

“Доверие” 8037 1565 -6472 1927 1695 -232 787 1424 637
“Съгласие” 3075 485 -2590 1542 657 -885 760 105 -655
“ДСК – Родина” 630 3045 2415 265 458 193 106 4 -102
“Алианц – България” 989 5716 4727 1186 970 -216 928 139 -789
“Ай Ен Джи” 515 1378 863 298 976 678 16 708 692
“ЦКБ – Сила” 303 747 444 252 121 -131 43 71 28

“Лукойл Гарант – България” 182 23 -159 203 747 544 5 2 -3

ДЗИ 0 772 772 0 49 49 0 192 192
Общо 13731 13731 0 5673 5673 0 2645 2645 0
Брой осигурени лица към 
31.03.2004 г. 1646205 165148 517035

Дял на прехвърлени осигу-
рени лица от общия брой 
осигурени лица 

0,83 3,44 0,51

Задължително здравно осигуряване

Към юни 2004 година между НЗОК, БЛС и ССБ все 
още няма постигнато споразумение за подписването 
на Националния рамков договор за 2004 година. Няма 
индикации той да стане факт и в близко бъдеще, което 
показва наличие на сериозна съпротива от страна на 
изпълнителите на медицинската помощ към провежданата 
от изпълнителната власт реформа в здравеопазването. 
В крайна сметка от липсата на НРД 2004 най-много губят 
българските пациенти.

Четири са основните въпроси, които Българският ле-
карски съюз постави за решаване пред НЗОК като ус-
ловие за подписването на НРД 2004. Те са свързани с 
новата схема за финансиране на болниците, начина на оп-
ределяне на заплатите на персонала в лечебните заведе-
ния, изискването за електронно отчитане на общопрактику-
ващите лекари и болниците и не на последно място, нали-
чието на 1.5 млн. души без здравни осигуровки. С приетите 
промени в Закона за здравното осигуряване парламентът 
удължи до 30 септември 2004 г. срока за подаване на 
заявления за разсрочване на неплатените здравнооси-
гурителни вноски. Според представителите на НЗОК, от 
друга страна, поставените от БЛС въпроси изобщо нямат 
връзка с предмета на здравния договор. Резултатът от 
този продължителен открит сблъсък между БЛС, от една 
страна, и МЗ и НЗОК, от друга страна, е липсата на нов 
здравен договор за 2005 година, което лишава здравната 
система от предвидените в бюджета допълнителни средс-
тва за нови здравни услуги за тази година. 

Източник: КФН, Управление “Осигурителен надзор”

Възможен изход за предотвратяване на подобни ситуа-
ции в бъдеще представителите на МЗ и на НЗОК виждат 
в изготвянето на кодекс за здравно осигуряване. Идеята 
е в кодекса за здравно осигуряване да бъдат регла-
ментирани правата и задълженията на страните по 
задължителното здравно осигуряване, задължително-
то социално здравно подпомагане и допълнителното 
здравно осигуряване. Очаква се проектът на кодекса да 
бъде готов до края на 2004 година, да бъде приет оконча-
телно до края на мандата на сегашния парламент и пра-
вителство и да влезе в сила от 2006 година. Въпросите, 
които се предвижда да бъдат решени с новия кодекс за 
здравно осигуряване, са свързани с определяне обхвата 
на финансиране на здравната система, ясното разграни-
чение на отговорностите между всички институции в здра-
веопазването, регламентиране обхвата на основния пакет 
задължителни здравни услуги, определяне приложното 
поле на доброволните здравноосигурителни фондове и 
решаване проблемите на хората, които нямат възможност 
да се осигуряват. 

Задължителното социално здравно осигуряване се пред-
вижда да бъде насочено към хората, които нямат регла-
ментирани доходи. За целта в Министерството на труда 
и социалната политика се планира да бъде създаден 
специален фонд с 25 млн. лв. капитал за покриване на оп-
ределен пакет от здравни услуги, осигурен от държавния 
бюджет. За 2005 година не се предвижда увеличаване 
на здравната вноска от 6 на сто на 9 на сто, както пред-

Таблица 13.  Брой лица, които са напуснали 
съответния УПФ, ППФ и ДПФ през периода 1 януари 

2004 г. – 31 март 2004 г.
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лагат лекарите от доболничната помощ, а средствата 
за здравеопазване се очаква да бъдат поне 4.3 на сто 
от БВП, колкото през 2004 година, въпреки че синдикати-
те настояват те да бъдат не по-малко от 6 на сто от БВП. 
Ако относителният дял на средствата за здравния сектор в 
БВП на страната се запази през 2005 година, то се очаква 
увеличаване на абсолютния размер на средствата с около 
100 млн. лв. заради ръста на БВП.

Анализът на състоянието на здравните заведения и раз-
ходите на НЗОК за първото тримесечие на 2004 година, 
изготвен от МЗ, показва, че болниците в страната отново 
трупат дългове, като в същото време НЗОК регистрира 
значително нарастване на средствата, изплащани на 
лечебните заведения по клинични пътеки. Към началото 
на април 2004 г. задълженията на болниците възлизат на 
около 90 млн. лв., като 70 на сто от тази сума са за доставе-
ни лекарства. Просрочените задължения на болниците са 
за близо 30 млн. лв., което означава, че лечебните заведе-
ния ще трябва да плащат и наказателни лихви. Анализът 
на дълговете на болниците показва, че общинските болни-
ци управляват по-ефективно средствата, които получават 
от НЗОК и МЗ, в сравнение с големите лечебни заведения, 
които регистрират по-голям обем извършена лечебна дей-
ност от планирания в бюджета, което е основната причина 
за натрупаните по-големи дългове. 

Според НЗОК предвиденият в бюджета на здравната каса 
средномесечен разход за 2004 година е 69.073 млн. лв., а 
реалният средномесечен разход е със 100 хил. лв. повече. 
Само за болнична помощ за месец се изразходват 1.1 млн. 
лв. над планираното в бюджета за 2004 година. Ако този 
темп на нарастване на разходите на НЗОК се запази до 
края на годината, преразходът на здравната каса за 
2004 година се очаква да бъде около 11 млн. лв.  Въ-
веждане на прецизна информационна система и засилва-
не на контрола върху разходите на НЗОК са двете основни 
мерки, които МЗ и НЗОК предлагат, за да се регулират раз-
ходите на обществената институция и за да не се наложи 
и през 2004 година да се използват средства от резерва на 
НЗОК в БНБ за покриване на текущи плащания.

По време на Националното съвещание по проблемите на 
спешната медицинска помощ и финансирането на болни-
ците, организирано от МЗ на 11 и 12 юни 2004 г., бе посо-
чено, че спешната медицинска помощ продължава да 
изпълнява функциите на буфер, чрез който се тушират 
проблеми в други структури в здравната система, най-
вече в доболничната помощ. Участниците в съвещани-
ето са се обединили около идеята, че е необходимо да 
се въведат икономически механизми за по-точно ди-
ференциране на дейността на спешната доболнична 
помощ от първичната доболнична помощ. Основните 
дискутирани въпроси в областта на спешната медицинска 
помощ са били кадровата необезпеченост на Центровете 

за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и квалификацията 
на кадрите, взаимоотношенията между ЦСМП и болници-
те, мястото на спешното отделение в структурата на меди-
цинската помощ и възможностите за навлизане на частни 
инвестиции в системата. 

МЗ представи нова идея на Националното съвещание: Ин-
вестиционна програма за реформа в болничния сектор 
чрез създаване на револвиращ инвестиционен фонд. 
Основната цел на фонда е създаването на устойчива схема 
на инвестиции в здравната система, която да се базира на 
обективен анализ на потребностите, адекватно планиране и 
готовност за поемане на финансови ангажименти от страна 
на болниците. Началният капитал на фонда е 11 млн. евро, 
осигурен по проекта “Реформа в здравния сектор”. 

Одитният доклад на Сметната палата за финансовото 
управление на бюджета и имуществото на НЗОК за 
2003 година показва наличие на схеми и техники за 
източване на обществената институция. Заобикалянето 
на Закона за обществените поръчки при сключването на 
споразумения от НЗОК с производителите и доставчиците 
на лекарства, както и сключването на договори с външни 
консултантски кантори при наличие на юридически отдел в 
здравната каса са две от техниките, използвани от ръковод-
ството на НЗОК за отклоняване и нецелево използване на 
здравноосигурителни средства. Експертите на Сметната 
палата са идентифицирали шест предпоставки за на-
пълно законно отклоняване на средства от здравноо-
сигурителните вноски и от фондовете, които държавата 
насочва към рисковите социални групи – непълен комп-
лект от нормативни документи, които трябва да регламенти-
рат дейността на НЗОК; непрозрачна система на договаряне 
на цените между здравната каса и производителите и вноси-
телите на медикаменти; слаб контрол и слаби връзки между 
контролиращите органи в здравната система, които трябва 
да регулират дейността на НЗОК; неефикасна методика за 
заплащане на общопрактикуващите лекари; направления за 
болнично лечение, които създават възможности за двойно 
заплащане от НЗОК и от пациента за една и съща услуга; 
липса на добре разработена и утвърдена единна счетовод-
на политика. Необходимо е предприемането на спешни 
законодателни мерки за елиминиране на съществува-
щите възможности за източване на здравната каса, за 
да се гарантира целевото използване на здравноосигу-
рителните средства и за да се повиши доверието в про-
вежданата реформа в здравеопазването. 

Доброволно здравно осигуряване

На пазара на доброволното здравно осигуряване в 
началото на 2004 година се появиха двама нови иг-
рачи, което доказва, че интересът към този пазар се 
засилва. Лицензираните здравноосигурителни дружества 
станаха осем на брой, след като КФН реши да даде ли-
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цензи на “Здравноосигурителна компания България 
Здраве” АД и на “Доброволна осигурителна мрежа 
– Здраве” АД. През 2004 година бяха лицензирани други 
четири дружества – “Булстрад – здравно осигуряване” АД, 
“Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД, 
“Здравноосигурителен фонд Медико – 21” АД и “Български 
здравноосигурителен фонд” АД. Освен това през март 2004 
г. “Българска здравноосигурителна компания “Закрила” АД 
получи разрешение от КФН за предлагане на нов здравно-
осигурителен пакет “Стоматологична помощ”.

Данните за пазара по доброволно здравно осигуряване за 
2003 година на КФН показват, че брутният премиен при-
ход от доброволно здравно осигуряване през 2003 го-
дина е нараснал с 93.21 на сто в сравнение с 2002 годи-
на (6 405 хил. лв. за 2003 година при 3 315 хил. лв. за 2002 
година). Най-голям пазарен дял в премийния приход за 
2003 година има “Българска здравноосигурителна ком-
пания “Закрила” АД (88.20 на сто). На следващо място са 
“Обединен здравноосигурителен фонд Доверие” АД с 6.63 
на сто и “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” 
АД с 2.58 на сто. За сравнение, през 2002 година единст-
вените в страната две здравноосигурителни дружества 
– “Българска здравноосигурителна компания “Закрила” АД 
и “Обединен здравноосигурителен фонд Доверие” АД, са 
реализирали общ премиен приход в размер на 3 315 хил. 
лв. с пазарни дялове съответно 92.91 на сто и 7.09 на сто. 
Изплатените претенции през 2003 година възлизат на 
2 571 хил. лв. при 427 хил. лв. през предходната годи-
на (ръст от над 502 на сто).

Резултатите от дейността на здравноосигурителните дру-
жества през 2003 година показват висока концентрация 
на пазара на доброволно здравно осигуряване. Двете 
функциониращи от най-дълго време дружества – “Българ-
ска здравноосигурителна компания “Закрила” АД и “Обеди-
нен здравноосигурителен фонд Доверие” АД, са реализи-
рали над 94 на сто от премийния приход от доброволното 
здравно осигуряване през 2003 година, докато новолицен-
зираните здравноосигурителни дружества все още са в 
начален етап на разгръщане на дистрибуторска мрежа за 
привличане на клиенти. С приемането на новия кодекс за 
здравно осигуряване, който се предполага да регламентира 
ясно приложното поле на здравноосигурителните фондове, 
се очаква пазарът на доброволно здравно осигуряване да 
продължи да се развива с бързи темпове.

СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА
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Съгласно оценката, направена с техническата помощ 
на Европейския съюз,  до 2015 година инвестиционните 
и институционалните разходи за постигане на пълното 
прилагане на европейските екологични стандарти в 
България се изчисляват на около 9 милиарда  евро, от които 
30 на сто ще бъдат инвестирани от бизнеса. По-голямата 
част от инвестициите в околната среда ще бъдат средства, 
необходими за привеждане в съответствие с изискванията 
на директивите за градските пречиствателни станции 
за отпадъчни води, депонирането на битови отпадъци, 
намаляването емисиите на вредни вещества във въздуха 
и водите, комплексното предотвратяване и контрола на 
промишленото замърсяване.

До 2006 година средствата, отпускани безвъзмездно на 
България по програма ИСПА, са  договорени в размер на 
100–140 милиона лева годишно, а след присъединяването 
на страната към Съюза се очаква сумата да нарасне 
около пет пъти, включвайки финансиране от страна на 
структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз.

Постигане на екологичните стандарти

Инвестиционните потребности на частния сектор за 
постигане на екологичните норми се предвижда да 
достигнат 5–6 милиарда евро за периода до 2012–2014 
година. При сегашното общо равнище на публичните и 
частните инвестиции в околната среда средногодишно 
сумата ще представлява от 2 до 5 процента от БВП на 
страната. Ако подобри инвестиционния си климат, България 
има голям потенциал за привличане на инвестиции в 
околната среда и чрез механизмите на Протокола от 
Киото. Предстоящо е реализирането на схема за “зелени 
инвестиции” като един от начините за използване на въз-
можностите от търговия с емисии по чл. 17 от Протокола. 
Агенцията за чуждестранни инвестиции е държавната 
институция, задължена да проучва възможностите и да 
оказва съдействие на българските фирми за осъществяване 
на публично-частно партньорство за реализиране на 
екологични проекти и преди всичко на тези, които прилагат 
механизмите за продажба на редуцирани емисии.

Вторият важен фактор за постигане на технологична готов-
ност на фирмите за прилагане на европейските екологични 
стандарти е подобряване информираността на бизнеса за 
поетите ангажименти в хода на преговорите за присъеди-
няване. С тази цел бизнес сдруженията, работодателските 
организации и изпълнителната власт (МИ, МЗГ и МОСВ) 
учредиха Съвместен консултативен съвет към Минис-
терството на икономиката. Съветът ще съдейства за под-
готовката на предприемачите с конкретна информация за 
изискванията на общността, в това число и по отношение 
на екологичните и технологичните норми, които българс-
ките предприятия следва да постигнат съгласно договоре-
ностите по преговорна глава “Околна среда”.

Реализиране на конкретни програми за подкрепа на малкия 
и средния бизнес в страната е целта на стартиралия про-
ект “Насърчаване въвеждането на енергоспестяващи  
и екологосъобразни технологии”, разработван от Ми-
нистерството на икономиката и програма ФАР на ЕС. Една 
от програмите на проекта предвижда да се предприемат в 
национален мащаб действия по изготвянето на правна и 
икономическа рамка за подпомагане на фирмите при въ-
веждане на екологичните стандарти. 

Преходни периоди 

Преходните периоди, постигнати от България в преговори-
те с Европейския съюз, са един от основните аргументи на 
държавната администрация за създаване на облекчени ус-
ловия за постигане на европейските екологични стандарти 
от фирмите в страната. Приложената справка (Таблица 14) 
за постигнатите от 10-те новоприети членки в Съюза отс-
рочки, сравнени с договореностите на България по глава 
“Околна среда“,  са илюстрация за декларираните и защи-
тени национални приоритети на преговарящите страни.

Таблица 14.  Преходни периоди, 
договорени от 10 новоприети  членки в ЕС 

и България в областта на околната среда
Държава30 Директиви относно Година на прилагане

Естония 

Отпадъчни води от населени места
Депониране на отпадъци
Качество на водите, предназначени за консу-
мация от човека
Ограничаване на емисиите от ЛОС при съхра-
нение и превоз на бензини между терминали и 
бензиностанции

2010
2009

2013

2006

Кипър 

Отпадъчни води от населени места
Опаковки и отпадъци от опаковки
Намаляване съдържанието на сяра в опреде-
лени течни горива

2012

2005

2005

Латвия

Качеството на водите, предназначени за консу-
мация от човека
Депониране на отпадъци
Отпадъчни води от населени места
Опаковки и отпадъци от опаковки
Ограничаване на емисиите от ЛОС при съхра-
нение и превоз на бензини между терминали и 
бензиностанции
Интегрирано предотвратяване и контрол на 
замърсяването
Директива за азбеста
Радиационна защита и здраве

2015
2004

2015

2007

2008

2010
2004
2005

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

30  Информацията за десетте нови страни - членки на ЕС e по данни на холандския инс-
титут EIPA,  Scieberras, Anne Marie. 2002. “Challenges for the Accession Countries in the EU’s 
Environmental Fiel”: Eipascope 2002 (3), Maastricht.
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Литва

Отпадъчни води от населени места
Ограничаване на емисиите от ЛОС при съхра-
нение и превоз на бензини между терминали и 
бензиностанции
Опаковки и отпадъци от опаковки

2009

2007

2006

Малта

Отпадъчни води от населени места
Ограничаване на емисиите от ЛОС при съхра-
нение и превоз на бензини между терминали и 
бензиностанции
Ограничаване на емисиите от определени 
замърсители, изпускани в атмосферния въздух 
от големите горивни инсталации
Качество на водите, предназначени за консу-
мация от човека
Забрана за изхвърляне на опасни субстанции 
в морските води
Пълно постигане на целите по рециклиране
Рециклиране на пластмаси
Забрана за бутилирането на безалкохолни 
напитки в пластмасови бутилки

2007

2004

2005

2005

2007
2005

2009

2007

Словакия

Изгаряне на отпадъците 
Изискванията за качеството на повърхностните 
води
Отпадъчни води от населени места
Ограничаване на емисиите от ЛОС при съхра-
нение и превоз на бензини между терминали и 
бензиностанции
Ограничаване на емисиите от определени 
замърсители, изпускани в атмосферния въздух 
от големите горивни инсталации
Интегрирано предотвратяване и контрол на 
замърсяването

2006

2006

2015

2007

2007

2011

Словения

Отпадъчни води от населени места
Опаковки и отпадъци от опаковки
Интегрирано предотвратяване и контрол на 
замърсяването

2015

2007

2011

Полша

Намаляване съдържанието на сяра в опреде-
лени течни горива
Наблюдение и контрол на превоза на отпадъци 
Депониране на отпадъци
Опаковки и отпадъци от опаковки
Ограничаване на емисиите от ЛОС при съхра-
нение и превоз на бензини между терминали и 
бензиностанции
Интегрирано предотвратяване и контрол на 
замърсяването
Изискванията за качеството на повърхностните 
води
Радиационна защита и здраве

2006

2007
2012

2007

2005

2010

2007
2006

Унгария

Отпадъчни води от населени места
Опаковки и отпадъци от опаковки
Изгарянето на отпадъци
Ограничаване на емисиите от определени 
замърсители, изпускани в атмосферния въздух 
от големите горивни инсталации

2015

2005
2005

2004

Чешка 
република

Отпадъчни води от населени места
Опаковки и отпадъци от опаковки

2010

2005

България31

Намаляване съдържанието на сяра в опреде-
лени течни горива

Ограничаване на емисиите на ЛОС при съхра-
нение, превоз и дистрибуция на бензини

Опаковки и отпадъците от опаковки

Депониране на отпадъци

Контрол върху транспортирането на отпадъци

Отпадъчни води от населени места

Интегрирано предотвратяване и контрол на 
замърсяването

Ограничаване на емисиите на определени 
замърсители, изпускани в атмосферния въздух 
от големите горивни инсталации

2009 – за газьола
2011 – за котелните 

горива

2007 – за 355 
бензиностанции      и  
50 пътно-превозни 

танкера 
2009 – за 653 бензи-
ностанции и 466 път-
но-превозни танкера

2009 – за 15% за 
рециклиране на 

пластмаси
2011 – за 50% за 

оползотворяване на 
отпадъци

2014 – за депониране 
на течни отпадъци в 

14 инсталации 

2009

2010 – за населени 
места с над 10 000 

жители 
2014 – за населени 

места до 10 000 
жители

2008 – за 5 инста-
лации

2009 – за 1 инста-
лация

2011 – за 35 инста-
лации

2014 – за различни 
съоръжения в рам-
ките на 4 ТЕЦ-а са 

договорени различни 
преходни периоди: 
2008; 2010; 2014

Въпреки този механизъм, постигнат на държавно ниво, 
представителите на българския бизнес предложиха 
допълнителни мерки, които ще допринесат значително 
за постигане на целите в рамките на договорените вре-
меви периоди. Основно представителите на българската 
индустрия смятат, че екологичната политика на страната 
следва да включва предприемането на конкретни дейст-
вия по:
• либерализация на нормите за допустими емисии и 

договорените стандарти за качество на въздуха;
31  Информацията за България е на Министерство на околната среда и водите, достъпна 
на Интернет  адрес:  http:// www.moew.government.bg, посетен на 2.07.2004 г.

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА
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• преоценка и оптимизиране размера на дължимите 
такси, глоби и санкции, като оценката на бизнеса е, 
че икономическите механизми, приложени в страна-
та, са по-утежнени от съответните европейски изис-
квания или преобладаващите равнища на страните 
членки на ЕС;

• облекчаване или премахване на излишни разреши-
телни режими, които водят до усложняване и бюрок-
ратизиране на изискванията към бизнеса и демоти-
вират местните и чуждите инвестиции, намалявайки 
пазарните  перспективи пред  най-крупните чуждест-
ранни капиталовложения в страната (особено в сек-
торите химия, металургия, енергетика);

• активно съдействие на държавата за развитие на 
партньорството между публичния и частния сектор и 
ангажиране на средства от предприсъединителните, 
структурните и кохезионния фонд, от общинските и 
държавния бюджет;

• насочване на средствата, постъпващи от стопанския 
сектор (санкции, такси) към проекти на индустриал-
ния сектор, вместо досегашното финансиране на 
общински проекти чрез “Предприятие за управление 
на дейности за опазване на околната среда”; да от-
паднат ограниченията за достъп до информация  за 
контрола на средствата на ПУДОС и се разшири 
представителството на бизнеса в надзора на сред-
ствата и проектите, финансирани от него (чрез съот-
ветни промени в ЗООС и подзаконовата уредба);

• средствата, получени по проекти за съвместно из-
пълнение и търговия с емисии, да бъдат насочвани 
към предприятията емитенти, осъществили съответ-
ните проекти;

• облекчения за реализирани инвестиции в екологични 
технологии, програми и съоръжения;

• разширяване финансовите възможности за инвести-
ране в програми за постигане на нормативно съот-
ветствие от  други, допълнителни източници.

Според представителите на индустриалния сектор, ако 
държавните институции не предприемат ефективни дейс-
твия за прилагане на предложените мерки, съществува 
опасност предприятията, които са започнали да внедря-
ват нови технологии, да бъдат изхвърлени от списъците 
с преференции или да планират погрешно инвестициите 
си.

Нормативна уредба 

Поправка в Закона за опазване на околната среда 
предвижда невнесените в срок такси и глоби за замър-
сяване на околната среда и водите да бъдат събирани 
от Агенцията за държавни вземания по правилата на 
Данъчнопроцесуалния кодекс. Премахва се мълчаливото 
съгласие при отказ за издаване на разрешително, свърза-
но с опазването на околната среда, и се увеличава броят 

на предприятията, които следва да изградят система за 
предпазване от аварии при работа с опасни вещества. 
Досегашната граница включваше 70 фирми, които рабо-
тят с над  5000 т петрол годишно, докато новата поправка 
в закона предвижда границата да бъде намалена на 2 500 
т петрол годишно. 

В процес на второ четене в пленарна зала на Народното 
събрание е Законът за генномодифицираните организ-
ми. Законопроектът разрешава освобождаването на ген-
номодифицирани организми в околната среда и търгови-
ята със семена и продукти, съдържащи ГМО при спазване 
принципа на справедливостта. На практика това означава, 
че издаването на разрешения на фирми и научни инсти-
тути за дейности с ГМО ще става след сложна процедура 
на оценка и контрол, която да осигури предотвратяване-
то на неблагоприятните въздействия върху здравето на 
хората и околната среда. Процедурата по издаване на 
разрешения за дейности с ГМО включва няколко етапа. 
Фирмите или научните организации, които предвиждат да  
реализират проекти за отглеждане или опити с подобни 
организми, са длъжни да заявят това в Министерство на 
околната среда и водите и да внесат техническо досие 
и описание на дейността си.  Комисия от хабилитирани 
учени, представители на министерства, браншови орга-
низации и НПО изготвят становище по заявлението и го 
представят за обществено обсъждане след предварител-
ното му огласяване в печатните и електронните средства 
за информация. В едномесечен срок от публикуването 
на становището комисията приема окончателно решение 
по заявлението. Въз основа на окончателното решение 
на комисията министърът на околната среда и водите, 
при съгласуване  със земеделския министър, издава или 
отказва издаването на разрешение, с което определя 
срока и условията, при които се освобождават ГМО в 
природата. От своя страна, след започване на дейността, 
свързана с освобождаване на ГМО,  заявителят е длъжен 
да осъществява периодичен контрол и да предоставя ин-
формация за резултатите и оценка на риска за околната 
среда от изпълнението на проекта си. Досега в България 
дейността, свързана с генното инженерство на организ-
ми, бе развивана по силата на правилник от 1996 година, 
регламентиращ работа единствено с генетично изменени 
висши растения. По реда на този правилник са издавани 
досегашните разрешителни на фирми и научни звена. В 
новия закон се предлага издадените вече разрешителни 
да запазят действието си до края на текущата година.

С приемането на Закон за генномодифицираните ор-
ганизми през настоящата година ще бъде постигнато 
законово регулиране на една сфера от обществените 
отношения, която безусловно будеше безпокойство по 
отношение липсата на достоверна и еднозначна инфор-
мация за вече съществуващите практики. Държавната ад-
министрация обаче все още не е дала ясен отговор дали 
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установявайки предвидения в закона режим на контрол 
върху дейностите, свързани с генноизменените култури, 
проектозаконът не изпълнява и друга функция  – а имен-
но да регламентира производството и търговията с тях. 
Другият съществен момент е как възприетата политика по 
отношение дейности, свързани с освобождаване на ген-
ноизменени организми в околната среда, се съотнася с 
ясно декларираните приоритети на България да развива 
екологичен туризъм, екологично земеделие, да се специ-
ализира в производството на екологично чисти храни и с 
условията на действащите пазарни ограничения на Евро-
пейския съюз, по отношение на продукти със съдържание 
на ГМО.

Внесен за обсъждане в Народното събрание е и проект 
на Закон за защита от шума в околната среда. Пра-
вителството представя законопроект, с който се цели 
да бъде въведен общ подход за избягване, предотвра-
тяване и намаляване на вредното въздействие на шума 
върху здравето на хората и да се уреди регулирането 
на обществените отношения по контрола и управлени-
ето на шума.  Законопроектът включва разработването 
на стратегически карти на източниците на завишените 
показатели на шум (в това число промишлени), като на 
тяхна основа ще бъдат изработени планове за действие.  
Контрол по предотвратяване на вредното въздействие на 
шума е предвиден на всички етапи – превантивен, текущ 
и последващ, а компетентните органи по осъществяване-
то му са министърът на здравеопазването по отношение 
на локалните източници, проникващи в жилищни и общес-
твени сгради, министърът на околната среда и водите и 
директорите на РИОСВ по отношение на източниците, 
произлизащи от промишлените съоръжения, министърът 
на вътрешните работи във връзка с техническата изп-
равност на моторните превозни средства, министърът на 
регионалното развитие и благоустройството – за шума 
с произход строителни дейности. Министърът на транс-
порта и съобщенията ще има правомощия да упражнява 
контрол върху летищата, въздухоплавателните средства 
и железопътния състав. Кметовете на населените места 
осъществяват организацията и контрола върху движе-
нието на автомобилния транспорт в населените места 
и дейностите на инсталации и съоръжения на промиш-
леността. Проектозаконът е предвидил осигуряване на 
достъп до информация за шума в околната среда и широ-
ко участие на заинтересованите лица и обществеността 
в обсъждането и приемането на решенията, свързани с 
предотвратяване на вредното въздействие на шума.

Срокът за изпълнение на предвидената в  Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки продуктова так-
са за производителите и вносителите на опаковани 
стоки  влезе в сила от 12 март 2004 г. Наредбата, която 
трябваше да бъде прилагана от началото на 2004 година, 
породи много практически неясноти и затруднения, свър-

зани с ролята и правомощията на митническите власти, 
и се превърна в източник на допълнителни разходи на 
време и средства за фирмите при изпълнение на произ-
тичащите за тях задължения.

Съгласно договореностите във връзка с глава “Околна  
среда” през настоящата година страната ни е задължена 
да постигне  оползотворяване на 20 процента от отпадъ-
ците от опаковки като етап от приетия ангажимент през 
2007 година процентът за оползотворяване на отпадъци-
те да достигне до 38.9 на сто.  Законът за управление 
на отпадъците от 2003 година предвиди три възможности 
за фирмите, производителки или вносителки на опаковки. 
Дружествата могат да сключат договор с рециклиращо 
предприятие, да се обединят в организации по оползот-
воряване на отпадъците или да заплащат на държавата 
продуктова такса.

Неколкомесечното прилагане на Наредбата за опаковки-
те и отпадъците от опаковки показа неподготвеността на 
бизнеса да посрещне новите изисквания, свързани с при-
лагането на европейските практики по управление и опол-
зотворяване на отпадъците. Таксата, предвидена като 
една от трите форми за участие на бизнеса в дейностите 
по оползотворяване на отпадъците от опаковки, инертно 
бе масово възприета от фирмите като най-леснодостъп-
ния вариант. Несъвършенствата в нормативната уредба, 
от друга страна, доведоха до горчивия опит от прилага-
нето й в началото на 2004 година. Практиката показа, че 
продуктовата такса за опаковки и отпадъци от опаковки 
заплашва реално да увеличи  административните разхо-
ди на фирмите. Дори тези фирми, които не произвеждат 
опаковки, изпитват затруднения, тъй като те са принудени 
да отделят средства за вътрешнофирмен контрол на опа-
ковките. Възникнаха основателни въпроси от страна на 
бизнеса, свързани с начисляването и възстановяването 
на ДДС, неравностойното положение  на малките и голе-
мите фирми вносителки, практиката на начисляване на 
таксите по най-високата тарифа за видовете материали, 
налични в пратките, липсата на яснота за необходимите 
документи, доказващи вида на материалите, затруднения 
в обработката на митническите и счетоводните докумен-
ти и други.

Представителите на бизнеса и бизнес организациите в 
страната с основание предупредиха, че сега съществу-
ващата практика ще допринесе за по-благоприятното 
положение на представителите на сенчестия бизнес 
спрямо легалния. Другият въпрос, който интересува биз-
нес средите, е свързан с разходването на средствата, 
получени от събраните и събираните продуктови такси. 
Както е известно, по закон те постъпват в “Предприятие-
то за управление на дейностите по околната среда” и са 
предназначени предимно за финансиране на общински 
проекти, свързани с разделното събиране  на отпадъци-

ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА



ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ  • ЮЛИ 2004 55

те. Бизнес организациите аргументираха алтернативно 
свое становище – таксите  върху отпадъци от опаковки да 
се отнасят в отделна сметка  и да бъдат разходвани само 
за проекти, свързани със събирането и рециклирането на 
отпадъци, като размерът на самите такси  бъде намален, 
тъй като в момента те са съотносими с най-високите нива 
в страните членки на ЕС. 

Един от най-важните резултати след неколкомесечната 
практика по прилагането на Наредбата за опаковки и от-
падъците от опаковки е, че за кратко време се увеличи 
броят на фирмите, избрали алтернативна форма за пос-
тигане на целите по оползотворяване на отпадъците от 
опаковки: бяха създадени 2 организации по оползотворя-
ване на отпадъците – “Екобулпак” (обединява 18 големи 
компании) и  “Екопак – България” (обединяващо 34 фирми 
от хранително-вкусовата, химическата промишленост, 
козметиката). Заявка за организиране на колективна сис-
тема е подало и трето дружество. Държавата следва да 
подкрепи подобни действия на бизнеса в страната и да 
покаже оперативност и компетентност в изпълнение на 
своята част от задължението –  лицензирането на нови-
те формирования. Натрупаният до момента опит следва 
бъде преоценен и в контекста на новоприетите европейс-
ки Директиви 2002/96 и 2004/12, свързани с оползотворя-
ването на отпадъци от електроуреди, електронно оборуд-
ване и опаковките на стоките, които предстои да бъдат 
приложени на практика и в България.   Съществуващите 
добри практики в тази област в много европейски страни 
следва да бъдат  внимателно анализирани и възприети, 
отчитайки преди всичко готовността на българските про-
изводители и потребители.

Като отчита изискванията на европейската Директива 
2000/60/ЕЕС относно политиките и приоритетните 
дейности за интегрирано управление на водния сектор, 
Министерският съвет прие нова Стратегия за развитие 
и управление на водния сектор в България за периода 
до 2015 година.

Стратегията предвижда да бъде приет изцяло нов Закон 
за водите, който да  реализира принципите “замърсителят 
плаща” и “водата плаща водата”, като дефинира 
специфичните условия за опазване на водите за питейно 
водоснабдяване на населението, основните обществени 
отношения, свързани с предоставяните водни услуги, 
процедурите за издаване на разрешителни за използване 
на водите, включително и тяхното облекчаване в интерес 
на гражданите. Чрез въвеждане на публични регистри на 
национално и басейново ниво и редовни доклади за със-
тоянието на питейните и минералните води в страната ще 
бъде осигурен широк публичен достъп до актуална и дос-
товерна информация за сектора и предоставяните услуги 
за населението. 

Една от съществените промени, отразени в Националната 
стратегия за управление и развитие на водния сектор, 
е промяната в собствеността на  водностопанските 
съоръжения и системи и преструктурирането на 
водоснабдителните и канализационните системи и 
съоръжения. Публична държавна собственост ще останат 
общите части на водоснабдителната система, които 
обслужват населени места в повече от една общини, и 
язовирите, регулиращи по-голямата част от оттока на 
реките в България. Останалите части на системата, 
включително водопроводната и канализационната 
мрежа в населените места, както и съоръженията за 
мониторинг и охрана  се предвижда да бъдат публична 
общинска собственост. Прехвърлянето на активите ще 
се предшества от детайлно проучване на състоянието 
на  водностопанските системи и съоръжения, които 
са или ще станат публична общинска или публична 
държавна собственост, както и от изготвяне на оценка 
за необходимите инвестиции в тях. През този период 
общините или държавата може да изискват от търговските 
дружества, в чиито активи са включени водностопански 
съоръжения и системи, да  ги прехвърлят като публична 
общинска или държавна собственост по общия ред, като  
за тях също ще бъде изготвена оценка за състоянието и 
нуждата от инвестиции.

Собствеността и управлението на водностопанската 
инфраструктура се предвижда да бъдат предмет на 
отделен нормативен акт – Закон за собствеността 
и управлението на водностопанските съоръжения и 
системи, който трябва да кореспондира със Закона за 
водите и Закона за регулиране на водните услуги.

Стратегията отделя специално място на източниците 
за финансиране и поддръжка на водностопанските 
системи и условията за доставка на качествени  услуги 
на водопотребителите. Текущите разходи, свързани с 
предоставянето на водни услуги на потребители, ще се 
покриват изцяло от индивидуалните средства, заплащани 
от потребителите на тези услуги – населението и фирмите.  
Механизмите при набиране на средствата от ползватели 
на вода ще претърпят следните промени:

• всички водоползватели и/или ползватели на водната 
среда, титуляри на разрешителни, издадени по реда 
на Закона за водите, заплащат такса за водоползване 
и ползване на водната среда и/или такса за замърся-
ване, чрез които държавата покрива разходите си за 
управление на водите, стопанисване на минералните 
води, изключителна държавна собственост, изгражда-
нето, поддържането и експлоатацията на Национал-
ната система за мониторинг на водите;

• лицата, на които се предоставят водни услуги, запла-
щат цената на водната услуга за подаване на водата 
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при спазване на принципа за пълна възвръщаемост 
на разходите за водни услуги;

• цените ще бъдат регулирани от Комисията за регули-
ране на водните услуги в зависимост от провежданата 
политика от отрасловите ведомства и общинските съ-
вети; 

• таксите за замърсяване на водите от заустване на 
отпадъчни води ще се начисляват на база на замър-
сяващите вещества, определени като абсолютен го-
дишен товар на замърсяване, и ще бъдат обвързани с 
разрешителните за заустване на  отпадъчни води. 

.
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Финансовият сектор и финансовото посредничество в Бъл-
гария са доминирани от банковата система. От началото 
на годината кредитната експанзия продължава практичес-
ки без забавяне на темповете, но състоянието на банките 
остава стабилно, с отлични показатели за капиталова 
адекватност и ликвидност и с добре функциониращ банков 
надзор. Възможно е в близките месеци по отношение на 
кредитния ръст да се проявят първите по-големи ефекти 
от рестриктивните мерки на надзора и на правителството, 
предприемани или анонсирани от една година насам. На 
територията на България оперират 35 банки, като 29 от тях 
са банките с лиценз за извършване на сделки в страната и 
чужбина и шест са клоновете на чуждестранни банки.

Статистика от банковата система

От 1 януари 2003 г. за търговските банки в България влязо-
ха в сила Международните счетоводни стандарти, което 
наложи промяна във формата и структурата на балансите и 
отчетите за приходите и разходите. От април 2003 г. управ-
ление “Банков надзор” на БНБ прилага ново групиране 
на търговските банки (отново с изричното уточнение, че 
групирането не съдържа елементи на рейтинг и не следва 
да се интерпретира като оценка на финансовото състоя-
ние на банките). Мястото на банките в групите зависи от 
размера на активите им. Първа група се състои винаги от 
10 банки, втора – от останалите, а в трета група влизат 
клонове на чуждестранни банки.

По данни от БНБ, към края на май 2004 г. банковата систе-
ма е имала активи на стойност 19 229 222 хил. лева, докато 
в края на 2003 година те са били на стойност 17 323 643 
хил. лева (това представлява увеличение от 1 905 579 хил. 
лв. през първите пет месеца на годината). Към края на май 
депозитите са били общо за 14 914 854 хил. лева, докато 
в края на миналата година те са били за 13 593 516 хил. 
лева (което е увеличение от 1 321 338 хил. лева за първи-
те пет месеца на годината). Към май нетната печалба на 
банковата система е била 169 150 хил. лева. По данни от 
БНБ, общо капиталовата адекватност на търговските банки 
към края на първото тримесечие на 2004 година е 21.28 на 
сто (без трета група), докато този показател е бил 22.03 
на сто в края на миналата година (и 25.22 и 31.32 на сто 
съответно към края на 2002 и на 2001 година). Към края на 
март 2004 г. общо за банковата система първичната лик-
видност е 9.87 на сто, а вторичната ликвидност е 24.64 на 
сто (съответните показатели три месеца по-рано са били 
11.98 и 25.48 на сто, към края на 2002 година – съответно 
11.2 и 29.25 на сто, а към края на 2001 година – съответно 
13.47 и 25.47 на сто). Тези показатели са илюстрирани в 
Графика 7.

Графика 7.  Избрани показатели за 
банковата система (%)

Източник: По данни от БНБ, месечни информационни бюлетини

Така общо банковата система продължи да увеличава 
своите активи, депозити и нетна текуща печалба. Тем-
път на нарастване на активите и на депозитите за първите 
пет месеца на 2004 година значително надхвърли този 
за първите пет месеца на 2003 година. Спрямо декември 
на предходната година тези темпове са съответно 11 на 
сто ръст на активите до май 2004 г. (срещу 1.34 на сто за 
аналогичния период на 2003 година) и 9.72 на сто ръст на 
депозитите до май 2004 г. (срещу 0.48 на сто за същия 
период на 2003 година). Ръстът на депозитната база и 
ръстът на активите са съответно фактор и показател 
за по-трудно забавяне на кредитния ръст. Нетната 
текуща печалба на банковата система към края на май 
2004 г. обаче беше под тази към същия месец на мина-
лата година32. Съотношението нетен лихвен доход/други 
нелихвени приходи се повишава през настоящата година 
(след 2.30, 2.25 и 2.21 съответно в края на 2001, 2002 и 
2003 година, в края на май 2004 г. то вече е 2.50). Това пот-
върждава, че кредитната дейност остава приходоизточник 
от първостепенна важност за банките в България. От една 
страна, това отразява стремежа на банките за използване 
на възможностите, които по-благоприятната икономическа 
среда и засиленото търсене на кредити от бизнеса и от 
населението предлагат. От друга страна обаче, това подс-
казва за неразвитост или недостатъчна диферсификация. 
Показателите за капиталова адекватност и за ликвидност 
към края на първото тримесечие са по-ниски от тези в края 
на 2003 година, но въпреки това са относително много ви-
соки и свидетелстват за стабилността на системата. Така 
отново се потвърждава изводът, че в банковата система 
на България е налице стабилност, но има неизползва-
ни възможности за развитие и повишаване на нейната 
ефективност.

Подобен извод косвено се подкрепя и ако се сравнят го-
лемината и кредитната експозиция на банките в България 
спрямо други страни в преход. Въпреки ръста от послед-
ните години България все още изостава от повечето 
страни от Централна и Източна Европа, а освен това 
регионът като цяло е още далече от показателите на раз-
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32  В началото на 2003 година бе извършено голямо реинтегриране на провизии във връзка 
с възприемането на Международните счетоводни стандарти, т.е. реалният ръст в приходи-
те в началото на миналата година е бил по-слаб.
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витите пазарни икономики (Таблица 15). Това е знак, че в 
българската банкова система има сериозен потенциал 
за ръст, включително чрез кредитна експанзия, въпре-
ки текущите спорове около оптималния темп на тази 
експанзия. Към края на 2003 година нетните кредити на 
банковата система към нефинансови институции и други 
клиенти възлизат на едва 26.2 на сто от БВП за 2003 годи-
на по текущи цени.

Таблица 15.  Банкови активи и кредитиране в 
Централна и Източна Европа, % от БВП (към края на 

2003 година)
Страна Активи Кредити

България 50 26
Полша 65 31
Румъния 33 18
Словакия 83 34
Словения 89 42
Унгария 79 39
Хърватия 105 61
Чешка република 107 35
Средно*
за 8-те страни от ЦИЕ 74 34

Средно* за страните от Еврозоната 201 102
* Непретеглено

Източник: Bank Austria Creditanstalt, Banking in CEE, April 2004.

Вътрешният кредит продължава да расте (при режима 
на паричен съвет интерес представляват кредитите от тър-
говските банки към неправителствения сектор – нефинан-
сови държавни предприятия, нефинансови частни предп-
риятия, небанкови финансови предприятия, домакинства 
и други съгласно секторната класификация). От 4 374 627 
хил. лв. в края на 2001 година, вземанията по кредити на 
неправителствения сектор са достигнали 6 250 741 хил. 
лева в края на декември 2002 г. Към края на декември 
2003 г. вземанията по кредити на неправителствения сек-
тор вече са 9 199 919 хил. лева, а към края на април 2004 
г. – 10 518 659 хил. лева33. 

Кредитната експанзия през миналата година регистрира 
годишен ръст на новодоговорените кредити от тър-
говските банки от 38 на сто (от 5 189.7 млн. лева през 
2002 година до 7 159.96 млн. лева през 2003 година). 
През първите пет месеца на 2004 година новодоговоре-
ните кредити достигат 3 586.81 млн. лева, при съответно 
2 420.59 и 1 877.3 млн. лева новодоговорени кредити за 
съответния период на 2003 и на 2002 година. Тези данни 
сочат, че първите месеци на 2004 не показаха спад при 
новодоговорените кредити нито според абсолютния им 
ръст, нито според темпа на нарастване на годишна база 
(за първите пет месеца на 2003 година новодоговорени-

те кредити нараснаха с 28.94 на сто спрямо аналогичния 
период на предходната година, докато за първите пет ме-
сеца на 2004 година нарастването е 48.18 на сто спрямо 
аналогичния период на предходната година. Изводът е, че 
засега новите мерки на правителството и на надзора 
(обсъдени по-долу) за ограничаване на кредитния ръст 
нямат търсения ефект.  Възможно е обаче в близките 
месеци този ефект вече да се прояви, тъй като някои 
от мерките се прилагат съвсем отскоро, а други са още 
само анонсирани.

Състоянието на кредитния портфейл остава добро 
– ако като редовни от всички категории кредити на банко-
вата система към края на 2003 година са класифицирани 
92.72 на сто (при 94.47 на сто към края на 2002 година), то 
към края на март 2004 г. редовни са 92.99 на сто (Графика 
7). Общият извод за състоянието на кредитния портфейл 
важи и конкретно за вземанията по кредити от частните 
нефинансови предприятия, домакинствата и НТООД – там 
процентът на редовните кредити се увеличава или се за-
държа висок и през първите месеци на 2004 година (Гра-
фика 8).

Графика 8.  Състояние на кредитния портфейл

Източник: Данни от БНБ и собствени изчисления

Лихвените проценти по краткосрочните новодоговоре-
ни кредити в лева през март 2004 г. са по-високи от тези 
от последния месец на 2003 година, докато лихвените 
проценти по дългосрочните кредити в лева са на приб-
лизително същите нива както три месеца по-рано (от-
ново Графика 7). Динамиката на кредитите разкрива още 
интересни краткосрочни тенденции (по валута, срочност 
и получатели). Така например прегледът на вземанията 
по кредити към неправителствения сектор от началото на 
годината показва най-голямо абсолютно нарастване към 
нефинансовите частни предприятия, но дългосрочната 
тенденция сочи нарастване на относителния дял в общи-
те вземания по кредити на домакинствата и на НТООД (от 
21.35 на сто в края на 2001 година вече до 28.05 на сто в 
края април 2004 г., Графика 9).33  Важно е да се отбележи, че от началото на 2004 г. БНБ, като част от процеса на хармо-

низация на паричната статистика с изискванията на Европейската централна банка, внесе 
изменения в представянето на паричната статистика чрез паричния отчет. От февруари се 
прилага изцяло секторната класификация по ESA’95 (например въвеждането на НТООД), 
което наложи реконструкция и ревизиране на част от динамичните редове.
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Графика 9.  Вземания по кредити към 
неправителствения сектор (хил. лв.)

Източник: По данни от БНБ, месечни информационни бюлетини

Графики 10, 11 и 12 представят динамиката на новодого-
ворените кредити за първите пет месеца на 2003 и 2004 
година. Както бе посочено по-горе, първите пет месеца на 
годината показват повишена кредитна активност спрямо 
същия период на 2003 година. По отношение на срочността 
и валутата като цяло се запазва тенденцията за еднов-
ременно по-голям дял и по-висок ръст на дългосроч-
ните спрямо краткосрочните кредити в лева и в евро. 
При кредитите в долари обаче е налице известен спад при 
краткосрочните и при дългосрочните новодоговорени кре-
дити в сравнение със същия период на миналата година. 
И през двата периода обаче краткосрочните новодогово-
рени кредити имат по-голям дял сред кредитите в долари. 
Като цяло (общо краткосрочни и дългосрочни кредити) в 
сравнение със същия период на предходната година нама-
лението в обема на договорените кредити в долари срещу 
нарастването в лева и в евро вероятно е израз не толкова  
на лихвената динамика или на лихвените равнища, колко-
то на нарастването на инвестиционната активност в стра-
ната при съобразяване с валутния риск. Очакванията за 
динамиката на курса на долара спрямо еврото, изглежда, 
са противоречиви и в този смисъл – неутрални по отноше-
ние на валутния избор при кандидатстването за кредити. 
Наличието на валутен риск при кредитите в долари обаче 
(при еврото като резервна валута в условията на паричен 
съвет) предопределя предпочитанията към заеми в левове 
и евро, като това се отнася особено до по-дългосрочните 
заеми.

Графика 10. Новодоговорени кредити от търговските 
банки - в лева (млн. лв.)

Източник: По данни от БНБ, месечни информационни бюлетини

Графика 11. Новодоговорени кредити от търговските 
банки - в евро (млн. лв.)

Източник: По данни от БНБ, месечни информационни бюлетини

Графика 12. Новодоговорени кредити от търговските 
банки - в долари (млн. лв.)

Източник: По данни от БНБ, месечни информационни бюлетини

Общият кредитен ръст и конкретно увеличеният обем на 
дългосрочните кредити през последните години се компен-
сират от някои промени в структурата на банковите активи 
и пасиви. Най-видими според аналитичната отчетност на 
търговските банки са намалението на обема и дела на чуж-
дестранните активи, както и увеличението на някои дългос-
рочни пасиви (Таблица 16).
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XII-01 XII-02 XII-03 IV-04

хил.лв.
% от общите 

активи/ 
пасиви

хил.лв.
% от общите 

активи/ 
пасиви

хил.лв.

% от 
общите 
активи/ 
пасиви

хил.лв.
% от общите 

активи/ 
пасиви

Активи 9995321 100.00 11533708 100.00 13705432 100.00 14777635 100.00
 Нетни чуждестранни активи 3968500 39.70 2909504 25.23 1504314 10.98 1357279 9.18
Пасиви 9995321 100.00 11533708 100.00 13705432 100.00 14777635 100.00
 Депозити с договорен матуритет до 2 
години 4423218 44.25 4926377 42.71 5430159 39.62 6006755 40.65

 Депозити, договорени за ползване след 
предизвестие до 3 месеца 1232095 12.33 1375995 11.93 1619867 11.82 1738545 11.76

  Издадени дългови ЦК до 2 години - - 3075 0.03 2335 0.02 2408 0.02
  Депозити с договорен матуритет над 2 
години 14689 0.15 93561 0.81 201740 1.47 278471 1.88

   Депозити, договорени за ползване след 
предизвестие над 3 месеца - - - - - - 40 0.00

  Издадени дългови ЦК над 2 години 6341 0.06 15962 0.14 53981 0.39 126841 0.86

От таблицата се вижда, че въпреки засиления стремеж на 
банките да привличат повече дългосрочни депозити и да 
емитират по-дългосрочни дългови ценни книжа на местния 
капиталов пазар, най-сериозна относителна тежест в струк-
турата на пасивите запазват краткосрочните депозити.

Приватизация. Кредитиране и изменения в норматив-
ната уредба

Чрез различни канали като приватизация, откриване 
на представителства, клонове и новоучредени банки 
чуждестранното участие в банковата система на 
България вече преобладава както в контрола 
върху собствения капитал, така и по отношение на 
управляваните активи.

През 2003 година последната голяма държавна банка 
оставаше “Банка ДСК” АД, на която заедно с “Насърчителна 
банка” се падаха последните 14.2 на сто от държавния дял 
в банковите активи (общинският дял беше 2.4 на сто34). 
Сделката за приватизацията на “Банка ДСК” АД беше 
финализирана през есента на 2003 година.

Така официално бе обявен краят на банковата привати-
зация в България. След продажбата на “Банка ДСК” 
АД вече над 97 на сто от активите общо за банковата 
система са притежавани от частни лица35. “Насърчител-
на банка” АД и “Общинска банка” АД остават последните 
банки с държавен, съответно общински, контрол върху 
капитала.

Източник: По данни от БНБ, аналитична отчетност на търговските банки

Продължава дискусията по евентуалните заплахи, произ-
хождащи от увеличената кредитна активност на банки-
те. Качеството на кредитните портфейли и потенциалната 
стабилност на банковата система отстъпиха място като ос-
новна тема в тази дискусия (главно след посещението на 
поредната мисия на МВФ у нас през есента на 2003 година) 
на въпросите за връзката между ръста на вноса, съответно 
на дефицита по текущата сметка, и кредитната експанзия. 
Представителите на МВФ бяха особено настоятелни при 
аргументиране на необходимостта от ограничаване на 
кредитната активност на банките, като техните аргументи 
практически бяха възприети от страна на БНБ и на прави-
телството.

Въпреки преобладаващото разбиране за ползите от кре-
дитния ръст за общия икономически растеж и липсата на 
непосредствени заплахи за стабилността на банковата 
система, конкретно БНБ започна да анонсира и предприе-
ма редица мерки, насочени към забавяне на ръста на кре-
дитите към частните предприятия и домакинствата. Тези 
мерки включиха на първо място промяната в Наредба № 
9 на БНБ (Наредба № 9 за оценка и класификация на рис-
ковите експозиции на банките и за формиране на провизии 
за загуби от обезценка) от август 2003 г. С промяната беше 
съкратен с два месеца срокът, през който една кредитна 
експозиция започва да се счита за съмнителна (вече при 
натрупани просрочени плащания със забава от 91 до 120 
дни) или за загуба (вече при натрупани просрочени плаща-
ния със забава над 120 дни). В началото на 2004 година 

34  Изчисленията бяха според активите към  края на 2002 година.
35  Изчислено според активите към края на 2003 година, делът на частните банки в активи-
те на банковата система е 97.52 на сто.

Таблица 16.  Изменения в структурата на някои 
активи и пасиви
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Наредба № 9 беше променена отново36, като рисковите 
експозиции на банките вече се класифицират в четири, 
вместо в пет класификационни групи (досегашните групи 
“съмнителни” и “загуба” се обединяват в “необслужвани” 
– вече при просрочени плащания със забава над 90 дни).

В четвъртия доклад на МВФ за прегледа по стенд-бай 
споразумението за България от февруари 2004 г. бяха 
отчетени още три стъпки на българските власти, на-
сочени към ограничаване на кредитната експанзия. 
На първо място, това е отлагането от страна на БНБ на 
плановете за намаляване на минималните задължителни 
резерви на банките. На второ място, това е изразеното от 
правителството37 намерение да върне депозираните (в 
средата на 2003 година) средства от фискалния резерв в 
търговските банки, когато срокът на депозитите изтече или 
дори по-рано. Правителството се ангажира и да не повтаря 
подобни операции през 2004 година отново с аргумента, че 
преместването на част от фискалния резерв в търговските 
банки създава условия за допълнителна кредитна експан-
зия на банките. На трето място, БНБ потвърди подкрепата 
за съвместния проект с Асоциацията на търговските банки 
за стартиране до средата на 2004 година на действието на 
единния кредитен регистър, който да обхваща и кредитите 
под 10 хил. лева (което е настоящият минимален размер 
на кредитите – поотделно и заедно, на индивидуални кре-
дитополучатели и на свързаните с тях лица, – за които БНБ 
поддържа кредитен регистър). С регистрирането на всички 
кредити се предвижда, че ще бъдат намалени значително 
разходите на банките по оценка на кредитоспособността, 
по наблюдение на кредитния портфейл и изобщо – по уп-
равление на риска. 

За целта през април 2004 г. бе променена Наредба № 22 
за Централния кредитен регистър на банките. Промени-
те влязоха в сила от 1 юли 2004 г.

Други важни нормативни изменения от първите месеци на 
2004 година, всичките отново насочени към ограничаване 
на кредитния ръст на банките, са както следва.  На първо 
място, бяха приети изменения в Наредба № 8 за капита-
ловата адекватност на банките38, с които се въвеждат до-
пълнителни условия за включването на неразпределените 
печалби от минали години и печалбата от текуща дейност 
в капиталовата база.

Освен това измененията в Наредба № 7 за големите 
експозиции на банките отново имаха като по-обща цел 
засилване и усъвършенстване на надзора над кредитната 
дейност на банките във връзка конкретно с ограниченията 
върху големите им експозиции. През юни влязоха в сила 
изменения и допълнения и в Наредба № 21 за задължи-
телните минимални резерви, които банките поддържат 
при БНБ.  Депозитната база, върху която се изчислява раз-
мерът на резервите, се разшири с депозитите и дълговите 

инструменти с договорен срок над 2 години. За тях специ-
ално банките ще поддържат резерви в размер 4 на сто39. 

В началото на 2004 година българските власти изразиха 
пред МВФ40 очакване, че реалният годишен ръст на взе-
манията от неправителствения сектор ще бъде ограни-
чен под 25 на сто към края на 2004 година. В средата на 
годината от МВФ изразиха подобна прогноза – 25.9 на сто 
номинален годишен ръст на вземанията от неправителст-
вения сектор в края на 2004 година41. 

36  Промените влязоха в сила от 1 април 2004 г.
37  Допълнителен меморандум към икономическата политика на БНБ и правителството, 15 
януари 2004 г.
38  В сила от 1 юни 2004 г.
39  В края на юни се заговори дори за вдигане на този процент до 8 на сто през есента, ако 
кредитният ръст не забави своя темп.
40  Допълнителен меморандум към икономическата политика на БНБ и правителството, 15 
януари 2004 г.
41  Източник: IMF, Public Information Notice No. 04/65, 18 юни 2004 г.
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През първите месеци на 2004 година на капиталовия пазар 
в България продължиха някои от положителните тенден-
ции, характерни за цялата предходна година. Борсовата 
търговия извън приватизационния пазар продължи да 
бъде активна, като на годишна основа първите месеци на 
годината отбелязаха сериозен ръст в оборота, пазарната 
капитализация и в борсовия индекс. Пак на годишна осно-
ва, обемът на търгуваните книжа намаля незначително. 
Следва обаче да бъдат отбелязани задържането и поня-
кога спадът в много от показателите в сравнение с края 
на 2003 година. В първите месеци на годината търговията 
с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове се 
активизира, главно под влияние на приватизацията по вре-
ме на публичните търгове.

Въпреки това ролята на капиталовия пазар във финансо-
вия сектор на България остава малка – към края на май 
2004 година общата пазарна капитализация на “Българс-
ка фондова борса – София” АД беше 7.3 на сто от актуал-
ната прогноза42 за БВП за 2004 година.

Капиталовият пазар остава непопулярен като канал за 
финансово посредничество в България. Този извод остава 
валиден при сравнението с новоприетите в ЕС страни. По 
абсолютна стойност на пазарната капитализация България 
сериозно изостава (единствено Латвия има по-слаб пока-
зател, Таблица 17). Настоящото състояние на капиталовия 
пазар може би не се обяснява толкова с непосредствените 
перспективи пред българската икономика като цяло, кол-
кото с обстоятелството, че механизмите на финансиране 
чрез тази алтернативна небанкова среда остават непозна-
ти или непредпочитани дори при наличието на добри ин-
вестиционни проекти. Ликвидността на борсата се повиша-
ва, но като цяло остава ниска, пазарните стимули все още 
не са достатъчни за установяването на добри практики на 
корпоративно управление дори в част от публичните дру-
жества. Инвестиционните алтернативи остават ограничени 
и финансовото посредничество продължава да се извърш-
ва предимно чрез банковия сектор.

Таблица 17.  Пазарна капитализация в страни от ЕС и 
в България (млрд. евро)*

Еврозона (12), общо 4002.1
ЕС (15), общо 6378.7
ЕС (25), общо 6477.4
България 1.4
Естония 3.5
Кипър 4
Латвия 1
Литва 4.9
Малта 1.8
Полша 33.5
Словакия 2.8
Словения 6.8
Унгария 16.4
Чешка република 24

* Данните за България са към края на май, а за останалите страни – към края на 
април 2004 г.

Източник: Евростат, “Българска фондова борса – София” АД.

Борсова търговия (без приватизационния пазар и без 
пазара на компенсаторни инструменти и инвестицион-
ни бонове)

Към края на май 2004 г. пазарната капитализация по данни 
от борсата е общо 2 766 454 246 лева (от тях 862 668 160 
лева на Официалния пазар), докато към края на 2003 година 
пазарната капитализация е била общо 2 722 008 207 лева 
(от тях 985 984 573 лева на Официалния пазар). Оборотът 
през първите пет месеца на 2004 година е 193 607 990 при 
17 589 891 изтъргувани ценни книжа. В този оборот и обем 
на търговия не влиза приватизационният пазар (например 
продажбата на остатъчните държавни дялове от “Петрол” 
АД и “Лукойл Нефтохим Бургас” АД), нито търгуваните на 
борсата права, компенсаторните инструменти и инвести-
ционните бонове. В оборота и обема обаче влизат блоко-
вите сделки (отново без компенсаторните инструменти и 
инвестиционните бонове). Това представлява увеличение 
на оборота със 105 на сто в сравнение със същия период 
на миналата година. Обемът на търговия обаче, отново 
на годишна основа, спада с 20 на сто. Сравнението на ди-
намиката на оборота и на обема потвърждава извода, че 
ликвидността продължава да се концентрира върху малък 
брой позиции, но също се обяснява и с повишението на 
цените на търгуваните книжа. В действителност индексът 
SOFIX се покачваше на годишна основа (от 243.60 в края 
на май 2003 г. до 497.00 в края на май 2004 г.), като на 18 
май 2004 г. достигна най-високата дотогава историческа 
стойност – 500.3043.

Развитието през първите месеци на 2003 година и 2004 
година при оборотите и обемите на борсовата търговия е 
илюстрирано на Графика 13. Пазарната капитализация за 
година нарасна със 78 на сто (Графика 14).

КАПИТАЛОВ ПАЗАР

42  По оценки на АИАП, “Макроикономическа прогноза за развитието на България”, юни 
2004 г.
43  Последва незначителен спад, но в края на юни индексът отново проби нивото от 500 
пункта и постигна нови рекордни стойности.
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Графика 13.  Търговия на “Българска фондова борса 
– София” АД

(първи пет месеца на 2003 година и 2004 година, без 
приватизационен пазар, права, компенсаторни инст-

рументи и инвестиционни бонове)

Източник: По данни от “Българска фондова борса – София” АД, 
месечни бюлетини

Графика 14.  Пазарна капитализация общо на 
пазарите на “Българска фондова борса – София” АД 

в края на периода (лева)

Източник: По данни от “Българска фондова борса – София” АД,
месечни бюлетини

Така първите месеци на годината отбелязаха положител-
но развитие на основните показатели, характеризиращи 
състоянието на капиталовия пазар в България (състояние, 
разбирано и измервано традиционно чрез показателите 
от “Българска фондова борса – София” АД). Все пак този 
извод е по-категоричен при сравнението със същия период 
на предходната година, отколкото с последните месеци на 
2003 година. Без приватизацията, правата, компенсаторни-
те инструменти и инвестиционните бонове, но с блоковите 
сделки, през първите месеци на 2004 година средномесеч-
ният борсов оборот и обемът на търговия спаднаха спрямо 
средномесечните стойности от последното тримесечие на 

2003 година (обемът и оборотът средномесечно спадат 
дори ако се прибавят резултатите от приватизационния 
пазар). Пазарната капитализация и индексът SOFIX към 
края на май надхвърлиха съответните стойности от края 
на 2003 година (капитализацията общо – с 1.6 на сто, а ин-
дексът – с 9.4 на сто).

Ниската ликвидност остава сред основните проблеми, 
въпреки утвърждаването на положителните тенденции от 
последната година. Броят на регистрираните за търговия 
емисии продължава да е голям, но ликвидните позиции 
са малко (това са повечето от включените в SOFIX книжа, 
плюс някои от бившите приватизационни фондове).

През първите месеци на годината отново интерес предиз-
викаха отчетите на публичните дружества – за последното 
тримесечие на 2003 година, за цялата 2003 година, и за 
първото тримесечие на 2004 година. Потвърди се впечат-
лението, че участниците на пазара имат нужда и вече вни-
мателно следят фундаменталните фактори, влияещи на 
цените на акциите (конкретно финансовата информация от 
отчетите и новините около търгуваните дружества). Дина-
миката на цените на акциите, особено по ликвидните пози-
ции, все повече отразява корпоративните събития, което 
е знак за повишена инвестиционна култура на пазарните 
участници и по-голяма ефективност на пазара като цяло. 
За разлика от предишни периоди, повечето дружества 
представиха навреме отчетите си, което донякъде се дъл-
жи и на постепенното осъзнаване на важността на доброто 
корпоративно управление в полза на миноритарните акци-
онери и потенциалните инвеститори и оттам – за усъвър-
шенстване на неговите практики от страна на публичните 
дружества. 

През първите месеци на годината активността на пазара 
на облигации на “Българска фондова борса – София” 
АД беше в обичайните граници. Общо до края на май на 
Официалния пазар на “Българска фондова борса – София” 
АД бяха сключени 172 сделки с корпоративни облигации 
с общ оборот над 21 млн. лева. На Неофициалния пазар 
на борсата общо за петте месеца сделките с корпоративни 
облигации бяха 139 с общ оборот над 28 млн. лв.

Това представлява известно активизиране в сравнение с 
последните месеци на 2003 година, поне по отношение на 
броя на сделките. През периода от януари до края на май 
2004 г. за вторична търговия на борсата бяха допуснати 
емисии корпоративни облигации на “Райфайзенбанк” ЕАД 
(тригодишна, с размер 32.104 млн. долара), “Ти Би Ай кре-
дит” ЕАД (тригодишна, с размер 8 млн. лева) и на “Петрол” 
АД (петгодишна, с размер 15 млн. лева).

И трите емисии преди това бяха частно пласирани и изцяло 
изпълнени. Частното пласиране и последващата регистра-
ция на борсата са предпочитана стратегия за емитентите, 
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с цел намаляване на риска от неуспешно пласиране, но с 
осигуряване на по-голяма ликвидност за инвеститорите. 
Сред облигационните емисии остават популярни и ипотеч-
ните облигации от банките, което отразява нарастващия 
дял на ипотечните кредити в банковите активи.

През май 2004 г. за търговия на борсата бяха приети акци-
ите на още едно инвестиционно дружество от отворен 
тип – “Адванс инвест” АД. Така търгуваните на “Българска 
фондова борса – София” АД инвестиционни дружества от 
отворен тип станаха четири. Заедно с новолицензираното 
от КФН “Капман капитал” АД, в България вече оперират пет 
инвестиционни дружества от отворен тип и две от затворен 
тип (без да се брои регистрираният в Люксембург Pioneer 
Investment Management SA). Също през първите месеци 
на 2004 година на борсата бяха регистрирани за търго-
вия първите дружества със специална инвестиционна 
цел – “Ти Би Ай – БАК – Недвижима собственост” АДСИЦ 
и “Капитал директ – 1” АДСИЦ. Възникването на подобни 
дружества е мотивирано от перспективите както за прив-
личане на наличния извън банките свободен ресурс, така и 
за неговото инвестиране при все по-добрите възможности 
за доходност, предлагани от българския капиталов (и по-
общо финансов) пазар.

Успоредно с разпространението на тези нови схеми за 
колективно инвестиране расте и интересът към управле-
нието на инвестиционни портфейли на институционални и 
професионални инвеститори. На пазара се появяват нови 
управляващи дружества. През март КФН издаде два нови 
лиценза за такива дружества – “ОББ Асет мениджмънт” 
ЕАД (собственост на Обединена българска банка) и “ПФБК 
Асет мениджмънт” АД (собственост на Първа финансова 
брокерска къща).

Търговия с компенсаторни инструменти и инвестици-
онни бонове, борсова приватизация

Търговията с компенсаторни инструменти на “Българска 
фондова борса – София” АД, след старта й през 2002 
година, остана сред водещите събития в областта на 
капиталовия пазар и през цялата 2003 година. Интересът 
към търговията с компенсаторни инструменти е сравним с 
този към търговията с акции, въпреки че повече от година 
цените им са на нива малко под една четвърт от номина-
ла. Доколкото обаче този интерес е в пряка зависимост от 
хода на борсовата приватизация (особено продажбата на 
по-големи пакети от по-атрактивни дружества), при която 
се предвижда заплащане с компенсаторни инструменти, 
потенциално може да се очаква поскъпване и още по-го-
лямо активизиране на търговията с компенсаторни инст-
рументи.

Една промяна през 2003 година в Закона за сделките с ком-
пенсаторни инструменти даде възможност на “Българска 

фондова борса – София” АД да осъществява технически 
(след възлагане по договор от Агенцията за приватиза-
ция) централизираните публични търгове за продажба 
на акции, собственост на държавата и общините, както и 
публичните търгове за продажба на дялове в дружества 
с ограничена отговорност, собственост на държавата и 
общините. Тази нова възможност основно беше свързана 
с приватизацията на непублични дружества, но косвено 
повиши интереса и към пазарите на “Българска фондова 
борса – София” АД. Промяната потвърди положителната 
оценка и доверието в системите за търговия и приключ-
ване на сделките, с които капиталовият пазар в България 
вече разполага.

От началото на 2004 година е налице известно активизиране 
на търговията с компенсаторни инструменти и инвестиционни 
бонове. Статистиката на търговията с компенсаторни инстру-
менти и бонове за периода януари–май 2004 г. е както следва. 
Общо бяха извършени 19 899 сделки с компенсаторни инс-
трументи с оборот от 51 071 872 лева. Средномесечният 
оборот за периода бе 10 214 374 лева (при само 5 422 472 
за последното тримесечие на 2003 година). В тези данни 
влизат едновременно компенсаторните инструменти и ин-
вестиционните бонове. Отделно на борсата бяха регист-
рирани и блокови сделки с компенсаторни инструменти и 
инвестиционни бонове – 55 сделки при общ оборот от 18 
970 647 лева, което представлява увеличение на средно-
месечния оборот и при блоковата търговия с непарични 
платежни средства (от 990 955 лева през октомври–де-
кември 2003 г. до 3 794 129 лева през януари–май 2004 
г.). Компенсаторните инструменти в първите месеци на 
годината се търгуваха в диапазона от 20.76 до 25.50 на сто 
от номинала.  Цените следваха обща тенденция към пови-
шение, като след максимума през март последва временен 
спад. Към края на разглеждания период отново започна 
известно поскъпване на компенсаторните инструменти под 
влияние на положителни новини около приключването на 
приватизацията на БТК ЕАД и съответно – очакванията за 
осъществяване на планираната продажба на остатъчни 20 
на сто от капитала на дружеството срещу компенсаторни 
инструменти на борсата.

В края на 2003 година за пръв път на “Българска фондова 
борса – София” АД започнаха да се търгуват и инвести-
ционните бонове. През ноември Съветът на директорите 
на борсата прие промени в правилата за търговия (по-спе-
циално изменения в Приложение № 6, където към компен-
саторните инструменти бяха добавени инвестиционните 
бонове). След одобрението на тези промени от страна на 
КФН през втората половина на ноември на борсата бяха 
регистрирани 134 132 876 броя инвестиционни бонове с 
номинал 1 лев. Първите борсови сделки с този инструмент 
бяха сключени на 24 ноември 2003 г. Първоначално инте-
ресът бе голям и сделки се сключваха на около 17 на сто от 
номинала, но последва и спад. За 2003 година минимумът 

КАПИТАЛОВ ПАЗАР



ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ  • ЮЛИ 2004 65

в цената при борсовата търговия с инвестиционни бонове 
бе достигнат при 13.05 на сто от номинала, но в първите 
месеци на 2004 година се реализира значително поскъп-
ване на боновете. От януари до май 2004 година боновете 
се търгуваха на цени от 14.01 до 23.98 на сто от номина-
ла. И тук както при компенсаторните инструменти общата 
тенденция бе на повишение, но със задържане и известно 
спадане на средните цени в края на периода. Максимални-
те цени бяха достигнати през февруари–март.

Въпреки че в определен момент цените на инвестицион-
ните бонове почти достигнаха тези на компенсаторните 
инструменти, все пак разликата се запази. Основната 
причина за по-ниските цени на боновете в сравнение с 
компенсаторните инструменти се крие в по-ограниченото 
им приложение в приватизацията, както и във факта, че ва-
лидността им изтичаше в средата на 2004 година44. С цел 
разширяване на възможностите за реализация на инвести-
ционните бонове, през януари 2004 година АП и борсата за 
пръв път започнаха практически да използват търговската 
система на “Българска фондова борса – София” АД45 за 
провеждането на първите два търга за продажба на акции 
и дялове, срещу които можеха да се използват инвести-
ционни бонове. На единия търг се предложиха акции от 
432 дружества (борсов сегмент “Централизиран публичен 
търг”), а на другия – дялове от 86 дружества (борсов сег-
мент “Неприсъствен публичен търг”). На тези търгове ос-
вен с инвестиционни бонове можеше да се заплаща и с 
парични средства и компенсаторни инструменти.

Централизираният търг от началото на 2004 година беше 
третият поред от началото на 2003 година (т.е. от т.нар. 
трета вълна на масовата приватизация), но първият орга-
низиран чрез системата за търговия и сетълмент на бор-
сата. Неприсъственият публичен търг (т.е. продажба на 
дялове, собственост на държавата и на общините) беше 
първият поред от “третата вълна на масовата приватиза-
ция”. През юни 2004 г. вече беше обявено провеждането на 
шестия поред централизиран публичен търг и на четвър-
тия поред неприсъствен публичен търг. През целия период 
цената на непаричните платежни средства (компенсаторни 
инструменти и инвестиционни бонове) на вторичния пазар 
се влияеше в решаваща степен от предлагането на съот-
ветните публични търгове.

Сред основните събития от борсовата приватизация на 
сегмента за плащане с пари беше публичното предлагане 
на остатъчните държавни пакети от “Петрол” АД (1.89 
на сто от капитала на дружеството) и от “Лукойл Нефто-
хим – Бургас” АД (1.33 на сто от капитала на дружество-
то). По време на продажбите интересът на инвеститорите 
доведе до успоредно повишаване на цените на акциите на 
“нормалния” пазар на вторичната търговия на съответните 
книжа. Така не само участниците в приватизацията, но и 
спекулантите на вторичния пазар реализираха печалби.

44  През юни бе приета поправка в ЗПСК, според която срокът на валидност на боновете 
бе удължен до 30 юни 2005 г. Решението за удължаване на срока бе взето в последния 
момент, след като цената на боновете вече бе регистрирала спад. От друга страна, именно 
удължаването на срока повдигна важността на другия фактор, влияещ на цената на инвес-
тиционните бонове – възможността те да се използват като платежно средство в приватиза-
цията по време на публичните търгове, организирани на БФБ. Засега обаче приватизацията 
на атрактивни акции и дялове срещу инвестиционни бонове е относително ограничена. 
45  Това стана възможно, след като в края на октомври 2003 г. Съветът на директорите на 
борсата прие новото Приложение № 8 към правилника, с което се определят условията и 
редът за изпълнение на т.нар. неприсъствени публични търгове за продажба на дялове 
в дружества с ограничена отговорност, собственост на държавата и общините. Също с 
цел изпълнение на възложени с договор от АП търгове, но този път за продажба на акции 
в държавни и общински дружества, в началото на октомври Съветът на директорите на 
борсата прие новото Приложение № 9 към правилника, с което се определят условията и 
редът за т.нар. централизирани публични търгове.
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Държавна политика, преструктуриране и 
приватизация

След като в края на 2003 година бе приет ЗЕ, от март 2004 
г. в сила влезе и ЗЕЕ. Така процесът на приемане на 
основната регулаторна рамка в отрасъла бе приключен. 
В приетия вариант на закона конкретизация са получили 
дейностите по “Управление на енергийната ефективност”, 
и въпросите, свързани с функционирането на фонд 
“Енергийна ефективност”46.  Неблагоприятно е отпадането 
на насърчителните мерки за дейностите по повишаване 
на енергийната ефективност, които бяха предложени в 
първоначалния вариант на закона. Единствената мярка в 
окончателния вариант е възможността на потребителите 
на електрическа, топлинна енергия и природен газ в сгради 
етажна собственост, учредили асоциации по реда на ЗЕ, 
да кандидатстват за финансиране от фонда. Въпреки 
това създаването на условия за частна инициатива по 
извършване на енергоефективни услуги посредством 
договори с гарантиран резултат, ще спомогне за нама-
ляване на енергийното потребление сред домакинствата 
и бизнеса и ще даде тласък на развитието на пазара на 
енергоефективни услуги.

Наредбата за регулиране цените на електрическата 
енергия е един от поднормативните актове към Закона 
за енергетиката, който беше приет в началото на 
годината. Необходимостта от приемането на наредбата 
бе продиктувана от поставения срок за приемане на 
подзаконовите актове и значението й за процеса на 
приватизация на ЕРП. С нейното приемане се определят 
конкретните условия и методики, при които новите 
собственици на ЕРП ще определят цените на продаваната 
от тях електроенергия, и съответно размерът на печалбата, 
която ще могат да реализират.

Основният нов момент в наредбата са методите на 
ценово регулиране. За разлика от старата методика, в 
чиято основа бе определяне таван на разходите, новата 
методология е концентрирана върху приходите, получавани 
от енергийните дружества. Тази промяна се налага, тъй 
като при регулирането на тавана на разходите отсъстват 
стимули за извършването на инвестиции за повишаване на 
ефективността на дейностите от компаниите в отрасъла. От 
една страна, регулаторният орган определяше продажните 
цени на електроенергията, а от друга, определянето й се 
извършваше на база разходите, направени от енергийните 
предприятия. По този начин бе ограничена възможността 
на енергийните предприятия да реализират по-високи 
печалби чрез намаляване на своите пределни разходи в 
рамките на пазар с почти неизменен обем на продаваните 

количества електроенергия. В новата методология този 
недостатък е отстранен. 

Методите, които налага наредбата, са регулиране чрез 
стимули – “Горна граница на цени” и “Горна граница на 
приходи”, който  ще се прилага за ЕРП от началото на 
2005 година до края на 2007 година. При него цената на 
електроенергията ще се определя на база необходими 
годишни приходи от лицензията. За всички останали 
енергийни предприятия ще се определят един от двата 
метода на регулиране. Регулаторният период ще бъде с 
дължина от две до пет години. При употребата на методите 
чрез стимули се определя цената или необходими приходи 
за първия регулаторен период. В следващите периоди те 
се коригират в положителна посока с индекса на инфлация 
и в отрицателна – с коефициент, отразяващ подобряването 
на ефективността на енергийното предприятие. Разликата 
между прогнозни и действителни показатели за качеството 
на предлаганата услугата за предишни ценови периоди 
служи за корекция на цената при метода “Горна граница 
на приходи”. 

С неизяснено влияние остава включването на индекс на 
инфлацията с положителен знак в определянето на цената. 
Употребата на този индекс вероятно има за цел да запази 
приходите на енергийните предприятия непроменени в ре-
ално изражение. В същото време е възможно разходите 
на предприятията да се променят с темпове, различни от 
тези на индекса на инфлацията. Определянето на цената 
по този начин може да доведе и до мултипликативен ефект 
с отрицателно въздействие. След увеличението на цената 
на електроенергията с инфлационния индекс вероятно ще 
се увеличат и цените на голяма част от стоките и услугите, 
тъй като електроенергията е разходен компонент за тяхно-
то производство. Това ще доведе до увеличаване на ин-
декса на инфлацията и впоследствие отново до повишение 
на цената на електроенергията.

Положителен аспект в наредбата за регулиране цените на 
електрическата енергия е възможността да бъдат опреде-
ляни различни цени за отделни групи потребители. Това 
дава възможност за оптимизация и гъвкавост на ценооб-
разуването според разходите, които компаниите правят 
за снабдяването на различни групи потребители. При про-
дажба на електроенергия на големите потребители могат 
да бъдат реализирани икономии от мащаба. В случая се 
налага строг контрол от страна на регулаторния орган с 
цел да се предотврати евентуално кръстосано субсидира-
не между отделните групи потребители.

В полза на бъдещите частни собственици в сектора е 
възможността да включат в цената на електроенергията  
невъзстановяеми  разходи, свързани с прехода към конку-
рентен пазар, както и разходите, свързани със сигурността 

ЕНЕРГЕТИКА

46  За повече подробности: “Икономиката на България през второто тримесечие на 2003 
година”, Център за икономическо развитие, септември 2003 г.
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на снабдяването и изпълнение на задълженията към об-
ществото. 

Определената от ДКЕР норма на възвръщаемост за ЕРП 
в първия регулаторен период ще възлиза на 16 на сто, за 
следващите два тя ще бъде не по-ниска от 12 на сто. Може 
да се каже, че определената норма на възвръщаемост 
е висока и приемлива за бъдещите купувачи на ЕРП, 
отчитайки ниската степен на риск в тази сфера на дейност. 
Той се обуславя от наличието на сигурен пазар и ясни 
регулаторни правила.

В рамките на шестмесечието сериозна активност бе демон-
стрирана при подготовката на проекти на подзаконовите 
нормативни актове към ЗЕ.

Освен в областта на нормативната рамка напредък бе от-
белязан и по отношение увеличаване дела на частния ка-
питал в сектор “Енергетика”. ДКЕР определи инвеститори 
за два от общо осемте газоразпределителни региона, на 
които е разделена територията на страната. Три компании 
участваха в търга за изграждане на газоразпределителна-
та мрежа на регион “Мизия”: “Черноморска технологична 
компания” АД, “Плевенгаз” ЕАД, “Технотерм инженеринг” 
ООД. След класирането на кандидатите според показате-
ли за тяхната финансова стабилност, опит, инвестиционни 
планове и бъдещи цени за предоставяните от тях услуги, 
търгът бе спечелен от “Черноморска технологична ком-
пания” АД (ЧТК). В търга за регион “Добруджа” кандидати 
бяха ЧТК АД и “Технотерм инженеринг”. И този конкурс бе 
спечелен от ЧТК АД. Стойността на инвестициите, които 
компанията предвижда да направи в двата региона, въз-
лизат на 164.380 млн. лв. Общата дължина на изградената 
мрежа в двата региона ще бъде 1 212.6 км, а присъеди-
нените потребители – 73 776. Срокът за завършване на 
газоразпределителната мрежа за регион “Мизия” е 2013 
година. Завършването на мрежата за регион “Добруджа” е 
предвидено да завърши в рамките на 10-годишен период 
след издаването на лицензията.

Освен положителното влияние на инвестициите върху 
макроданните на страната, наличието на сравнително евтин 
алтернативен енергиен източник за потребителите в двата 
региона ще даде възможност за намаляване на разходите 
за и на електроенергия. Значителни икономии могат да 
се реализират най-вече по отношение на отоплението. 
Достъпът до газоразпределителна мрежа ще доведе до 
повишаване на инвеститорския интерес към двата региона, 
което косвено ще даде отражение и върху равнището 
на заетост в средносрочен и дългосрочен период. Пряко 
влияние върху заетостта ще окаже броят на заетите при 
изграждането и експлоатацията на газоразпределителната 
мрежа, който се предвижда да бъде между 800 и 1110 души 
общо за двата региона. В момента конкурсни процедури са 
обявени за още два региона – “Дунав” и “Тракия”.

Промени в организационно-структурно отношение пред-
вижда изготвеният от МЕЕР проект “Обединяване на 
електропроизводствени предприятия”. Предвижда се 
обединението да се извърши на няколко етапа. На пър-
вия етап е заложено учредяване на “Електроенергийна 
консолидационна компания” АД, структурата на която да е 
съставена от не по-малко от 67 на сто от капитала на АЕЦ 
”Козлодуй”, ТЕЦ “Бобовдол”, ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Марица-
изток 2”, ТЕЦ “Русе-изток”, “Брикел” и други производители. 
На следващите два етапа се предвижда вертикална и хори-
зонтална интеграция на дружествата в сектора и придоби-
ване на активи от електроенергийните сектори на страните 
в региона. На четвъртия етап се предвижда привличане 
на средства, необходими за инвестиции за развитието на 
сектора, съчетано с приватизация на дъщерни дружества 
на ЕКК АД.

Като аргумент за осъществяването на проекта бе изтък-
ната необходимостта от създаване на структура, която 
да бъде конкурентоспособна в условията на напълно ли-
берализиран пазар през 2007 година. Тази необходимост 
се обуславя и от размерите на конкурентните компании 
на енергийния пазар в региона, които по подобен начин 
обединяват хоризонтално и вертикално интегрирани ком-
пании от всички сфери на дейност в сектора. Предвижда се 
дъщерните дружества в учредената компания да запазят 
своята юридическа самостоятелност.

Като неофициална причина за създаването на компанията 
в публичното пространство бе сочена бъдещата привати-
зация в сектора без участието на Агенцията по приватиза-
ция.

Очакваните от МЕЕР ефекти от консолидацията се свърз-
ват с възможността ЕКК да привлича капитал на по-ниска 
цена, например чрез емисии на акции и облигации, като по 
този начин да бъде финансирано изпълнението на енер-
гийни проекти. Икономии от мащаба, както и възможност за 
по-гъвкави методи на приватизация са други положителни 
ефекти, очаквани вследствие на консолидацията. 

Създаването на структура с подобни размери води след 
себе си всички положителни ефекти, изброени по-горе, 
но не трябва да се допуска възможността за възникване 
на кръстосано субсидиране между отделни предприятия 
и дейности. Тази причина и трудностите при управлени-
ето на структура с големи мащаби, които биха могли да 
възникнат, изискват създаването на детайлни правила за 
управление и контрол на дейностите, които ще извършва 
компанията.

Трябва да се отбележи, че подходът, заложен в проекта, 
се доближава до този, приложен при преструктурирането 
на банковия сектор,  резултатите от който могат да бъдат 
окачествени като положителни.
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Бъдещето на ядрената енергетика в България бе друг 
основен въпрос, дебатиран в публичното пространство. 
Затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” и връ-
щането на дневен ред на проекта за строителство на АЕЦ 
“Белене” бяха основните направления на публичните де-
бати. 

Резултатите от партньорската проверка, проведена от 
Atomic Question Group и Working Party on Nuclear Safety, пот-
върди изпълнението на всички препоръки по отношение на 
безопасността на атомната централа. В същото време бе 
подчертано, че България трябва да изпълни ангажименти-
те, поети при затварянето на глава “Енергетика”. След като 
техническата експертиза бе положителна, дебатът по зат-
варянето на 3-ти и 4-ти блок остана изцяло на политическо 
ниво. Силният външен политически натиск и евентуално-
то удължаване на преговорния процес с ЕС при опит за 
предоговаряне на поетите ангажименти оказаха най-силно 
влияние за запазването на 2006 година като краен срок за 
затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”.
 
Разглеждайки строителството на АЕЦ “Белене”, трябва да 
се отчете необходимостта от разделяне на този инвести-
ционен проект от бъдещото извеждане от експлоатация на 
двата блока на АЕЦ “Козлодуй”. АЕЦ “Козлодуй” е инвес-
тиция, направена при коренно различни условия и цели, 
различни от съществуващите днес, и от тези, които се 
очаква да настъпят след 2007 година, когато пазарът на 
електроенергия ще бъде напълно либерализиран. След 
отпадането на монопола на НЕК върху вноса и износа на 
електроенергия реализацията на произведената електрое-
нергия ще зависи основно от цената, на която се предлага. 
Потребителите ще могат да задоволяват своите потреб-
ности както чрез внос, така и чрез покупка на местно произ-
ведена електроенергия. Това на практика означава, че про-
ектът “Белене” не трябва да се разглежда като заместване 
на мощностите, които ще бъдат изведени от експлоатация 
от АЕЦ “Козлодуй”, а като възможност за експорт. 
 
В процеса на вземане на решенията относно АЕЦ “Белене” 
положителна оценка трябва да се даде на правителството 
за желанието и отчитането на необходимостта от провеж-
дане на широки дискусии по основните въпроси, както и 
активната работа на представителите на изпълнителната 
власт с неправителствения сектор.

Доказателство за това бяха кръглите маси, инициирани 
от министъра на енергетиката и организирани съвместно 
между МЕЕР и Центъра за икономическо развитие. В об-
съжданията по проблематиката, свързана с изграждането 
на АЕЦ “Белене”, както и други въпроси, свързани с разви-
тието на енергийния сектор, участие взеха настоящи и бив-
ши представители на изпълнителна власт, неправителст-
веният сектор, международните институции, представени 
в България, бизнесът, академичните среди и други.

По време на обсъжданията бяха изтъкнати множество ар-
гументи в подкрепа на АЕЦ “Белене”47. Повдигнати бяха 
и въпроси, целящи доизясняването на необходимостта 
и бъдещата ефективност на инвестицията в нови ядрени 
мощности. 

Основните аргументи “за” се състояха от: установената 
необходимост от нови ядрени мощности в периода 2010–
2015 година; възможностите за изпълнение на изисквани-
ята за опазване на околната среда поради отсъствието на 
вредни емисии в околната среда при употребата на ядрени 
мощности за производство на електроенергия; същест-
вуваща ограниченост на местни ресурси и възобновяеми 
енергийни източници; възможност да бъде експлоатирана 
вече изградената инфраструктура и наличният кадрови 
и научен потенциал в областта. Друг сериозен аргумент 
бе настоящата цена на необходимия за инвестицията ка-
питал, изразена в рекордно ниските лихвени равнища по 
кредитите в Европа и САЩ, които в бъдеще се очаква да 
се покачват. Налице е общественото одобрение на проекта 
на този етап. 

По време на обсъжданията контрааргументи бяха изтъкна-
ти по отношение на точността на направените прогнози за 
бъдещото развитие на потребностите от електроенергия в 
национален и регионален мащаб. Изтъкната бе необходи-
мост от по-ясни и конкретни пресмятания на финансовата 
изгода от проекта, както и липсата на изчисления за ал-
тернативната му цена. Подчертана бе необходимостта от 
конкретизация на мощността на новите ядрени реактори и 
точния момент на пускането им в експлоатация.

При обсъждането на технико-икономическата целесъоб-
разност от изграждането на АЕЦ “Белене” бе поставен и 
един фундаментален въпрос, свързан с участието на дър-
жавата при вземането на решенията и при изграждането 
на нови производствени мощности, и алтернативата тези 
решения да се оставят в ръцете на частния сектор.

При отчитане на тези въпроси трябва да се подчертае, 
че 100-процентова точност на прогнозите за бъдещо пот-
ребление и за развитието на предлагането в регионален 
мащаб не може да се постигне и че винаги ще е възможно 
изтъкване на аргументи и в двете посоки. Причините за 
това са много, като от особено значение е дългият време-
ви хоризонт, в който се планира да бъдат експлоатирани 
новите ядрени мощности. В случая трябва да бъде отчетен 
и ефектът върху цялостното икономическо състояние на 
страната от инвестиция с подобен размер. Договорите с 
отделни български и чуждестранни подизпълнители биха 
предизвикали, от една страна, увеличаване на инвести-
ционната активност, а от друга – вносът на материали и 

47  Документи, свързани с кръглите маси, се намират в Интернет на адрес: http://www.doe.
bg/cgi-bin/i.pl?l=1&p=650
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технологии ще се отрази върху съотношението внос-износ 
в страната. 

Сроковете, свързани с приватизацията на електроразп-
ределителните дружества, бяха удължени по искане от 
страна на инвеститорите. Така крайният срок за подаване 
на окончателни оферти от отделните кандидати стана 25 
юни 2004 г. Във финалния етап от конкурса за приватиза-
ция на ЕРП останаха пет компании:  ENEL – Италия, E.ON 
– Германия, EVN – Австрия, CEZ – Чехия, и PPC – Гърция. 
Удължаването на сроковете е свързано с извършвания 
от кандидат-купувачите анализ на състоянието на елект-
роразпределенията и средата, в която ще функционират 
след продажбата. Общата счетоводна  печалба на ЕРП за 
изминалата година е приблизително 123 млн. лв.48

Друг аспект на приватизационните процеси в енергийния 
сектор е продажбата на топлофикационните дружества 
и топлоелектрическите централи. Продажба чрез фон-
довата борса бе избраният от АП метод за продажбата на 
14 топлофикационни дружества. Същият метод агенцията 
се опита да приложи и при продажбата за три ТЕЦ-а през 
2003 година. Специфичната дейност на тези енергийни 
дружества и невъзможността за налагане на допълнител-
ни условия за купувачите при този метод на приватизация 
наложиха прекратяването на обявените процедури за 
продажба. Това наложи взетото от Съвета за икономи-
ческа политика решение за продажбата на енергийните 
дружества, предвидени за приватизация, основно чрез 
обявяване на търгове и конкурси, както и за избиране на 
консултант при продажбата на трите ТЕЦ. В резултат на 
взетите решения през май бе обявен конкурс за избор на 
консултант за продажбата на “ТЕЦ – Бобовдол” ЕАД, “ТЕЦ 
– Варна” ЕАД и “Топлофикация – Русе” ЕАД. Консултантът 
ще подпомага АП при извършване на приватизационната 
сделка и ще извършва маркетинговата дейност за нуждите 
на приватизацията на всяко едно от дружествата. За дру-
жествата “Правец”, “Лозница” и “Брикел” вече бяха обявени 
публични търгове. 

Може да се каже, че три са основните условия, които ще 
окажат влияние върху резултатите от приватизацията на 
топлофикационните дружества. Първото от тях е отчете-
ният напредък по отношение на финансовите резултати за 
2003 година. Вследствие на ценовите реформи и инвести-
ционната дейност, осъществявана в топлофикационните 
дружества, от загуба в размер на 82.26 млн. лв. през 2001 
година, през 2003 година те реализират счетоводна печал-
ба в размер на 9.2 млн. лв.49 Промяната на регулаторната 
рамка по отношение на определянето на цените на топлое-
нергията, както и спирането на субсидиите за тези дружест-

ва през 2005 година са другите два основни фактора, които 
ще повлияят върху крайния резултат на приватизацията.

Открит остава въпросът с едновременната приватизация 
на ТЕЦ “Варна” и ТЕЦ “Бобовдол” и тяхното бъдещо включ-
ване в “Електроенергийната консолидационна компания”. 

Цени на енергийните ресурси

През първото полугодие на 2004 година котировките на 
суровия петрол на международните пазари достигнаха 
рекордно високи нива (Графика 15). Цената за барел пет-
рол сорт “Брент” се движеше в широкия диапазон от 30 
до 40 долара. В рамките на периода януари–юни 2004 г. 
цената на петрола отбеляза увеличение от над 20 на сто. 
Това покачване бе съпроводено от приблизително 2 на сто 
покачване на курса на долара, който се задържа на нива 
от 1.60 лв. за долар в края на юни. Определящите факто-
ри за цените на суровия петрол отново бяха новините за 
геополитическата обстановка в Близкия изток и в другите 
страни основни износителки на суровината. Високите нива 
на сезонно и спекулативно търсене на петрол бяха другите 
основни фактори, определящи високите цени на петрола. 
В отговор на тези тенденции ОПЕК взе решение да увели-
чи добивните квоти.  

Графика 15.  Динамика на спот цените на суров 
петрол сортове WTI, Brent и Dubai

Източник: Месечен доклад за цените на суровия петрол, Международна агенция 
по енергетика,  юни 2004 г., http://omrpublic.iea.org/omrarchive/10jun04pri.pdf

Ситуацията на международните петролни пазари се от-
разява и на българската икономика, тъй като страната ни 
задоволява почти изцяло нуждите си от внос при търговски 
условия, следващи динамиката на световния пазар. Това 
доведе до покачване на крайните цени на горивата на бъл-
гарския пазар. 

Евентуалното задържане на високите котировки на горивата 
на международните пазари може да окаже негативно 
влияние върху темповете на икономическо развитие в 
международен и национален план. 

48  По предварителни данни на МЕЕР.
49  По предварителни данни на МЕЕР.
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От началото на юли в сила влязоха новите цени на 
газта. Спрямо цените, определени през март 2004 г., бе 
отчетено увеличение средно с около 6.5 на сто. Цените 
за потребителите, присъединени към газопреносната и 
газоразпределителната мрежа, съответно се повишиха до 
227.50 лв./1000 куб.м и 235.22 лв./1000 куб. м. Увеличението 
се дължи основно на по-високите цени на алтернативните 
горива, както и на увеличението на курса на долара в 
рамките на периода, обхванат при образуването на цените. 
Това увеличение  се отразява неблагоприятно най-вече на 
фирмите и предприятията, употребяващи природен газ 
като основна производствена суровина.  

От 1 юли 2004 г. бе реализирано последното планирано 
увеличаване на цените на електрическата и топлинната 
енергия. С това увеличение се постига пълно покриване на 
разходите, извършвани за снабдяване на битовите потре-
бители с електроенергия, и бе осигурено минимално ниво 
на печалба. Увеличени бяха само цените на месечно потре-
бената електроенергия над 75 кВтч с 13.51 на сто. Въпреки 
увеличението на цените на електроенергията не се очаква 
сериозен спад в покупателната способност на населението 
през летните месеци. Това се дължи на сезонното намаля-
ване на цените на голяма част от хранителните продукти, 
както и отсъствието на разходи за отопление. Планираното 
10%-но увеличение на цените на топлоенергията в комби-
нация с увеличените цени на електроенергията ще доведе 
до значително по-негативен ефект през зимния сезон.
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Резултатите, постигнати в рамките на изминалото шестме-
сечие, бяха обнадеждаващи за бъдещото развитие на от-
расъла. Крайното оформяне на основополагащата законо-
дателна рамка стана с приемането на Закон за изменение 
и допълнение на Закона за пътищата, Закон за изменение 
и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване 
и Закон за морските пространства, вътрешните водни пъти-
ща и пристанищата на Република България. По този начин 
бяха положени основите за развитие на конкуренцията и 
навлизане на частен капитал в областта на автомобилния 
транспорт, пристанищните и летищни дейности. Крачка 
напред бе направена и по-отношение на приватизацион-
ните процеси.

С приемането на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за пътищата бе регламентирана възможността за 
навлизане на частни капитали при изграждането, ремонта 
и поддръжката на сухопътната транспортна мрежа50. Отда-
ването на концесия на републикански пътища или отделни 
части от тях е методът на публично-частно партньорство, 
който цели повишаване качеството на пътната инфраструк-
тура в страната. Законът предвижда възможността конце-
сионерът да бъде освободен от заплащане на концесионно 
възнаграждение за определен срок или за целия срок на 
концесията. Министерският съвет взема това решение в 
зависимост от степента на икономическа ефективност на 
проекта, необходимите инвестиции и равнището на трафи-
ка и размера на таксите за преминаване. Друг положите-
лен аспект е възможността за концесионерите да получат 
право на собственост върху постъпленията от таксите за 
преминаване и/или ползване на магистралата. 

Въвеждането на винетната такса е другият основен мо-
мент, предвиден в Закона за изменение и допълнение на 
Закона за пътищата. Положителните аспекти от въвежда-
нето на този тип платено преминаване включват възмож-
ността за по-гъвкаво управление на разходите за бизнеса, 
която произтича от наличието на “винетки” с различни 
срокове на валидност (седмица, месец и година). По-ефек-
тивно управление на средствата за поддръжка и ремонт 
на републиканската пътна мрежа обуславя създаденият 
фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, който 
ще акумулира средствата, събирани при продажбата на 
винетни стикери, и ще изразходва тези средства само за 
ремонт и рехабилитация на републиканската пътна мрежа. 
Отделянето на републиканската и общинската пътна мрежа 
и необходимостта за заплащане на винетна такса само при 
ползване на републиканската пътна мрежа, също създават 
условия за по-целенасочената употреба на натрупваните 
във фонда средства. Благоприятен ще бъде и ефектът за 
лицата, предвижващи се основно в рамките на общините. 
Възможни усложнения и нисък ефект обаче може да има в 
случаи, при които собствеността на пътната мрежа в рам-

ките на едно населено място е смесена и е невъзможно 
придвижване, без да се преминава през републикански 
участъци от пътя.

Законът за морските пространства, вътрешните вод-
ни пътища и пристанищата на Република България бе 
част от регулаторната рамка за сектора, която бе приета 
през първите месеци на 2004 година. В него са уредени 
въпросите, свързани с морските пространства, вътрешни-
те водни пътища и пристанищата на Република България. 
Принципите на публично-частното партньорство са зало-
жени и по отношение на пристанищата и пристанищните 
дейности. Възможността за предоставянето на инвестици-
онна инициатива е предвидена както за рехабилитацията 
и разширението на съществуващи пристанища, така и за 
изграждането на нови. Законът регламентира създаването 
и функционирането на Национална компания “Пристани-
ща”. В предмета на дейност на компанията са включени 
управление на собствеността, организация на работата, 
изграждането и реконструкцията на пристанища за общес-
твен транспорт с национално значение. Чрез нея минис-
търът на транспорта и съобщенията ръководи и контро-
лира пристанищната дейност в Република България. Нов 
момент в закона е осигуряването на достъп до пазара на 
пристанищни услуги, т.е. правото на пристанищните опе-
ратори да извършват услуги в пристанищата за обществен 
транспорт. Достъпът може да бъде осигурен чрез договори 
за извършване на пристанищни услуги или чрез концесия 
на терминали от пристанище за обществен транспорт с 
национално значение. Условие за предоставяне на оп-
ределена пристанищна дейност на концесионер може да 
бъде извършването на рехабилитация, реконструкция или 
изграждането на нов пристанищен терминал. По анало-
гия на концесионните условия, въведени при отдаването 
на пътища на концесии, и тук е предвидена възможност-
та концесионерът да бъде освободен от задължението 
да заплаща концесионна такса за целия или за част от 
срока на концесията. Стимули за навлизането на частни 
инвеститори в пристанищните дейности са предвидени в 
Преходните и заключителни разпоредби към закона. От 
данък върху добавената стойност, акциз, такси и мита ще 
бъде освободен вносът на стоки за изпълнение на проекти, 
свързани с пристанищната инфраструктура и проучването 
на вътрешните водни пътища и условията за корабопла-
ване. Това ще става в два случая – при реализация на 
проекти, финансирани пряко от безвъзмездна помощ и/
или със заеми от международни финансови институции, 
когато гарант по заема е Република България или когато 
финансиращата организация признава освобождаването 
от данъци, акцизи и други за съфинансиране от страна на 
Република България.

Създаването на условия за публично-частни партньорства 
в сектора е добра предпоставка за възникването на кон-
куренция по отношение на извършването на пристанищни 
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50  За повече подробности: “Икономиката на България през четвъртото тримесечие на 2003 
година”, Център за икономическо развитие, март 2004 г.
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дейности. По този начин се цели повишаване ефективност-
та и качеството на предоставяните от българските приста-
нища услуги. Това ще окаже благоприятно влияние както 
върху компаниите в сферата на транспортните услуги в 
страната, така и върху всички останали компании, извър-
шващи външнотърговска дейност. Положителен ефект 
може да се очаква и за увеличаване на товаропотока, пре-
минаващ през страната ни – при наличие на достатъчно 
добри конкурентни условия за обработка на морски товари 
в регионален мащаб. Тези ефекти могат да се очакват в 
средно- и дългосрочен период.

Промените в Закона за гражданското въздухоплаване 
станаха факт през юни. Основните моменти в закона се 
отнасят до създаването на условия за конкуренция в дей-
ностите по наземното обслужване и създаването на въз-
можност за концесиониране на дейностите, свързани с уп-
равлението и експлоатацията на гражданските летища51.

След приемането на основните закони предстои приема-
нето и на подзаконовите актове към тях. Необходимо е 
то да бъде извършено навреме, за да се осигурят всички 
условия за навлизането и безпроблемното функциониране 
на частни фирми в отделните сфери на дейност в сектора.

Създадените, още от началото на 2002 година със Закона 
за железопътния транспорт, условия за конкуренция в 
областта на железопътния транспорт бяха използвани 
на практика едва през май тази година. Частната компания 
“Булмаркет-ДМ” ООД получи лиценз за превоз на товари с 
железопътен транспорт. На този етап компанията ще осъ-
ществява превози в участъка Русе-Север – Русе-Разпреде-
лителна – Каспичан. Лицензът е безсрочен, като на всеки 
пет години ще бъде проверявано спазването на условията, 
при които е издаден. 

Появата на конкуренция първо в областта на товарния 
транспорт е обяснима с факта, че при него има условия за 
реализиране на печалба, докато в областта на пътническите 
превози все още цените на услугата не покриват реално 
извършваните разходи за нейното доставяне. За бъдещото 
навлизане на частни превозвачи от значение ще бъдат 
както цялостното индустриално развитие на страната и 
външнотърговският обмен, така и таксите, които ще изисква 
Държавната компания “Железопътна инфраструктура” за 
ползване на съществуващата жп мрежа.

Постигнат бе успех и по отношение на приватизацията 
в транспортния сектор. Консорциумът “Булярд” влезе в 
реално владение на активите на Варненската корабострои-
телница, след като в края на 2003 година предложи най-ви-
сока цена за нейното придобиване в размер на 16.666 млн. 

долара и пое ангажимент да инвестира 17.7 млн. долара в 
рамките на три години. 

През първото полугодие бе реализирана и продажбата на 
29.6 на сто от капитала на “Българско речно плаване” ЕАД. 
Продажбата бе извършена чрез фондовата борса срещу 
компенсаторни инструменти – срещу инструменти с общ 
номинал 10 909 159 лева бяха изкупени 264 654 броя ак-
ции.

С цел подобряване материалната база през май бе пласи-
рана облигационна емисия на БДЖ. Тя бе отчетена като 
първата по рода си, емитирана от държавно дружество, и 
като такава изборът на този метод на финансиране може 
да бъде оценен положително. Емисията е шестгодишна и е 
с номинална стойност 30 милиона евро, с фиксиран купон 
от 6 на сто и погасителни вноски на три месеца, и една го-
дина гратисен период за изплащане на главницата. Обез-
печаването на емисията е под формата на близо 3 620 то-
варни вагона, собственост на БДЖ. Получените средства 
ще бъдат използвани за ремонта на тези вагони. Успехът, 
постигнат при този облигационен заем, може да постави 
началото на по-гъвкави методи на финансиране и в оста-
налите сфери с преобладаваща държавна собственост.

Процесите на инвестиционна дейност бяха активизирани по 
отношение на строителството на втория мост над Дунав. 
През май правителството одобри втория транш от кредита 
от 20 млн. евро. от общо 70 млн. евро, които Европейската 
инвестиционна банка отпуска за проекта “Дунав мост 2”. До 
този момент са усвоени 5 млн. евро, които са изразходвани 
за наемане на международен финансов консултант в об-
ластта на инженеринга и управлението.
До 14 юни за участие в търга за проектиране и строителство 
на Дунав мост 2 оферти бяха подали 15 фирми. Търгът ще 
бъде проведен на два етапа. На първия етап комисия ще 
направи предварителна квалификация. Допуснатите до 
следващия етап фирми ще подават окончателни оферти. За 
крайния избор решаваща ще бъде цената за проектиране и 
строителство на моста. 

На този етап все още не е представена оценка за 
финансовата ефективност, която може да се очаква 
вследствие на изграждането и експлоатацията на моста 
Видин – Калафат. Вероятно процесите на по-висока 
степен на интеграция на нашата страна в областта на 
трансевропейските транспортни коридори и като цяло към 
ЕС ще водят и до интензификация на транзитните превози 
през страната. Това поражда необходимост от увеличаване 
на капацитета на транспортната инфраструктура. Като част 
от Транспортен коридор № 4, мостът вероятно ще осигури 
по-бързото преминаване на автомобилните и жп превози 
между двата бряга. И докато за автомобилните превози 
все пак съществува алтернативата на фериботните 
връзки, то за директния железопътен превоз такава няма. 

51  Принципите и условията, които фигурираха в проекта на закона, бяха приети. За повече 
подробности отново: “Икономиката на България през четвъртото тримесечие на 2003 годи-
на”, Център за икономическо развитие, март 2004 г.

ТРАНСПОРТ



ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ  • ЮЛИ 2004 73

Евентуалното изграждане на моста би могло да подпомогне 
икономическото развитие на региона от гледна точка на 
създаване на допълнителна заетост при строителството 
и експлоатацията на съоръженията. Косвено наличието 
на подобно съоръжение ще спомогне и за развитието на 
много дейности в областта на услугите.

Въпреки известната отдалеченост на досегашния мост 
над Русе и този, който ще бъде изграден над Видин, както 
и принадлежността им към различни трансевропейски 
коридори, наличието на два моста неминуемо ще доведе 
до разделяне на голяма част от транспортния трафик. 
Това поставя въпроса за максималното натоварване на 
капацитета на двата моста и времевия период, в който 
това може да се очаква.

ТРАНСПОРТ
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Първата половина на 2004 година донесе няколко много 
важни промени в пазара на телекомуникационни услуги в 
България, които със сигурност ще се отразят на развитието 
на сектора и ще допринесат за повишаване качеството и 
разнообразието на предлаганите услуги. На първо място 
може да се постави приключилата през юни приватизация 
на Българската телекомуникационна компания и успоредно 
с нея продажбата на “Мобилтел”. В същото време се поя-
виха и първите заявки за реална конкуренция на пазара на 
фиксирани телефонни услуги от страна на лицензираните 
през миналата година телекомуникационни оператори.

Без преувеличение може да се обобщи, че първите шест 
месеца от 2004 година протекоха под знака на приватиза-
цията на БТК, която в крайна сметка бе продадена на час-
тен инвеститор след поредица от скандали и прехвърляне 
на отговорност между държавните институции. В средата 
на юни продажбата на БТК е вече факт, като срещу 280 
млн. лв. купувачът придобива 65 на сто от нейния капитал. 
Заедно с това купувачът “Вива Венчърс” получи лиценз 
за трети GSM оператор срещу сумата от 54 млн. лв., но 
без търг – което стана предмет за допълнително нажежа-
ване на обстановката и недоволство от страна на част от 
експертите в телекомуникационния бизнес. Сега остава 
дългоочакваната сделка да донесе и желаните ефекти за 
икономиката и обществото – най-вече модернизиране на 
комуникационната инфраструктура и подобряване на ка-
чеството на услугите.

В същото време първият български GSM оператор “Мо-
билтел” смени част от собствениците си срещу сумата от 
1.2 милиарда евро. Купувач на компанията е консорциум, 
включващ трима от акционерите в “Мобилтел холдинг” 
(Мартин Шлаф, Джоузеф Таус и Херберт Корд) и 7 част-
ни финансови инвеститори (ABN AMRO Capital, Citigroup 
Investments Inc., Communications Venture Partners Limited, 
Sandler Capital Management, Innova Capital, Global Finance и 
3TS Venture Partners). Сделката може да се окачестви като 
най-крупната на българския телекомуникационен пазар, 
а експерти я оценяват и като най-голямото изкупуване на 
дружество с кредити в Централна и Източна Европа. Към 
момента “Мобилтел” има над 76 на сто дял от пазара на 
мобилни комуникации в страната и над 2.5 милиона пот-
ребители, което определено й отрежда завидно място в 
местния телекомуникационен сектор. 

През април официално бяха обявени и намеренията на 
друг телекомуникационен оператор – “Кейбълтел” – да се 
включи на пазара на фиксирани телефонни услуги и Интер-
нет в страната. В началото услугите ще се предлагат само 
в определени райони на София и Пловдив, като впослед-
ствие постепенно ще навлязат и в други градове. До края 
на май “Кейбълтел” сключи договори за взаимно свързване 
на мрежите с “Мобилтел” и “Глобул”, но към този момент 
все още няма такова споразумение с БТК. Мениджърите 

на компанията дават сериозна заявка да създадат първата 
реална конкуренция на БТК в сферата на фиксираната те-
лефония, което определено ще бъде от полза за крайните 
потребители. Въпреки това взаимната свързаност с БТК 
е от основно значение за бъдещето на новия оператор, 
защото все още това е масовият телекомуникационен опе-
ратор в България. До момента “Кейбълтел” има вложени 
над 37 млн. долара и планира инвестиции за нови 100 млн. 
долара до 2006 година.

Паралелно с това друг от новите телеком оператори – “Не-
тера” – завърши проект за изграждане на оптична мрежа 
между София и Русе. Инвестицията е на стойност над 1 
млн. долара, като средствата са осигурени от компанията 
и групата на Обединена българска банка и “Интерлийз”. 
Високоскоростната оптична линия свързва България с те-
лекомуникационните мрежи на Румъния с капацитет 622 
Mbps.

Не е изненадваща при това бързо развитие на сектора ин-
формацията, изнесена в анализ на  агенция “CBN – Pannoff, 
Stoytcheff & Co”, която нарежда телекомуникационния биз-
нес сред най-печелившите в страната.  Според прогнозите 
на агенцията около половин милиард лева ще е сумарната 
нетна печалба за 2003 година, което е с около 100 млн. 
повече от печалбата на банковия сектор например. Само 
абонатите на мобилните оператори скоро ще надхвърлят 
4 милиона, като това естествено е съпроводено от постоя-
нен ръст на приходите на компаниите.

Постоянно нарастване за последните няколко години се 
забелязва и при броя на Интернет потребителите в Бълга-
рия (Графика 16). По данни на агенция “Алфа Рисърч”, към 
февруари 2004 г. хората, влизащи в мрежата, представля-
ват 19.7 на сто от пълнолетното население на страната.

Графика 16.  Интернет потребители в България (дял 
от населението на страната над 18 г.)

Източник: ”Алфа Рисърч” (www.aresearch.org)

Ръстът в броя на Интернет потребителите е напълно зако-
номерен и очакван процес, като причините за него са ня-
колко – увеличаване на българското съдържание в мрежа-
та, поява на алтернативни начини за достъп и паралелно 
понижаване на цената, и не на последно място нарастване 
на познаването на Интернет и предлаганите възможности. 
В същото време степента на разпространение на мрежа-
та е предпоставка за бързото развитие на електронното 
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правителство и електронната търговия, тъй като осигурява 
адекватно и растящо търсене на електронните услуги.

По отношение развитието на Интернет пазара в страната 
не може да се пропусне пускането на ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) услугата от БТК през февруари 2004 
г. Реално стартът на тази услуга се очакваше отдавна от 
потребителите, тъй като тя има значителни предимства в 
сравнение с обикновения dial-up – на първо място ADSL 
позволява едновременно и независимо използване на 
телефона за разговор, като заедно с това предлага ско-
рости от 96 Kbps до 384 Kbps. Към момента свързването 
на абонати е възможно само в София, Пловдив и Варна, 
но с цифровизацията на БТК ще стане достъпна в повече 
райони на страната.

Пускането на ADSL обаче предизвика недоволството на ос-
таналите Интернет доставчици, които без достъп до мре-
жата на БТК нямат възможност да конкурират телекома в 
този канал за достъп и това дава фактически монопол на 
БТК в определен сегмент от Интернет пазара. В тази връз-
ка Българската Интернет асоциация депозира официално 
писмо в Комисията за регулиране на съобщенията52 с ис-
кане регулаторът да задължи БТК да осигури възможност 
за предлагане на конкурентни оферти за масов високос-
коростен Интернет по технологията ADSL. Разрешаването 
на този проблем определено ще допринесе за допълни-
телно подобряване на условията за достъп до Интернет на 
потребителите, което е важно за цялостното развитие на 
страната.

В началото на 2004 година официално заработи Регионал-
ният център на европейския софтуерен институт (ESI Cen-
ter Bulgaria, www.esicenter.bg). Сред основните цели на 
ESI Center Bulgaria са насърчаването на най-съвременните 
стандарти за качество и методологии за софтуер инжене-
ринг (SW-CMM, CMMI, SPICE и BITS), както и да организира 
и провежда специализирани курсове според специфичните 
нужди на компаниите в региона.

ESI Center Bulgaria беше формално основан през 2003 
година като резултат от съвместен проект между Минис-
терството на транспорта и съобщенията и Програмата за 
развитие на ООН, изпълнителите на който са Агенцията за 
развитие на съобщенията и на информационните и кому-
никационни технологии към МТС и БАСКОМ. Българският 
софтуерен център е четвъртият в света и първият в Източ-
на Европа.

В първият курс, организиран от центъра през април 2004 
г., бяха обучени и сертифицирани 18 експерти от водещи 
софтуерни компании в България. Получените знания и 
умения ще позволят на сертифицираните професионалис-

ти да започнат прилагането на Capability Maturity Model® 
Integration (CMM®I) в своите компании. Сертификацията 
по CMM®I е от изключително значение за доброто пози-
циониране на фирмите в съвременната конкурентна среда 
на световния софтуерен пазар. Наличието на такъв сер-
тификационен център в България е сериозно предимство 
за всички софтуерни компании, които смятат да участват 
в международни проекти, като им предлага най-доброто от 
световните стандарти при условия съобразени с местния 
пазар и реалности.

През март излезе окончателният план за изпълнение на 
Стратегията за електронно правителство на България. 
Самата стратегия беше приета още в края на 2002 година 
и в този смисъл одобряването на план за прилагането й 
доста закъсня. В крайна сметка той предвижда конкретни 
действия за постигането на целите на стратегията, раз-
делени на 7 основни направления: услуги, свързаност, 
информационна и операционна среда, централизирани 
услуги, е-демокрация и управление. Освен това в плана е 
заложено свързване в единна мрежа на администрациите 
на всички нива (централно, областно и общинско). Пред-
вижда се също изграждане на национален електронен 
архив, осигуряване на безплатен достъп през Интернет до 
актуалните текстове на действащите нормативни актове, 
създаване на електронен регистър за жалби и проучване 
на възможностите за създаване на електронна система за 
избори, и въвеждане в експлоатация на електронна систе-
ма за обществени поръчки.

Приемането на план за изпълнение беше задължителна 
стъпка по пътя към е-правителството, но за да се полу-
чат наистина желаните резултати, трябва строго да се 
съблюдава неговото спазване. Основният проблем е, че 
действията са надлежно описани и хронологично подре-
дени, но финансирането им не е осигурено. За набавяне 
на средствата правителството разчита в малка степен на 
държавния бюджет и много сериозно на финансиране от 
чуждестранни донори. За голяма част от проектите към мо-
мента няма идея от къде ще бъдат финансирани. Като се 
имат предвид ограничените способности на държавата да 
оползотворява пари от международни проекти (достатъчно 
е да прегледаме изпълнението по ФАР в областта на висо-
ките технологии), може да се предположи, че трудностите 
по осигуряване на средства за изпълнение на плана няма 
да бъдат малко.

В края на април бе регистрирана специализирана асоциа-
ция, имаща отношение към развитието на Интернет и раз-
работването на Интернет приложения – Българска web 
асоциация (BWA, www.bwabg.org). Основна цел на BWA е 
да подпомага и защитава интересите на всички, чиято дей-
ност е свързана с дизайн, подготовка, организация, проек-
тиране, реализация, поддържане на Интернет страници, 
web дизайн и реклама в Интернет. Със своята дейност 52  http://www.bina.bg/information/pismo_adsl_menu.htm
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асоциацията ще работи за създаване и утвърждаване на 
високи професионални стандарти и професионална етика 
сред членовете си, както и ще оказва помощ при разясня-
ването на нови изисквания, закони, нормативни уредби, 
свързани с Интернет и работата в уеб пространството. На-
ред с това BWA ще положи всички усилия за създаване на 
професионални стандарти, популяризиране на глобалната 
мрежа като средство за комуникация и възможностите на 
Интернет като медия в страната.

Отново през април излезе и поредният, пети Доклад за 
“електронната готовност” на страните, който се подготвя 
ежегодно от Economist Intelligence Unit (EIU). В изследва-
нето за 2004 година са включени 64 страни (с 4 повече 
от 2003 година). Освен това в общата оценка е включен 
и нов критерий – разпространение на високоскоростен 
(broadband) Интернет – по който повечето от страните имат 
много слабо представяне. Включването на новите страни 
донякъде обяснява спадането на България от 40-o място 
(2003 година) на 42-ро (2004 година). В същото време об-
щата оценка на страната се е повишила от 4.55 на 4.71 (от 
максимум 10).

За поредна година на първите места в класацията са 
скандинавските страни – Дания (1), Швеция (3), Норвегия 
(4) и Финландия (5). Поредицата се нарушава само от 
Великобритания, която е на второ място. Първенците в 
класацията имат обща оценка над 8, което е почти двойно 
повече от България. Съставителите на класацията и 
авторите на доклада отчитат като положително развитие 
за България създаването на софтуерна и аутсорсинг 
ниша, което е характерно също и за Индия и Южна Африка 
(заемащи съответно 46-о и 32-ро място). За сравнение 
повечето новоприсъединили се членки на ЕС заемат 
позиции между 26 (Естония) и 39 (Словакия), като оценките 
им варират съответно от 6.54 до 5.33.

В края на март Съветът за икономически растеж взе ре-
шение за създаване на четири клъстера, единият от 
които да бъде посветен на информационните и кому-
никационните технологии. Очаква се в него да влязат 
всички асоциации на фирмите от сектора на ИКТ, няколко 
държавни агенции и представители на министерства, има-
щи отношение към развитието на сектора. Създаването на 
такъв клъстер може да бъде много полезно за повишаване 
на конкурентоспособността на ИКТ компаниите в България. 
Колкото по-бързо се пристъпи към реално изпълнение на 
взетите от съвета решения, толкова по-голяма ще бъде 
ползата от създаването на ИКТ клъстера в България.

За първата половина на 2004 година темповете на растеж 
на броя издадени карти, функциониращи банкомати и 
ПОС терминали продължават да се увеличават (Графики 
17 и 18). Навлизането на методите за електронно разпла-
щане улеснява транзакциите и е признак на добро разви-

тие на икономиката. Все повече банки предлагат и кредит-
ни карти, което също е доказателство за стабилността и 
напредъка в банковия сектор. 

Графика 17.  Общ брой на издадените банкови карти
(2002 година – 2004 година)

Източник: “Борика” АД (www.borica.bg)

Графика 18.  Общ брой на инсталираните банкомати 
и ПОС терминали

(2002–2004 година)

Източник: “Борика” АД (www.borica.bg)
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Брой на туристите и приходи от туризъм 

По данни на Министерството на икономиката през 
първото тримесечие на 2004 година в страната са дошли 
общо 621 843 чуждестранни граждани (без транзитно 
преминалите), което представлява увеличение с 24.5 на 
сто в сравнение със същия период на миналата година. 
Броят на чуждестранните туристи, т.е. чуждестранните 
граждани, посетили страната с цел почивка и ваканция, е 
496 711 души. Това е увеличение с 25.9 на сто в сравнение 
с първото тримесечие на 2003 година.

Най-много са туристите от Гърция – над 158 хил. души 
и ръст от 47.7 на сто в сравнение с първото тримесечие 
на миналата година. На второ място е Македония (44 
хил. туристи), следва Великобритания (31 хил. туристи). 
Нарастването на туристите от Великобритания е рекордно 
(68.7 на сто). Те са посетили преди всичко големите зимни 
курорти – Боровец, Банско и Пампорово.  Много съществено 
се увеличава броят на туристите от Израел, които посещават 
страната с цел хазартен туризъм. Същевременно туристите 
от Германия, които са традиционни за България, отбелязват 
по-слабо нарастване през първото тримесечие на годината 
– 13 на сто. 

Българските граждани, пътували зад граница за перио-
да януари–март 2004 г., са 787 хил. души по всички видове 
цели. Това е с 21.2 на сто повече в сравнение със същия 
период на предходната година. Най-много посещения са 
осъществени в Турция, Сърбия и Черна гора и Германия. 

И през месеците април и май тенденцията към нарастване 
на броя на туристите продължава. По данни на МИ ръстът 
на чуждестранните туристи (посетили страната с цел 
туризъм и почивка) за първите пет месеца на годината 
е 25.36 на сто. Общо гражданите, посетили България 
от януари до май (без транзитно преминалите), са се 
увеличили с 24.5 на сто спрямо същия период на миналата 
година. Най-съществено е нарастването на туристите от 
ЕС (без новоприетите 10 държави) – 46.16 на сто, с което 
ЕС се оформя като най-важен пазар за международния 
туризъм на България. На първо място с най-много туристи 
остава Гърция; отново висок е броят на туристите от 
Великобритания, Германия, Франция, Швеция, а също 
така от Македония, Сърбия и Черна гора. Увеличават се и 
туристите от Италия и Русия.

Броят на българските граждани, пътували в чужбина през 
първите пет месеца на годината, достига 1.455 млн. души, 
което е с 20.2 на сто повече в сравнение със същия период 
на миналата година. Най-много посещения са направени в 
Турция, следвана от Гърция, Сърбия и Черна гора, Герма-
ния, Македония.

Приходите от международен туризъм за първите три ме-
сеца на 2004 година нарастват с 28.8 на сто и възлизат 
на 199.8 млн. евро. Разходите на български граждани за 
пътувания в чужбина за същия период нарастват с 26 на 
сто и достигат 154 .9 млн. евро. Нетните приходи от ту-
ризъм за първото тримесечие на 2004 година са 44.9 
млн. евро. 

Тези данни подкрепят определението на Европейската 
комисия за туризъм към ЕС за България като една от най-
бързо развиващите се туристически дестинации на фона 
на спада в световния туризъм с –1.2 на сто през 2003 годи-
на (Европа обаче е запазила прираст от 0.4 на сто). 

Прогнозите на МИ за ръста на чуждестранните туристи 
през летния сезон са за 6–7 на сто. Очаква се най-голямо 
увеличение на туристи от Великобритания, Русия и Скан-
динавските страни. 

Според МИ през летния сезон броят на руските туристи 
може да нарасне с около 25 на сто и да достигне 150–160 
хил. души. Най-сериозни конкуренти на България на руския 
пазар са Испания и Турция. Причините за доброто търсене 
на България от руските туристи са свързани с факта, че 
страната е позната и няма езикова бариера. Нараства 
търсенето от по-платежоспособни руски туристи, които 
предпочитат по-висококатегорийни хотели – 4 и 5 звезди. 
Като цяло отслабва интересът на руските туристи към 
нискокатегорийните бази и автобусните програми за сметка 
на самолетните.

Сред туроператорите, които водят руски туристи в Бъл-
гария, е “Алма тур” (10 хил. руски туристи през миналата 
година). Други туроператори, работещи с туристи от Русия, 
са “Грийн тур плюс”, “Диа травел” и други. Сред основните 
проблеми, които пречат на увеличаването на туристите от 
Русия, е недостатъчната реклама на българския туристи-
чески продукт. В това отношение основните конкуренти 
– Турция, Египет, Испания, Тунис – превъзхождат Бълга-
рия. Проблемът с визите за руски туристи на практика е 
почти преодолян, тъй като българските консулства работят 
бързо и изключително оперативно. Освен това в началото 
на април правителството взе решение да бъде временно 
освободено от такси издаването на визи за организираните 
туристи от Русия, Украйна и Беларус, което допълнително 
облекчава процедурата.

Предприемат се по-активни и целенасочени мерки за 
привличане и на американски туристи в България. 
Такава задача имаше проведената през май среща край 
Варна на представители на 8 американски туроператори. 
Те направиха обиколка на страната, за да се запознаят 
с възможностите, които тя предлага за еко-, балнео- и 
селски туризъм. Посещенията са съсредоточени във 
Велико Търново, Арбанаси, София, Рилски манастир, 
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Сандански. Очаква се през ноември още 40 представители 
на американския туристически бизнес да посетят страната 
и да разгледат на втори тур забележителностите и 
възможностите за туризъм.

По принцип Балканският регион е доста привлекателен 
за американските туристи, но в България техният брой е 
малък. Основните изисквания на американските туристи са 
няколко – отлична хигиена, добро отношение към клиен-
та, пълна яснота по отношение на цените и информация 
за допълнителни услуги, които се предлагат. Липсата на 
директни полети до страната също е пречка за увелича-
ване на притока на американски туристи, но съществува 
вероятност до есента проблемът да бъде решен – водят се 
преговори с “България Еър” за осъществяване на редовни 
полети между София и Ню Йорк.

В началото на годината големите германски туроперато-
ри отбелязаха намаляване на записванията на немски 
туристи за почивки в България през летния сезон. Спад в 
резервациите отбелязва ТУИ (с 8 на сто спрямо миналата 
година), ИТС (с 10 на сто); записванията на “Ал турс” са 
на нивото от миналата година. Само “Некерман” отбеляз-
ва увеличение с 23.5 на сто. Причините за тази негатив-
на промяна се свързват със стагнацията в германската 
икономика и търсенето на по-евтини оферти от страна на 
потребителите – най-вече средна класа и хора с по-ниски 
доходи, които са потенциални потребители на българския 
туристически продукт. Цените в хотелите в българските 
черноморски курорти са може би едни от най-високите през 
настоящия сезон – те са над тези на основните конкурен-
тни в Средиземноморския басейн, в това число Испания, 
Тунис, Мароко.

Съществуват и сериозни вътрешни проблеми, кои-
то отблъскват чуждестранните туристи – става дума 
за строителството на нови обекти по Черноморското 
крайбрежие. Този проблем е изключително сериозен и той 
може да даде трайно негативно отражение върху развити-
ето на българския морски туризъм: диспропорции в строи-
телството и пренасищане на големите морски курорти със 
специализирана инфраструктура (коефициентът за гъсто-
та на застрояването в черноморските курорти е надвишен); 
невъзможност на плажната ивица да поеме толкова много 
туристи (например в “Златни пясъци” капацитетът на плаж-
ната ивица е около 17 хил. души, а в момента материал-
ната база предлага над 30 хил. легла); трайно увреждане 
на природата и нарушаване на екологичното равновесие; 
недостатъчна обща инфраструктура – водоснабдителна, 
пречиствателна и пътна.

Към това се прибавят и краткосрочните негативни ефекти 
– продължаващите строителни работи, които предизвикват 
шум и прах, и недовършените улици създават хаос в курор-
тите и отблъскват почиващите. Независимо от изпратените 

от МИ писма до кметовете на черноморските общини за 
прекратяване на строителството от 1 май до 1 октомври, 
строителните работи в големите курорти продължиха до 
края на май и това създаде допълнително напрежение. 
Това е и причината германският туроператор ТУИ да обя-
ви, че през следващата година летният сезон ще започне 
за тях от 1 юни вместо от 1 май.

Алтернативен туризъм 

Все по-успешно продължават да се развиват специфичните 
форми на туризъм – селски, еко-, балнеолечебен и други. 
В началото на 2004 година официално беше представена 
разработената със съдействието на ААМР “Национална 
стратегия и план за действие за развитие на екотуризма”. 
Направените разчети показват, че страната се нуждае от 
24.5 млн. лв., за да се превърне във водеща дестинация за 
екотуризъм. Средствата са необходими за подобряване на 
информацията за екотуризма в България – създаване на 
Интернет портал за най-добрите практики в тази област; 
подобряване на пътната маркировка; изграждане на 
центрове за екотуризъм; предоставяне на консултантски 
услуги за малки и средни предприятия. Необходими 
са средства и за обучение на заетите в тази сфера, за 
маркетинг и реклама, за институционално укрепване 
на общини, агенции, бизнес организации. Предвижда 
се част от финансовите ресурси да бъдат осигурени 
чрез европейски програми – ФАР, САПАРД; бюджета и 
международни финансови институции. Стратегията е 10-
годишна, а планът за действие към нея е до 2008 година.

Програма ФАР ще подкрепи проекти за развитие на екоту-
ризма в страната. Средствата ще бъдат за възстановяване 
и модернизиране на специализираната инфраструктура, 
свързана с екотуризма и за изграждане на нови туристи-
чески обекти. Общият бюджет за такива проекти е 5.3 млн. 
евро, като програма ФАР предоставя 4 млн. евро, от които 
200 хил. са за институционално изграждане. Държавният 
бюджет осигурява 1.3 млн. евро. Събирането на предложе-
ния за проекти в тази област стартира през май.

По проект на OPTOUR е разработена “Стратегия за раз-
витие на селския туризъм”. Основният извод, който е 
направен, е, че в България има много добри условия за 
развитие на селски туризъм – природно и културно нас-
ледство; създадена в значителна степен материална база 
– малки хотел-ресторантски комплекси и фамилни хотели 
в райони, които могат да привлекат чуждестранни туристи. 
Селският туризъм представлява важен сегмент от евро-
пейския туризъм. В ЕС (15) има над 200 хил. доставчици на 
фермерски и селски туристически услуги, които предлагат 
над 2 млн. легла.

Направеното проучване във връзка с подготовката на 
Стратегията обаче показва, че България не е достатъчно 
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позната като туристическа дестинация по принцип и още 
по-малко като страна, която има добри условия за развитие 
на селски туризъм. Това още веднъж потвърждава необхо-
димостта да се предприемат активни мерки за национална 
реклама.

В това отношение особено ползотворно е партньорството 
с Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, 
която подкрепя Регионалната туристическа асоциация 
“Стара планина”. През настоящата година тя ще пре-
достави 154 хил. лв. за популяризиране на този регион. 
Дейността на асоциацията е свързана с туристическото 
развитие на Средна Стара планина, подкрепа на местните 
туристически сдружения, повишаване качеството на услу-
гите и промоция на района. Дейностите, които ще бъдат 
осъществени, са: създаване на каталог за настаняване в 
къщи, хотели, ресторанти и заведения; разработване на 
модел на информационна система за набиране, обновява-
не и разпространение на туристическа информация от и за 
региона; създаване на туристическа карта на пешеходните, 
вело- и конни маршрути. Ще бъде издадена промоционал-
на брошура за ресурсите в селските райони на Ловешка 
област. 

Инвестиции в туристическия отрасъл 

През изминалите месеци на 2004 година продължи актив-
ното строителство в морските курорти. В началото на 
юни в “Слънчев бряг” се проведе национална среща на 
хотелиерите, на която бе съобщено, че до момента в ку-
рортния комплекс са инвестирани над 500 млн. евро. Само 
през настоящата година ще бъдат отворени 10 нови хотела 
от висока категория. Активният сезон в курорта започна и 
още през юни броят на туристите е около 30 хил. души, ко-
ето представлява 80 на сто заетост на специализираната 
инфраструктура.

Созопол и Черноморец разполагат с 50 хил. легла, като 
в това число са включени и частните квартири. Извършени 
бяха обновителни работи в центъра на Стария град в Со-
зопол в рамките на проект “Красива България”. Сериозни 
инвестиции бяха направени и в курортното селище, нами-
ращо се край Созопол – Дюни, което увеличи легловата си 
база с около 1000 легла. Построен беше петзвезден хотел 
“Марина палас” и с него общият капацитет на селището 
достига 3 500 души. За 2005 година плановете предвиждат 
капацитетът да достигне 4 500 души. 

През настоящия сезон компанията “Златни пясъци” АД 
инвестира 12 млн. евро в курорта. Тя притежава инфраст-
руктурата в комплекса – ВиК, електрическа мрежа, пътища 
и пешеходни алеи, както и 6 хотела. Собственик е и на 
водния комплекс “Акваполис”. В началото на юли бе открит 
най-новият петзвезден хотел в Златни пясъци – “Адмирал”. 

Той бе изграден само за пет месеца, като са инвестирани 
над 10 млн. евро.

Част от средствата на “Златни пясъци” АД се инвестират за 
подобряване на инфраструктурата в комплекса – разширя-
ване на крайбрежната алея, изграждане на нови модерни 
настилки, декоративна растителност, ново осветление. Ще 
се премахнат многобройните щандове и сергии по крайб-
режната алея и ще се изградят два модерни търговски 
центъра. Очаква се проектът да приключи напълно през 
2005 година. 

Правна рамка

През изминалия период бяха направени промени в Зако-
на за туризма. Предвидено е режимът за туроператори 
и туристически агенти да бъде облекчен от лицензио-
нен на регистрационен. Регистрациите на туристическа 
дейност ще се извършват от министъра на икономиката, 
като той ще бъде подпомаган от експертна комисия. В нея 
с равен брой членове ще бъдат представени държавата 
и браншовите организации на национално представените 
туристически сдружения. 

Министърът на икономиката ще отговаря и за категориза-
цията на туристическите обекти, като тук също ще бъде 
подпомаган от експертна комисия с участието на браншо-
вите организации. С промените в закона, плажовете и ски-
пистите се включват към туристическите обекти и те също 
подлежат на задължителна категоризация. Плажовете ще 
се определят в категории А, В, С, а ски-пистите ще бъдат 
зелена, синя и червена. Тези категории ще се дават в съ-
ответствие с минималните задължителни изисквания за 
обезопасеност, информационна осигуреност, спазване на 
санитарно-хигиенните норми и предлагане на туристичес-
ки услуги. Категориите ще бъдат безсрочни. Организиране-
то, функционирането, поддържането, контролът и самото 
категоризиране ще се уреждат в наредби на Министерския 
съвет. Процедурите за категоризиране на плажовете и ски-
пистите ще се откриват след подаване на заявление от ли-
цето, което ще предоставя туристически услуги на тях. Те 
ще се провеждат от специална комисия по категориза-
ция на туристически обекти към Агенцията по туризъм, 
която се предвижда да бъде създадена. В комисията ще 
участват с равен брой гласове представители на министер-
ствата на икономиката, на регионалното развитие и благо-
устройството, на земеделието и горите, околната среда и 
водите, на младежта и спорта и на Агенцията по туризъм, 
от една страна, и от друга страна, експерти от национално 
представените туристически сдружения и други юридичес-
ки лица с нестопанска цел, имащи отношение към развити-
ето на плажовете и ски-пистите. За национално сдружение 
ще се признава юридическо лице с нестопанска цел, което 
обединява фирмите, извършващи туристическа дейност в 
най-малко 33 на сто от категоризираните обекти. Категория 
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ще се прекратява по искане на лицето, което е собственик 
или концесионер, при обявяване в ликвидация или несъс-
тоятелност и при системни нарушения.

При второто четене в Народното събрание на промените в 
Закона за туризма не бяха подкрепени предложенията за 
предоставяне на статут на национални курорти на някои 
от съществуващите големи български курорти. Беше пред-
видено разделянето на почивните места на две категории, 
като едните получат статут на национален курорт. Според 
предложеното определение курорт с национално значение 
трябваше да бъде “населено място без постоянно живеещо 
население, без самостоятелно землище, с обособена инф-
раструктура, което задоволява националните потребности 
в туризма и отговаря на стандартите за такъв курорт”. След 
продължителни дебати това предложение отпадна, както и 
всички други предложения, свързани с него.

Целта на тези предложения беше да се въведат ясни пра-
вила и стандарти, по-голям ред и отговорност за тези ку-
рорти както по отношение на строителството в тях, така и 
по отношение на качеството на обслужване и инфраструк-
турата. Според експерти това беше един от начините да се 
прекрати безразборното строителство, претоварването на 
тези райони със специализирана инфраструктура и трайно 
нарушаване на екологичното равновесие. За съжаление на 
този етап това не се случи.

Беше съобщено, че вероятно до края годината ще бъде 
приет Закон за Черноморското крайбрежие, с който ще 
бъдат въведени ясни правила за строителство и управле-
ние на тези курорти. 

Маркетинг и реклама 

Проблемите на националната реклама и представянето 
на страната зад граница продължиха да бъдат предмет 
на дискусии. В края на април в София се проведе форум 
за националната туристическа реклама на България. 
Представители на туристическите организации предложи-
ха една трета от постъпленията в националния бюджет от 
туризма да се изразходват за реклама, а останалата част 
– за подобряване на инфраструктурата. Друго предложе-
ние е на международните туристически борси страната 
да рекламира и отделните региони, като представя граж-
данските и регионалните сдружения по туризъм. Според 
експертите е необходимо да се направи задълбочен ана-
лиз на българския туристически продукт, да се определи 
аудиторията, към която ще бъдат отправени посланията, 
както и да се познават добре специфичните потребности 
и очаквания на потенциалните потребители. Според пред-
ставители на МИ, туристическата реклама трябва да бъде 
част от стратегията за цялостно представяне на България 
като добро място за живеене, бизнес и развлечения. Нужно 

е рекламата да бъде насочена не само към чуждестранни-
те туристи и инвеститори, а и към българските граждани. 

През март (12–16 март) в Берлин се проведе междуна-
родна туристическа борса ITB, в която България участва 
за 36-и път. Оформлението на националния щанд и цялос-
тната организация са изготвени от Изпълнителната аген-
ция за национална туристическа реклама и информация. В 
рамките на щанда бяха представени 28 български компа-
нии и организации, работещи в областта на туризма. Тази 
борса има важно значение за подготовката на страната за 
летния туристически сезон и за привличането на германски 
туристи.  

През пролетта България участва и в международната ту-
ристическа борса МИТТ, проведена в Москва. На щанда 
на страната бяха представени 44 български компании в 
сферата на туризма. 

През май в Белград се проведе среща по проблемите 
на туризма на ниво заместник-министри от страните от 
Балканския регион, посветена на сътрудничеството в 
туристическия сектор. Беше съобщено, че идеята за общ 
туристически продукт на Балканите на олимпийските игри 
в Атина няма да бъде осъществена. Такава идея беше 
формулирана на предишни срещи и за осъществяването 
й беше изразена политическа воля. Практическото й 
реализиране обаче на този етап се оказва много трудно 
по различни причини, една от които е наличието на визови 
бариери между страните в района.

В момента се работи на двустранна основа – всяка дър-
жава поддържа двустранни отношения с Гърция и със съ-
седните страни. Необходимо е тези отношения да станат 
многостранни. Като първа стъпка всяка страна ще подготви 
конкретни предложения за мероприятия, които могат да се 
провеждат по едно и също време и в останалите страни 
от Югоизточна Европа. България ще формулира предло-
жение за създаване на общ туристически продукт под 
мотото “По пътя на виното на Балканите”. Винарството 
е един от секторите, които са добре развити във всички 
страни от региона, и той може да обедини туристическите 
фирми. Могат да се направят и общи манастирски турове 
в региона – в момента България и Гърция предлагат такъв 
общ продукт.

През миналата година 9-те страни от Югоизточна Европа 
подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничес-
тво в областта на туризма. Целта е да се облекчи туристо-
потокът в страните от региона, да се привлекат инвестиции 
в този сектор, да се създадат смесени дружества, да се 
разработи общ туристически продукт, както и да се обменя 
ноу-хау за устойчиво развитие на туристическия отрасъл.  

ТУРИЗЪМ
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Състояние на отрасъла

Все още не са известни резултатите от направеното 
през миналата година цялостно преброяване на 
земеделските стопанства, но от началото на тази година 
само новорегистрираните земеделски производители 
в страната са близо 53 хиляди. Аграрното производство 
започва постепенно да възвръща позициите си, но 
въпреки това делът на отрасъла в брутната добавена 
стойност и брутния вътрешен продукт на страната става 
все по-малък предвид по-бързото развитие на другите 
два сектора – индустрия и услуги. По последни данни 
през първото тримесечие на 2004 г. селското стопанство 
е създало около 6.5 на сто от БДС и 5.6 на сто от БВП. 
Заетите в отрасъла намаляват и се оценяват на 8.2 на 
сто от всички заети.

Данните за състоянието на посевите до този момент 
дават основание да се очаква добра реколта от почти 
всички култури. Предприетите мерки за осигуряване на 
земеделието с качествени семена, средства за растителна 
защита, торове и техника, по всичко изглежда, ще дадат 
желания резултат. Общите засети площи възлизат на 
повече от 23 млн. дка, като тези с пшеница са близо 9.6 
млн., с царевица – над 1.9 млн., със слънчоглед – над 
4.5 млн., с ечемик – около 3.3 млн. дка. Благоприятните 
агро-климатични условия до този момент са предпоставка 
за сравнително високи добиви в почти всички райони на 
страната. При пшеницата прогнозата е за над 3 млн. тона 
(при малко над 2 млн. през 2003 година), а при слънчогледа 
– над 800 хил. тона. Очакваната реколта ще осигури по-
голям износ от миналата година и ще подобри търговския 
баланс.

Въведеният в началото на годината безмитен внос на 
брашно успокои пазара, спря спекулативното покачване 
на цената и оказа благоприятен ефект върху търговията с 
хлебна суровина на борсите. Още през март стана ясно, че 
има наличен преходен остатък от пшеница до нова реколта 
в размер на около 150 хил. тона, което опроверга тезата 
за зърнена криза. Въпреки че целта на правителството е с 
намесата си да поддържа зърнения баланс, интервенцията 
му изкривява пазарната среда и създава рискове за 
производителите, които са затруднени да прогнозират 
характера, срока и размера на евентуалните мерки. 
Проблемът може да бъде решен с много по-прецизна 
оценка на събраната реколта, по-надеждна статистика и 
по-нататъшно развитие на системата от складови записи 
за зърно, като необходима пазарна инфраструктура в 
земеделския сектор.

Среда за развитие

На 4 юни 2004 г. България затвори глава “Земеделие” 
в преговорите с Европейския съюз. Тези преговори 

продължиха малко повече от две години и в резултат от 
тях бяха постигнати сравнително благоприятни за страна-
та договорености. Предвидените във финансовата рамка 
средства за българското земеделие и съгласуваните квоти 
говорят за добрата оценка на Европейската комисия на 
капацитета за развитие на съвременно селско стопанство 
в България. Преговорният процес беше съсредоточен вър-
ху трите основни за страната приоритета: полски култури, 
лозаро-винарски сектор и животновъдство (по-специално 
– млечно говедовъдство). Трудността за сектора се със-
тои в това, че преговорите запечатват картината такава, 
каквато е към момента, а производителите разчитат тази 
картина да се промени значително в бъдеще. Предвиде-
ните средства – 1.55 млрд. евро през периода 2007–2009 
г. за преки плащания, пазарна подкрепа (в това число за 
интервенция и експортни субсидии) и за подкрепа на сел-
ските райони – са максималната сума, която бюджетът на 
ЕС може да предостави. Реалното им получаване обаче 
зависи изцяло от способността на сектора да усвои тези 
средства.

Три са основните насоки, в които трябва да се работи, за 
да се осигури усвояването на средствата: създаване и 
утвърждаване на ясна структура на земеделските произ-
водители и техните браншови организации; изграждане на 
необходимата система за интегриран контрол (например 
върху използването на земеделските земи, насажденията, 
броя на животните); и създаване на разплащателна аген-
ция, която да управлява преките плащания на основата на 
данните от системата за интегриран контрол. Към разпла-
щателната агенция ще трябва да се създаде и интервен-
ционна агенция, която да интервенира на пазара за балан-
сиране на цените на най-чувствителните стоки в защита на 
производителите. Интервенционната агенция, за разлика 
от обичайно практикуваната държавна интервенция, след-
ва  има ясни правила за работа и критерии за намеса на 
пазара,  дотолкова доколкото тя е част от механизма на 
Общата селскостопанска политика.

Набира скорост системата на субсидиране на земеделс-
кото производство като опит за изпробване на европейс-
кия модел. От 1 март влезе в сила субсидия за обработване 
на пустеещи частни земеделски земи. Годишният размер 
на помощта е 10 лв. на декар. Държавен фонд “Земеделие” 
гласува и финансова рамка за субсидиране на някои про-
изводства през 2004 година. Отпусканите целеви субсидии 
са предназначени за произведени и продадени количест-
ва качествена продукция. Беше определен и размерът на 
експортните субсидии, предназначени за производители, 
които имат пазар в страни извън ЕС. Субсидиите за стиму-
лиране износа на преработени селскостопански продукти 
за тази година възлизат общо на 3 млн. лева. Преференци-
ално ще бъдат подпомагани производителите от млечния 
сектор. За да получат субсидии за износ на агропродукция, 
фирмите трябва да получат експортен лиценз. Условията 
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и редът за издаването му са уредени в Наредба № 42 към 
Закона за подпомагане на земеделските производители53. 
Слабият интерес към експортните субсидии показа, че 
моделът не е изгладен и фирмите не са готови за дирек-
тно прилагане на европейските модели. Освен тромавата 
процедура и фиксираните срокове за реализацията на ек-
спорта, като основна пречка пред износителите се очерта 
исканата гаранция в размер на 50 на сто от субсидията 
при издаването на експортен лиценз. Това наложи да се 
преразгледат условията и да се намали гаранцията на 20 
на сто.

По оценка на МЗГ от средата на 2003 година е настъпила 
качествена промяна в интереса към програма САПАРД. 
Засиленият интерес доведе до изчерпване на средствата 
по някои от мерките. Досега са подписани 4 годишни спо-
разумения, като договорената по тях сума за субсидиране 
е в размер на повече от 570 млн. лева. Одобрените досега 
проекти са над 1 200 с обща инвестиционна стойност по-
вече от 1 млрд. лева и договорена субсидия по тях – 488 
млн. лева. По две от мерките – за преработвателни пред-
приятия и за алтернативни дейности, средствата са вече 
изчерпани и се налага пренасочване на средства от други 
по-малко прилагани мерки. На основата на мерките, залег-
нали в Националния план за развитие на селските райо-
ни, и реалния интерес към ползването на средствата по 
САПАРД, Агенция САПАРД и МЗГ поискаха допълнителни 
субсидии. Така към досегашните 54 млн. евро годишно ще 
се добавят още 62.4 млн. евро за следващите три години. 
От началото на годината до средата на юни са одобрени 
240 проекта на обща стойност 290 млн. лева, като размерът 
на договорените субсидии е 123 млн. лева. Приключилите 
напълно проекти от началото на годината са 160 и по тях 
е изплатена субсидия за 45 млн. лева. Предстои да бъдат 
разгледани депозираните нови 750 проекта по трите мерки 
на програмата. Поради ограничения бюджет на програмата 
не всички ще могат да се класират за субсидия.
 
Нерешен остава проблемът с онази част от поземлената 
реформа, която засяга изработването на кадастър и 
имотен регистър. Липсата на пълна и точна информация 
за границите и местоположението на имотите, основните 
им количествени и качествени характеристики, юридичес-
ките права и ограничения върху тези имоти възпрепятстват 
инвестициите в земеделието и развитието на земеделско-
то производство. Към средата на годината с кадастрални 
карти е покрита само 8 на сто от територията на страната. 
Липсата на кадастър и разпокъсаността на земята са пред-
поставка за продължаващо изпреварващо предлагане на 
пазара на земя. Отпуснатият от Световната банка заем от 
30 млн. долара представлява 30 на сто от необходимите 
средства за обхващане на цялата територия на страната. 

Съществува сериозна опасност да се забави изпълнени-
ето на проекта за кадастъра и имотния регистър, който 
трябва да приключи през март 2007 г. Световната банка 
вече настоя за спешни мерки за ускоряване на проекта и 
изпълнение на поетите ангажименти. От банката настояват 
вместо сегашните две самостоятелни агенции да има една 
агенция по вписванията и кадастъра. Очаква се реализи-
рането на проекта да доведе до по-голяма сигурност на 
инвестициите в земеделието.

В края на април парламентът отхвърли предложения 
от МЗГ проектозакон за горска компания и реши да се 
сформира работна група, която да разработи стратегия 
за преструктуриране на сектора и да предложи нов проект 
за закон. Реформата в горския сектор продължава да 
се бави поради сблъсъка на интереси при управлението 
и контрола върху добива и търговията с дървесина. За 
да се пресекат каналите за незаконна сеч на дървесина 
и нерегламентиран износ, законопроектът предвиждаше 
цялата стопанска дейност в горите да се осъществява от 
държавна горска компания, която да стопанисва и управ-
лява държавните гори. Проектът беше отхвърлен с мо-
тива за монополизиране на пазара и централизиране на 
управлението, с което ще се наруши конкуренцията и ще 
се загърбят пазарните механизми. Проектът беше разра-
ботен с помощта на Световната банка и нейната оценка е, 
че създаването на държавна горска компания отговаря на 
добрите международни практики в тази област. За реали-
зирането на проекта банката е готова да отпусне 30 млн. 
долара, при положение че се приеме законът и стартира 
реформата.

53  Наредба за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земе-
делски продукти,  ДВ,  бр.  41 от 18 май 2004 г.
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Няколко важни събития, свързани с регионалната политика, 
трябва да бъдат отбелязани  за периода от началото на 
годината – определянето от ЕК на финансовата рамка за 
България; затварянето на глава “Регионална политика” 
от преговорите за присъединяване на страната към ЕС; 
приемането на второ четене на Закона за регионалното 
развитие. 

Европейската комисия взе решение, представено от евро-
комисаря за регионалната политика и реформите на инс-
титуциите, България и Румъния да получат 6 на сто от 
средствата за регионална политика и структурни фон-
дове за периода 2007–2013 година, което означава – 22 
млрд. евро. За преходния тригодишен период 2007–2009 
година е предвидено финансовата рамка на България да 
бъде 4.245 млрд. евро. Най-голяма част от тази сума – 2.3 
млрд. евро, ще бъде изразходвана за структурни политики 
и подобряване на жизнения стандарт. Според експерти, 
това е една от най-добрите финансови рамки, съпоставени 
с територията и населението, които страни кандидатки са 
получавали. 

България пое ангажимент страната да бъде разделена на 
6 района за планиране и на 28 области. Това е направено 
с новия Закон за регионално развитие, в който са посочени 
механизмите за регионално планиране. Разпределението 
на средствата от европейските фондове ще става именно 
на базата на това планиране, както и на основата на пока-
зателите на населените места и най-острите им проблеми. 
Шестте центъра на административните райони за плани-
ране в страната са Бургас, Варна, Видин, Русе, Пловдив 
и София.

През изминалия период бяха приети и обнародвани ня-
колко важни нормативни акта: нов Закон за регионално 
развитие (ЗРР); Наредба за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройс-
твени зони; изменение и допълнение на Закона за уст-
ройство на територията.

Особено голямото значение на новия Закон за регионално 
развитие е наложено от няколко обстоятелства. Старият 
Закон за регионално развитие, приет през 1999 година, 
и подзаконовата уредба към него не бяха съобразени 
с разпоредбите на Регламент на ЕС 1260/1999 относно 
общите условия за структурните фондове; недостатъчно 
ясно бяха формулирани функциите на органите, които 
провеждат политиката на регионално развитие; не 
бяха решени проблемите с ресурсното осигуряване; 
несъвършена беше регламентацията на системата за 
мониторинг и оценка; не беше въведена правна уредба, 
осигуряваща информационно обслужване за нуждите на 
регионалното развитие. 

В новия закон е предвидено разработването на Национал-
на стратегия за регионално развитие, както и следните 
планови и програмни документи: областни стратегии и 
схеми за развитие и устройство (на ниво NUTS 3); реги-
онални планове за развитие (на ниво NUTS 2); общински 
планове за развитие (на ниво NUTS 4); национална опера-
тивна програма за регионално развитие (НОПРР). Въвеж-
да се и законово изискване за връзка между регионалното 
и териториално-устройственото планиране на национално 
и областно ниво.

Предвидено е създаването на нови органи за планиране 
и програмиране – регионални съвети за развитие и дирек-
ция “Техническо съдействие, координация и управление на 
регионални програми и планове” на ниво NUTS 2 и облас-
тни съвети за развитие на ниво NUTS 3. Предложена е и 
нова формулировка на районите за целево въздействие 
– райони за икономически растеж, райони в индустриален 
упадък, гранични райони, селски райони, планински райони 
и райони с висока степен на безработица. 

Предстои да бъдат приети подзаконовите нормативни 
актове, свързани с новия Закон за регионално развитие. 
Подзаконовата уредба на новия ЗРР трябва да доразвие 
постановките му и да регламентира изискванията за разра-
ботване, координация, контрол и информационно осигуря-
ване на плановите документи и дейността на органите по 
прилагането му. 

В закона са разграничени стратегическите планови доку-
менти от тези, които осигуряват финансирането и реали-
зацията им – това е и едно от изискванията на Регламент 
на ЕС 1260/1999 относно общите условия на структурните 
фондове. Характерно за новия закон е съчетаването на 
два основни подхода при планирането – “отгоре надолу” 
и “отдолу нагоре”. Принципът е стратегии, за които няма 
предвидено финансиране от ЕС или от държавния бюджет, 
да се разработват “отгоре надолу”, а планове да се изготвят 
“отдолу нагоре” за нива с осигурено финансиране/бюджет. 

На национално ниво е предвиден да се разработи Наци-
онален план за икономическо развитие (НПИР), в който 
да се определи макрорамката, да се дефинират страте-
гическите цели и приоритети в икономическото развитие. 
Разработването на НПИР е възложено на АИАП към МФ, 
която представи през май икономически анализ и прогноза 
за макрорамката на страната за периода 2007–2013 годи-
на. Подчертано беше значението на НПИР в процеса на 
усвояване на структурните фондове на ЕС.

За нуждите на регионалната политика е предвидено да се 
разработи Национална стратегия за регионално развитие, 
която трябва да бъде одобрена от МС по предложение на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
Тази стратегия ще определи рамката на НОПРР. На ниво 
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район за планиране ще се разработват регионални пла-
нове за развитие – те ще бъдат структурни елементи на 
НОПРР.

На областно ниво ще се разработват областни стратегии и 
схеми за развитие и устройство, които ще се одобряват от 
областния управител след съгласуване с областния съвет 
за развитие и регионалния съвет за развитие. 

На общинско ниво ще се разработват общински планове 
и ще се предлагат индивидуални проекти – за регионално 
развитие и местни проекти. Общинските планове за разви-
тие трябва да се разработват в съответствие с областните 
стратегии и схеми за развитие и устройство и да се при-
емат от общинските съвети по предложение на кмета на 
общината54.

Източниците за финансиране на регионалното развитие 
са: държавният бюджет, общинските бюджети, физически 
и юридически лица, международни финансови институции. 
Районите за планиране и районите за целево въздействие 
могат да бъдат подпомагани в съответствие със Закона за 
държавните помощи и чрез други форми на държавна под-
крепа – безвъзмездни помощи за реализиране на мерките, 
включени в НОПРР, безвъзмездна помощ за част от раз-
ходите за придобиване на дълготрайни активи, недвижими 
имоти и незавършени строителни обекти, частна, държавна 
и общинска собственост, данъчни облекчения, предвидени 
в закона, и т.н. 

В момента се разработват концепции за регионално разви-
тие на 6-те района за планиране – Северозападен, Севе-
рен Централен, Североизточен, Югоизточен, Южен Цент-
рален и Югозападен. Тези шест концепции се подготвят от 
6 междуведомствени работни групи и ще станат основа за 
цялостна концепция за регионално развитие на страната. 
Очаква се да бъдат готови до края на юли. В центровете 
на шестте района за планиране ще работят съветите за 
регионално развитие, които ще определят основните прио-
ритети. Обявена беше обществена поръчка за разработ-
ване на проект “Национална стратегия за регионално 
развитие на Република България за периода 2005-2015 
г.”, за чиято основа ще се използва националната концеп-
ция за регионално развитие. 

Проведените социологически проучвания показват, че въз-
можностите за финансиране от ЕС не са достатъчно 
добре познати сред българските общини. По-голямата 
част от информацията за фондовете на ЕС се предоставя 
през Интернет, но някои общини нямат такава връзка; съ-
ществуват противоречия между общинските и областните 
ръководства; не са редки случаите, когато личностните и 

партийните пристрастия надделяват над деловите съоб-
ражения за разработване на проекти; липсва капацитет 
за подготовка на добри проекти; процедурите са тежки и 
непрозрачни; общините трудно осигуряват средства за съ-
финансиране на проектите.

В началото на годината беше съобщено, че за първи път 
8 общински проекта са одобрени за финансиране по 
програма САПАРД. Проектите са на обща стойност около 
11 млн. лева, като половината от средствата са предвиде-
ни за ремонт на общински пътища. Одобрените проекти са 
на общини от изостанали селски райони, в които има по-
тенциал за развитие на туризма. Туризмът е един от клю-
човите сектори, свързани с регионалното развитие, които 
се подкрепят от европейските фондове. Усилията са насо-
чени към изграждане на инфраструктурата и създаване на 
нови туристически обекти. Общата стойност на действащи 
проекти в туризма надхвърля 30 млн. евро, а се очакват в 
рамките на многогодишното планиране по програма ФАР 
за периода 2004–2006 година още около 26 млн. евро за 
изграждане на инфраструктура до места с туристически 
възможности. Сумите, които ще бъдат отделени за регио-
нални проекти и в други области, са от порядъка на стоти-
ци милиони евро. Проблемът е как ще се управляват тези 
средства – доколко е изграден капацитет за това. Важно 
значение в това отношение има диалогът между централ-
ната власт и местната администрация. Проблеми същест-
вуват в министерствата, които не предоставят достатъчно 
информация, трудности има и в местните администрации, 
които не винаги имат достатъчен капацитет за подготовка 
на добри предложения за усвояване на средствата. Основ-
ните пречки при подготовката на проекти са: трудности при 
структуриране на приоритетите; при бюджетирането, пла-
нирането и изразходването на средства; при подготовката 
на добри планове за развитие. 

Разширяват се възможностите за подобряване на соци-
алната инфраструктура, градската среда, обновяване на 
обществени сгради и туристически обекти, които предос-
тавя проектът “Красива България”. През април беше 
съобщено, че през 2004 година ще бъдат изпълнени 278 
проекта в рамките на “Красива България”, на стойност 24 
млн. лева. 35 нови общини ще се включат в проекта, като 
с това общият брой на общините, участващи в проектите 
на "Красива България", ще достигне 99. Сред най-интерес-
ните обекти, които ще бъдат обновени, са Бачковският ма-
настир, Балабановата къща и дворецът в Балчик. Приори-
тетните компоненти на проекта през 2004 година ще бъдат 
“Социална инфраструктура” и “Подобряване на градската 
среда”. Предвижда се по тях да бъдат наети общо 8 600 
души.

С цел преодоляване на проблемите по информационното 
обслужване, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството заяви готовността си да провежда обу-

54  Повече подробности за регионалната политика на България и философията на новия 
Закон за регионално развитие вж. в: д-р Стоянов, Я., “Регионална политика на България в 
контекста на регионалната политика на Европейския съюз”, 2003 г. 
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чителни семинари по програмите САПАРД, ИСПА, ФАР. 
Министерството на земеделието и горите откри Евроин-
формационен център в приемната на МЗГ за консултации 
на производители и преработватели по мерките на програ-
ма САПАРД. В Агенция САПАРД също е открита постоянно 
действаща приемна за консултиране на общините, които 
кандидатстват по публичните мерки на европейските пред-
присъединителни програми.

Освен това през март беше обявено, че през тази година 
на общините за първи път ще се отпускат безлихве-
ни заеми от държавния бюджет, за да участват във 
финансирането на проекти, за които са предоставени 
средства от ЕС. Държавата ще отпуска като безлихвен 
заем цялата сума по даден проект, но не наведнъж, а на 
траншове, според етапите на проекта.

Във връзка с кандидатстването на общините за финансира-
не от различните фондове на ЕС интерес представлява и 
формулираното от НСОРБ предложение за прехвърля-
не на държавна собственост към общините. Става дума 
преди всичко за обекти, които преди са се стопанисвали от 
Министерство на отбраната или от МВР – бивши казарми, 
бивши бази на “Гранична полиция” в погранични райони. 
Основание за подобно предложение е обстоятелството, че 
голяма част от тези обекти в момента не се стопанисват 
и се рушат. Част от тях могат да бъдат преобразувани в 
социални заведения и по този начин общините ще могат да 
кандидатстват за финансиране от “Социално-инвестицион-
ния фонд” на Европейския съюз, който подпомага изграж-
дането на социални заведения. Изготвен е предварителен 
списък на такива обекти, които общините предлагат да им 
бъдат прехвърлени. В него на тази етап са включени около 
3 000 обекта, но списъкът все още не окончателен. НСОРБ 
предлага два варианта за прехвърляне на собствеността 
– Министерският съвет с еднократен акт да прехвърли соб-
ствеността от изготвения списък към общините или друг 
възможен вариант е това да стане след поправки в зако-
ните за държавната и за общинската собственост. Рацио-
налното използване на общинската собственост ще даде 
възможност на общините да се самоиздържат.

Друго предложение в тази посока е държавата да пре-
достави на общините жилищния фонд, ако не е ведомс-
твен. Приходите според представителите на НСОРБ също 
могат да постъпват в общинските бюджети. В страните от 
ЕС общественият жилищен фонд се стопанисва основно 
на местно ниво. Независимо че в България неговият дял е 
много малък (едва 3 на сто от общия), той би могъл да се 
използва по-рационално.

Подобна трансформация на собствеността може да се раз-
глежда като крачка към децентрализация и засилване на 
местното самоуправление. 

След известно затишие в областта на финансовата 
децентрализация, в края на февруари МРРБ предложи 
нова форма за нейното осъществяване – Концепция 
за институционализиране на диалога между местната 
и централната власт и създаване на Съвет за децент-
рализация. Съществуват обаче противоречиви мнения за 
необходимостта от такъв съвет, тъй като създадената ра-
ботна група по финансова децентрализация работи успеш-
но и друга институция не е необходима. Това, което трябва 
да се направи обаче, е да се дефинира по-ясно тежестта 
на становищата и препоръките на тази работна група пред 
централната власт.

Продължава процесът на усъвършенстване на адми-
нистративното обслужване на бизнеса и гражданите в 
общините. След като през лятото на миналата година две 
общини в Бургаска област – Поморие и Приморско – поеха 
администрирането на местните такси и данъци, още три 
общини в същата област ще преминат към администри-
рането на местни данъци и такси. Това е част от проект 
за реформа в данъчната администрация, който трябва да 
приключи през 2006 година. Общинските служители в трите 
населени места ще бъдат натоварени с администрирането 
на данък сгради и такса смет (уведомяване за дължимите 
такси и данъци, изготвяне на справки, корекции, издаване 
на удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти, 
издаване на удостоверения за липса на данъчни задълже-
ния). Данъчната администрация ще предостави на общин-
ските власти компютърни системи, софтуер, бази данни и 
квалифициран персонал; ще оказва методическа подкрепа 
и експертна помощ на местната власт.

Добра практика представи и община Шумен, която въведе 
информационна система за подобряване на админис-
тративното обслужване – предприемачите ще бъдат 
уведомявани чрез SMS, че разрешителните им за раз-
лични видове дейности са готови. Тази услуга е безплатна 
и се предлага за първи път в страната. Системата улес-
нява бизнеса, пести време и разходи. Процедурата ще 
се прилага при издаване на лицензи за алкохол и цигари, 
удостоверения за регистрация и категоризация на търговс-
ки обекти и разрешителни за ненормирано работно време. 
Тази услуга се въвежда в сектора “Търговия и лицензи” 
към общината, където дневно се обработват по около 20 
молби. В процес на разработка е модул “Деловодство”, в 
който ще бъде обхваната входящата и изходящата корес-
понденция за административно обслужване на бизнеса и 
гражданите в Шумен. 
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Петър Станков, Център за 
икономическо развитие

Приключването на прего-
ворите за присъединяване 
към Европейския съюз през 
изтеклата половина на 2004 
година поставя на дневен ред 
определен кръг проблеми, 
свързани не само с процеса 
на уеднаквяване на българс-
кото законодателство с acquis 
communautaire. Въпросите, 

които процесът на интеграция поставя оттук нататък, се 
отнасят до различни нива в икономиката и държавното 
управление. Те се отнасят и до определени политики и 
практики, които следва да бъдат прилагани в българската 
икономическа политика, за да се създадат условия за пъл-
ноценно вписване на българското стопанство в Единния 
европейски пазар. 

Една от ключовите политики в областта на икономиката в 
ЕС е политиката към предприятията, която Центърът за 
икономическо развитие си поставя за цел да изследва вече 
в няколко последователни издания на доклада “Икономика-
та на България”. Целта на настоящото изложение ще бъде 
да представи тази политика на равнище на Общността и 
доколкото е възможно, да изгради паралел между това, ко-
ето е актуално в ЕС, включително в новоприетите страни, 
и в България по отношение на този сбор от политики в раз-
лични области на икономиката и държавното управление, 
наречен политика към предприятията.

Според разбиранията на администрацията на Европейска-
та комисия, политиката към предприятията е основното 
средство за постигане на целите, поставени на Евро-
пейския съвет в Лисабон през 2000 година, а именно: 
най-конкурентоспособната икономика, основаваща се на 
знанието и на принципите на устойчивото развитие в све-
товен мащаб да бъде европейската, като индикативната 
дата за постигането на тези цели е 2010 година.

Политиката към предприятията е насочена главно към това 
да стимулира страните членки да създават благоприятна 
за бизнеса среда за стартиране и за функциониране на 
предприятията. Мерките на политиката към предприятията 
се съсредоточават предимно към МСП, но също така от по-
добрената среда за функциониране на бизнеса се възпол-
зват и големите предприятия. Едновременно с този подход 

обаче и напълно в съгласие с регулативистките тенденции 
в мисленето на европейските управляващи се използва и 
директното стимулиране на предприятията.

На наднационално равнище в ЕС политиката към пред-
приятията е организирана на хоризонтална основа, т.е. 
не се открояват приоритетни сектори в икономиката, а съ-
ществуват само мерки за подобряване на средата за стар-
тиране, за водене и за прекратяване на бизнеса като цяло. 
На национално равнище обаче тези хоризонтални мерки 
не могат напълно да осигурят баланса между досегашните 
практики в отделните икономически политики на държави-
те членки, които са насочени по-скоро към дефиниране на 
приоритетни отрасли и стимулиране на определени секто-
ри в икономиката, и стимулирането на бизнес средата като 
цяло, което изисква прилагане на наднационалния подход 
към секторните политики вътре в страната членка. Съвсем 
нормално е корпоративните лобита на големите компании 
от “традиционните” отрасли в ЕС да не са съгласни да се 
откажат от привилегиите си на национално равнище. Зато-
ва анализаторите в Европейската комисия, които същев-
ременно са представители на определени страни членки, 
стигат до компромисната формулировка на методите, с 
които борави политиката към предприятията, а именно: 
“Инструментите на индустриалната политика, които са ин-
струменти и на политиката към предприятията, целят да 
осигурят рамковите условия, в които предприемачите и 
бизнесът могат да поемат инициативи, да използват иде-
ите си и да реализират възможностите, които са се откри-
ли пред тях. Въпреки това политиката към предприятията 
трябва да има предвид нуждите на определени сектори, 
които подлежат на подробни секторни регулации.”55 

Хоризонталният аспект на политиката към предприяти-
ята в ЕС е насочен към подобряване на бизнес средата 
по осем нейни параметъра, влиянието върху които се 
очаква да постигне Лисабонските цели:
• Достъп до финансиране
• Регулаторна и административна среда
• Отворени и ефективно функциониращи пазари
• Предприемаческа активност
• Човешки ресурси
• Разпространение на знанията и на иновациите
• Информационни и комуникационни технологии
• Устойчиво развитие

Мерки за подобряване достъпа до финансиране на 
МСП в ЕС56

В рамките на политиката към предприятията в Европейския 
съюз се включват мерки за подобряване достъпа до 
финансиране на МСП. Подкрепата за МСП в това отношение 
се осъществява или директно от ЕС, или чрез структурните 

ПОЛИТИКА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

55  Commission of the European Communities. Industrial Policy in an Enlarged Europe. Brussels, 
11.12.2002 COM (2002) 714 final, р. 3
56  Тази част от прегледа е основана на: European Commission. DG Enterprise. European 
Union Support Programmes for SMEs. May 2003.
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фондове на Съюза, които се разпределят към отделните 
държави и се управляват на национално равнище.

Европейските структурни фондове са главният източник на 
възможности за финансиране на МСП, които членството 
в ЕС предоставя на МСП от дадена страна членка. Те са 
насочени към това да намаляват разликите в икономи-
ческото развитие между регионите на ЕС главно в четири 
направления: земеделие, регионална политика, заетост 
и социални дейности. Разликата с директните субсидии 
е, че фондовете се управляват на национално равнище. 
Проектите, с които МСП кандидатстват за финансиране от 
структурните фондове, се номинират за финансиране от 
конкретната страна членка или регион в страната. За да се 
подпомогне ускореното икономическо развитие на МСП в 
по-изостаналите европейски региони, са създадени четири 
фонда: Европейски фонд за регионално развитие, Евро-
пейски социален фонд, Европейски гаранционен фонд за 
развитие на земеделието и Финансови инструменти за раз-
витие на риболова.

Директните помощи на ЕС за европейските предприя-
тия са съсредоточени предимно в няколко области: околна 
среда, научни изследвания и образование. Те се предоста-
вят на МСП от различните департаменти на Европейската 
комисия. МСП могат да кандидатстват за тези програми, 
при условие че са представили международен проект, кой-
то генерира определена добавена стойност. Помощите са 
под формата на субсидии, покриващи 50 на сто от разхо-
дите за конкретния проект. Такива програми са например 
Шеста рамкова програма за изследвания и технологично 
развитие (2002–2006), като 15 на сто от бюджета на прог-
рамата ще се разпредели за подкрепа на изследователска-
та дейност и иновациите в МСП, програма ЕУРЕКА – мрежа 
за пазарно ориентирана развойна дейност и изследвания, 
и програмите Сократес и Леонардо да Винчи, които са на-
сочени в сферата на образованието.

Третият главен източник на финансиране, който се генерира 
от наличието на политика към предприятията в ЕС, са 
различните финансови инструменти, които не са достъпни 
директно за предприятията. Средствата се разпределят 
чрез финансови посредници от дадената страна членка. 
Тези финансови инструменти са създадени с цел да 
увеличат обема на кредитите за МСП чрез: 1) стимулиране 
на банките да доразвиват капацитета за кредитиране на 
МСП, 2) участие в различни рискови схеми за кредитиране 
на малкия и средния бизнес, и 3) предоставяне на гаранции 
на институции, финансиращи МСП. За периода 2001–2005 
година са предвидени 320 млн. евро по това направление на 
политиката към предприятията. Средствата се управляват 
от Европейския инвестиционен фонд. 

Допълнителна информация по всички главни направления 
на политиката за подобряване достъпа до финансиране 

на МСП в ЕС, както и по някои други направления, може 
да се намери в местните бюра на мрежата от Евро-инфо 
центрове.

Мерки за подобряване на административната и 
регулативна среда в ЕС

Целта на подобряването на административната и регула-
тивна среда е да се подкрепя индиректно желанието за по-
емане на риск у потенциалните предприемачи и да се сти-
мулира развитието на предприятията чрез институционал-
ни източници за позитивна промяна, каквито са например 
работата на регулаторните органи, на съдебната система и 
на различните институции, които прилагат политиката към 
предприятията. Административната и регулативна среда е 
важна за развитието на бизнеса, защото колкото повече са 
ограниченията пред стартирането и функционирането му, 
толкова по-трудно расте предприятието, а като макроефект 
това се пренася и върху растежа на БВП и на съвкупното 
търсене, което от своя страна оказва вторичен задържащ 
ефект върху растежа на предприятията.

В ЕС най-много препятствия съществуват в регулациите по 
отношение на наемането на нови работници – там са най-
големите различия в постиженията на отделните държави. 
За различните държави членки процедурите по наемане на 
работници преди самото наемане и след това са различни 
по вид и по брой, но средното ниво за ЕС е 1 процедура 
преди наемането и 3 процедури след наемането57. Колкото 
по-малко процедури има за наемане на работници, толкова 
повече стимули имат МСП да растат. 

Значителен напредък в последните години се отбелязва 
при опростяването на регистрацията на фирми. Тук основ-
ните параметри за позитивна промяна в бизнес средата са 
времето и разходите за стартиране на малък бизнес, както 
и последващите време и разходи за общуване с админист-
рацията. Колкото по-малко е времето и колкото са по-ниски 
разходите за общуване с администрацията, толкова по-
високи стимули имат предприемачите да развиват своята 
дейност в рамките на легалната икономика. В ЕС време-
то и разходите за стартиране на компания са значително 
по-ниски (3 процедури и 1 ден), отколкото са в България, 
където са 10 процедури и 30 дни58. 

Съществуват още два силни метода за подобряване на 
административната среда, които широко се използват в 
ЕС. Първият е използването на ex-ante и ex-post анализ 
на влиянието на законодателството върху бизнеса (т.нар. 
impact assessment analysis). В това отношение лидери са 
Ирландия, Швеция и Великобритания, които са деклари-

57  European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 34.
58  OECD/EBRD. South East Europe Region: Enterprise Policy Performance. A regional 
Assessment. October 2003, р. 29.
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рали, че до 2006 година ще подлагат всички отнасящи се 
до бизнеса закони на такъв предварителен и последващ 
влизането им в сила анализ.  Вторият метод е електронно-
то правителство. Въвеждането на ИКТ в публичните услуги 
не е самоцел – то реално намалява разходите на бизнеса 
за влизане и функциониране в рамките на закона, което им 
освобождава ресурс за повече инвестиции и повече ново-
създадени работни места, отново в рамките на формална-
та икономика. Въвеждането на електронно правителство в 
повечето страни се съпровожда от кампании по обучение 
на предприемачите как да използват новите възможности, 
които ИКТ им предоставят за разширяване на бизнеса и 
намаляване на разходите. В това отношение ЕС също е 
значително по-напред от България, защото поне 67 на сто 
от публичните услуги могат да се потребяват през Интер-
нет (Франция), а процентът е най-висок в Дания, където 
практически всички публични услуги могат да се получат 
по Интернет59. 

Мерки за подобряване ефективността на 
функциониране на пазарите

В ЕС мерките за подобряване на функционирането на паза-
рите се изследват главно в три направления: а) търговска 
интеграция между и извън държавите членки; б) държавна 
помощ за определени предприятия; в) прозрачни, открити 
и силно рекламирани процедури по публични поръчки. 

Изследванията на ЕК показват, че степента на търговска 
интеграция60 е най-силна сред новоприетите страни, като 
за Естония този дял е около 80 на сто, докато за България 
например е около 40 на сто61. Тези показатели свидетел-
стват както за отвореността, така и за конкурентоспособ-
ността на икономиките. За повишаване на търговската 
интеграция се използва главно намаляване на търговските 
ограничения (мита и нетарифни ограничения) между стра-
ните в ЕС.

Държавната помощ за определени предприятия затихва 
като метод за подобряване на ефективността на пазарите, 
тъй като делът на държавната помощ в икономиката непре-
къснато намалява и се движи между 0.5 на сто и 1.7 на сто 
от БВП в икономиките на ЕС (изчислено преди последното 
разширяване). Доколкото съществуват, мерките в тази на-
сока се прехвърлят от директна подкрепа за определени 
предприятия към хоризонтален подход, т.е. към осигуря-
ване на рамкови условия за ефективно функциониране на 
пазарите. Делът на “хоризонталната” държавна помощ към 
общата за целия ЕС е около 70 на сто за 2001 година62. 
Основна роля в тази смяна на подхода имат националните 
комисии за защита на конкуренцията и прилагането на ев-
ропейското законодателство в тази област. 

Що се отнася до откритите и прозрачни процедури по дър-
жавни поръчки в ЕС, то тук прогресът на страните членки е 

най-малък. За целия ЕС процентът на тези поръчки не над-
хвърля 30 на сто, а друга характерна черта на този процес 
е, че е по-скоро изключение поръчката да бъде спечеле-
на от чуждестранен конкурент на местна компания, която 
участва в конкурса (делът на тези поръчки е само 1.3 на 
сто)63. Това показва все още твърде голяма асиметричност 
между декларираната равнопоставеност на икономически-
те субекти на територията на ЕС и реалните практики, на 
които тепърва предстои да правят големите си крачки към 
реалното интегриране на европейския пазар на обществе-
ни поръчки. 

Мерки за насърчаване на предприемачеството

В ЕС (отново по данни преди последното разширяване) 
функционират около 20.5 млн. предприятия и 99.8 на сто 
от тях са малки и средни, а 93.1 на сто от всички предп-
риятия имат под 10 служители, което ги категоризира към 
микропредприятията64. Най-важните фактори за насърча-
ване на предприемачеството са състоянието на бизнес 
средата и личните качества на предприемачите. Не бива 
да се забравя и фактът, че съществуват два обобщени 
типа предприемачи: 1) които се опитват да се възползват 
от видяна възможност на пазара (opportunity entrepreneurs), 
и 2) които стават предприемачи заради необходимостта от 
изхранване на семействата си или заради личната увере-
ност, че трябва да поемат съдбата си в собствените ръце 
(necessity entrepreneurs). Предприемачеството като ясно 
видяна пазарна възможност е резултат от подобрението 
на средата за възникване и функциониране на бизнес и 
промяната на отношението към риска сред потенциалните 
предприемачи. Преходът към този тип предприемачество 
се осъществява чрез различни типове обучения и доразви-
ване на човешките ресурси в ЕС чрез постоянно обучение 
в предприемачески умения. 

Насърчаването на предприемачеството се ориентира в 
шест главни направления:
• Улесняване стартирането на предприятия
• Повишаване склонността към предприемачество
• Намаляване на времето и разходите за стартиране на 

бизнес
• Насърчаване на предприемачеството сред жените
• Стимулиране на бизнес инкубаторите
• Улесняване на трансфера на собствеността на МСП

59  EC. Benchmarking Enterprise Policy: Results from the 2003 Scoreboard. Brussels 4.11.2003, 
SEC (2003) 1278, р. 30.
60  Изчислена като (Износ+Внос / 2 x БВП).
61  Пак там, стр. 34.
62  Пак там, стр. 36. Тук би следвало да се направи важно методологическо уточнение: при 
изчисляването на държавната помощ се изключват помощите за земеделие, рибовъдство и 
транспорт, които сами по себе си също са значителни.
63  Пак там, стр. 36.
64  Schmiemann, M. Enterprises in Europe - does size matter? // Industry, Trade and Services. 
Statistics in Focus, theme 4-39/2002, р. 2



ПОЛИТИКА КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 89

НА ФОКУС

Ясно е, че поне три от тези направления са тясно взаимос-
вързани: стартирането на предприятията, времето и разхо-
дите и бизнес инкубаторите. Стартирането на предприятия 
се улеснява чрез намаляването на времето и разходите за 
регистрация на компании и тук стандартната мярка на по-
литиката към предприятията е обслужването на едно гише, 
чрез която се постига регистрация на компания за 1 ден 
и се преминава само през 3 стандартни процедури. Както 
бе отбелязано по-горе, за сравнение в България към края 
на 2003 година тези показатели са съответно 30 дни и 10 
процедури. 

Като цяло страните кандидатки постигат по-добри резулта-
ти от страните членки в стартирането на нови предприятия 
и задържането им на пазара. Стандартният показател, кой-
то се използва за анализ на стартиращите предприятия, е 
нетен брой на зародилите се предприятия (стартирали 
минус фалирали65). За периода 1995–2000 година този дял 
за ЕС се движи между –1.7 на сто и 6 на сто, докато за но-
воприетите страни и страните кандидатки той е между 2.3 
и 21 на сто66. Това подчертава връзката между скоростта, 
с която се преструктурира икономиката, и възникването на 
нови възможности за бизнес, от които се възползват потен-
циалните предприемачи в страните кандидатки.

Що се отнася до насърчаването на предприемачеството 
сред жените, в ЕС се оценява, че тази част от населението 
не е реализирала напълно своя потенциал за участие на 
трудовия пазар. Общият дял на предприятията, създадени 
от жени в ЕС, не надхвърля 28 на сто, за новите членки 
делът достига 30 на сто, а в България жените като цяло 
се представят още по-добре: през 2001 година делът на 
предприятията, създадени от жени, се движи около 33-34 
на сто67.

Склонността към предприемачество се влияе от няколко 
фактора: обществен авторитет на фигурата на предприе-
мача, традициите в предприемачеството, склонността към 
риск, възможностите, които пазарът генерира, и алтерна-
тивните доходи от наемане на потенциалния предприемач. 
В ЕС се насърчава положителният облик чрез позитивни 
медийни кампании, залагане на учебни предмети по пред-
приемачество в учебните програми на средните училища 
и в учебните планове на университетите, и хоризонтални 
мерки като улесняване на входа в отраслите. Въпреки това 
обаче може да се заключи, че склонността към предприе-
мачество в ЕС е значително по-ниска, отколкото в САЩ, къ-
дето рискът е по-добре възприет и склонността към изпол-
зването на предприемачеството отново като възможност 
за личностна реализация дори и при провал в бизнеса е 
по-висока, а страхът от провал – по-нисък, отколкото в ЕС. 

Именно тази по-ниска склонност към риска в ЕС прави 
специфичната мярка, наречена бизнес инкубатори, толко-
ва привлекателна за европейските управляващи. Макар и 

тя да не спада към хоризонталните мерки за подкрепа на 
предприемачеството, защото се подкрепят предимно стар-
тиращи високотехнологични компании и компании с висок 
потенциал за растеж, тези мерки са довели до създаване 
на около 900 бизнес инкубатора в ЕС до 2002 година, пове-
чето от които действат чрез подкрепата на държавни инс-
титуции и не реализират печалба68. Заетостта на площите 
в бизнес инкубаторите в ЕС е между 44 и 100 на сто, което 
показва, че тази мярка е добре приета от предприемачите 
и може да се използва и в страните кандидатки с цел до-
пълнително насърчаване на предприемачеството в отрас-
ли с висока степен на добавена стойност. 

Политики в областта на човешките ресурси

ЕС обособява няколко мерки, с които да насърчи по-адек-
ватния отговор на европейската образователна система 
на изискванията на икономиката, основана на познанието. 
Първа мярка е взаимното признаване на дипломите за 
средно и висше образование в страните членки, което на-
сърчава мобилността на работната сила. Освен географс-
ката, има и други измерения на мобилността, необходима 
за икономиката на познанието. Смяната на квалификацията 
и професията е нормална практика и затова се насърчават 
програмите за перманентно обучение по предприемачест-
во и високи технологии. 

Изследванията показват, че новоприетите страни и страни 
кандидатки изпреварват страните членки на ЕС само по 
отношение на броя на завършилите обществени науки и 
в отделни случаи като Литва, Румъния и Словения – по 
брой на завършилите инженерни науки. В останалите об-
ласти на развитие на човешките ресурси, които подпомагат 
икономиката на познанието, като например математика,  
компютърни науки и медицина, новите страни изостават 
значително от досегашните средни за ЕС стойности. Бъл-
гария изпреварва значително средните за ЕС стойности 
единствено по броя на завършилите обществени науки, но 
в останалите сфери на образованието, които имат отно-
шение към новата икономика, позициите на страната също 
изостават значително69. 

Политики за разпространение на знанията и 
иновациите

За да постигне целта си да бъде най-конкурентната иконо-
мика в световен мащаб, основана на познанието, Европа 
трябва да може да намери правилните политики, за да 
65  Като дял от общия брой предприятия.
66  Пак там, стр. 41.
67  Пак там, стр. 45.
68  Източник: European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 
scoreboard. Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 50.
69  European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 62
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осигури широко разпространение на знанието и на инова-
циите, тъй като те са най-краткият път към конкурентоспо-
собността на компаниите. Последната изгражда конкурен-
тоспособността на държавите членки, а оттам – на ЕС и 
на неговата икономика. Европа чувствително изостава от 
САЩ и Япония по дела на НИРД в БВП и особено по дела 
на НИРД, който се осигурява от бизнеса, в БВП. Единстве-
но финландската и шведската икономика изпреварват щат-
ската по НИРД, осигурени от бизнеса. В Европа се отделят 
между 0.7 и 3.8 на сто от БВП за НИРД, като средното за 
ЕС е едва 1.9 на сто70. За да се насърчи по-лесният транс-
фер на научни разработки към бизнеса, който би позволил 
достигането на стратегическата цел от 3 на сто НИРД в 
БВП до 2010 г., европейските управляващи са склонни да 
виждат разширени функции на държавната политика и в 
тази сфера. Това се доказва и от факта, че между 4 и 14 
на сто от разходите на предприятията за НИРД се финан-
сират от правителствата на страните членки, но не бива 
да се забравят и възможностите, за които стана въпрос в 
началото – участието на европейските МСП в различните 
програми на наднационално равнище за насърчаване на 
разпространението на знания. 

В новоприетите страни и оставащите страни кандидатки 
се наблюдават две тенденции при участието на държава-
та във финансирането на разпространението на знания и 
иновации, респ. в разходите за НИРД. Има държави като 
Кипър, Унгария, Латвия и Словения, чиито правителства не 
изглеждат заинтересувани от голямо участие във финанси-
рането на научноизследователските програми на бизнеса: 
директните правителствени трансфери за НИРД при тях не 
надхвърлят 6–7 на сто. Въпреки това обаче Словения дър-
жи първенството сред тази група страни, заедно с Естония, 
по разходи за НИРД в БВП, по Интернет потребители и по 
абонати на мобилни оператори71. Този факт, заедно с фак-
та, че Естония спада към тези държави, чиито правителст-
ва са по-склонни да финансират начинанията на бизнеса в 
трансфера на технологии, говори за това, че едва ли може 
да се намери универсална политика, която да отговаря 
на местните изисквания на бизнеса, за да могат местните 
компании да отделят повече от средствата си за научноиз-
следователска и развойна дейност. Естония е неоспорим 
лидер в промените в регулаторната рамка за иновации 
сред страните кандидатки: тя първа приема Закона за 
електронния подпис и либерализира телекомуникационния 
си пазар, а това се оказват важни индиректни фактори за 
разпространение на знанията и иновациите. Към спомена-
тата група страни с по-активно участие на държавата освен 
Естония спадат България, Чешката република, Словакия, 
Полша и Румъния. В тази група делът на участие на дър-
жавата е между 14 и 38 на сто, като горният екстремален 
случай е Румъния72.

Насърчаването на произвеждането на нови патенти и тран-
сферът им в реалните бизнес практики, както и политиките 

за насърчаване на износа на високотехнологични продук-
ти също са елементи на политиката към предприятията в 
досегашните и в новоприетите (включително в оставащите 
кандидатки) страни членки на ЕС. Разликата между двете 
групи страни е в това, че новите страни изостават драстич-
но от страните – досегашни членки, по брой на патентите 
на 1 млн. души (с изключение на Словения) и по дял на 
високотехнологичния експорт.

Преследването на определени количествени цели далеч 
не е изключение в политиките на страните членки на ЕС. 
Нещо повече: те определено дават положителен резултат, 
ако бъдат обвързани с адекватни на конкретните нацио-
нални условия политики, които да засягат израстването 
на научния потенциал в инженерните науки, защитата на 
интелектуалната собственост, прилагане на клъстерни 
стратегии за развитие на определени отрасли и региони, 
и насърчаване на рисковия капитал. Например Финландия 
прилага такива количествени цели от 70-те години на 20 
век, достигайки в началото на този век равнище на най-
конкурентоспособна икономика в световен мащаб73.  

Политики за разпространение на ИКТ

Тези политики са тясно свързани с предходната подтема, 
като използването на определени мерки за разпростране-
ние на знанията и иновациите означава да се насърчават и 
ИКТ. В същото време обаче в ЕС се предприемат някои по-
специфични мерки като например: насърчаване прониква-
нето на информационните и комуникационните технологии 
във всеки сектор от икономиката, повишаване значението 
на електронната търговия, повишаване на Интернет пот-
реблението и особено на високоскоростните връзки сред 
предприятията, както и насърчаване на конкуренцията 
сред Интернет доставчиците с цел да се намалят разходи-
те на компаниите за неговото използване. 

Включване на устойчивото развитие като елемент на 
политиката

Въпреки че устойчивото развитие се оценява като еднов-
ременно взаимодействие на икономически, социални и 
екологични фактори върху състоянието на европейските 
предприятия, в ЕС се говори предимно за третия ком-
понент на това развитие. Това е така, първо, заради из-
черпателността на гореизложените мерки в сферата на 
икономиката, второ, заради твърде големите разлики в 
социалните системи вътре в ЕС, което на този етап прави 
почти невъзможно прилагането на общностни политики, и 

70  Изчислено отново само по досегашните 15 страни членки.
71  Kalvet, Tarmo. Estonians and Slovenians at Top in IT. The Baltic Review. Vol.19. 
http://www.tbr.ee/issues/vol19/it_top.html 
72  European Commission. Benchmarking Enterprise policy. Results from the 2002 scoreboard. 
Commission staff working document. SEC (2002) 1213, Nov. 2002, р. 67
73  Вж. Global Competitiveness Report 2003–2004, р. 2.
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трето заради относително по-простото нормативно прила-
гане на екологични стандарти в производството за целия 
ЕС. Именно там се съсредоточава политиката към пред-
приятията в ЕС по отношение на устойчивото развитие, 
като се приемат определени стандарти за замърсяване на 
околната среда от предприятията, както и за приемане на 
екологични стандарти при управлението на европейските 
предприятия въобще (EMMA и ISO 14001). Следи се също 
така за намаляването на енергоемкостта на производства-
та и за намаляване на емисиите на вредни за атмосферата 
газове. Като цяло новоприетите страни изостават и по по-
казателите за устойчиво развитие от страните членки на 
ЕС, с единственото изключение на Словения.

Приключването на преговорите за присъединяване на 
България към ЕС поставя на нова основа формулирането 
и прилагането на инструментите на икономическата поли-
тика в България. Индикативната цел до 2010 година евро-
пейската икономика да се превърне в най-конкурентоспо-
собната в световен мащаб изисква от българските управ-
ляващи да синхронизират добрите практики на равнище 
Общ пазар при изготвянето на мерките на политиката към 
предприятията в България. Това означава да се работи по 
всички направления на политиката към предприятията със 
системно организирани мерки. 

В последната година в България се забелязват значителни 
изменения в положителна посока за стимулиране на пред-
приемачеството и инвестициите, за улесняване на достъ-
па до финансиране, за отваряне на все повече пазари за 
български стоки извън ЕС и за увеличаване на степента 
на търговска интеграция със самия ЕС. Това положително 
развитие в политиката към предприятията обаче не може 
да компенсира изоставането от повечето вече присъедини-
ли се страни и от самите страни членки по редица парамет-
ри на регулаторната среда, по разпространение на ИКТ в 
бизнеса и домакинствата, по разпространение на знанията 
и иновациите, и по реформирането на образователната 
система в посока на създаване на предприемачески уме-
ния. Тези слаби страни на политиката за насърчаване на 
предприемачеството в България би следвало да бъдат 
преодолени при интеграцията на българската икономика с 
тази на ЕС при прехода им към постигане на най-висока 
конкурентоспособност в световен мащаб.
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Наименование Статус Държавен вестник

НАРЕДБА за управление на тарифните квоти Нов бр. 1 oт 6.01.2004 г.
НАРЕДБА за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии 
на въглероден двуокис и разхода на гориво Нов бр. 2 oт 9.01.2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за създаване на Съвет за икономическа политика Изменен / допълнен бр. 2 oт 9.01.2004 г.
НАРЕДБА за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивиду-
ално лицензиране и регистрация по обща лицензия Нов бр. 2 oт 9.01.2004 г.

НАРЕДБА за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в 
железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии Изменен / допълнен бр. 2 oт 9.01.2004 г.

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2004 г. Изменен / допълнен бр. 3 oт 13.01.2004 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър 
на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната 
сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях 

Нов бр. 3 oт 13.01.2004 г.

НАРЕДБА за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройст-
вени зони Нов бр. 3 oт 13.01.2004 г.

НАРЕДБА за условията и реда за разпределение на квотите за износ и реекспорт на текстилни 
изделия и облекла с български произход за Канада и САЩ Изменен / допълнен бр. 4 oт 16.01.2004 г.

НАРЕДБА за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции Нов бр. 4 oт 16.01.2004 г.
НАРЕДБА за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична 
и болнична помощ Изменен / допълнен бр. 4 oт 16.01.2004 г.

ЗАКОН за водите Изменен / допълнен бр. 6 oт 23.01.2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производ-
ство и от внос за вътрешния пазар Изменен / допълнен бр. 6 oт 23.01.2004 г.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация Изменен / допълнен бр. 6 oт 23.01.2004 г.
МИТНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ относно международния превоз на стоки под покритието на кар-
нети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.) Нов бр. 7 oт 27.01.2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за създаване на Координационен съвет по Националния план за 
развитие и за координация на процеса на подготовка на програмните документи за участие на 
Република България в структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз 

Изменен / допълнен бр. 8 oт 30.01.2004 г.

НАРЕДБА за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и 
мутагени при работа Изменен / допълнен бр. 8 oт 30.01.2004 г.

НАРЕДБА за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работ-
ната среда Изменен / допълнен бр. 8 oт 30.01.2004 г.

НАРЕДБА за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при 
работа Изменен / допълнен бр. 8 oт 30.01.2004 г.

НАРЕДБА за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства 
на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен 
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество 

Изменен / допълнен бр. 9 oт 3.02.2004 г.

НАРЕДБА за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници Изменен / допълнен бр. 9 oт 3.02.2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на услугата “линии под наем” Нов бр. 10 oт 6.02.2004 г.
НАРЕДБА за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продук-
тите от грозде и вино Изменен / допълнен бр. 10 oт 6.02.2004 г.

ЗАПОВЕД за утвърждаване списък на общини, в които за предходната година преди текущата 
година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период Нов бр. 10 oт 6.02.2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за облагане вноса на автомобили Изменен / допълнен бр. 11 oт 10.02.2004 г.
НАРЕДБА за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на 
провизии за загуби от обезценка Изменен / допълнен бр. 11 oт 10.02.2004 г.

НАРЕДБА за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване Нов бр. 11 oт 10.02.2004 г.
НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, 
които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха Нов бр. 11 oт 10.02.2004 г.

ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект Изменен / допълнен бр. 11 oт 10.02.2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за организация и координация на подготовката на Република България за 
присъединяване към Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване Изменен / допълнен бр. 13 oт 17.02.2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за създаване на Съвет по европейска комуникация Изменен / допълнен бр. 13 oт 17.02.2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за концесиите Изменен / допълнен бр. 13 oт 17.02.2004 г.
НАРЕДБА за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за раз-
мера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци” Изменен / допълнен бр. 13 oт 17.02.2004 г.

ЗАКОН за регионалното развитие Нов бр. 14 oт 20.02.2004 г.
ЗАКОН за пътищата Изменен / допълнен бр. 14 oт 20.02.2004 г.
НАРЕДБА за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните Нов бр. 14 oт 20.02.2004 г.
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НАРЕДБА за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосфер-
ния въздух на населените места Изменен / допълнен бр. 14 oт 20.02.2004 г.

НАРЕДБА за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечеб-
ни растения Нов бр. 14 oт 20.02.2004 г.

НАРЕДБА за норми за бензин и въглероден оксид в атмосферния въздух Изменен / допълнен бр. 14 oт 20.02.2004 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на спасителните центрове Нов бр. 14 oт 20.02.2004 г.
НАРЕДБА за хигиенните норми за пределно допустимите количества от химични и биологични 
замърсители в хранителните продукти Изменен / допълнен бр. 14 oт 20.02.2004 г.

ЗАКОН за частната охранителна дейност Нов бр. 15 oт 24.02.2004 г.
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи Изменен / допълнен бр. 15 oт 24.02.2004 г.
НАРЕДБА за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК Изменен / допълнен бр. 15 oт 24.02.2004 г.

НАРЕДБА за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението Изменен / допълнен бр. 15 oт 24.02.2004 г.
ЗАКОН за виното и спиртните напитки Изменен / допълнен бр. 16 oт 27.02.2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г. Изменен / допълнен бр. 16 oт 27.02.2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите Изменен / допълнен бр. 16 oт 27.02.2004 г.
НАРЕДБА за регулиране на цените на електрическата енергия Нов бр. 17 oт 2.03.2004 г.
НАРЕДБА за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на 
активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване 
на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гаран-
тиране на минималната доходност

Изменен / допълнен бр. 16 oт 27.02.2004 г.

ЗАКОН за енергетиката Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за ветеринарномедицинската дейност Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за енергийната ефективност Нов бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за животновъдството Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за защита на растенията Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за местните данъци и такси Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
НАРЕДБА за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
НАРЕДБА за производство и търговия на горски репродуктивни материали Нов бр. 18 oт 5.03.2004 г.
ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията Нов бр. 18 oт 5.03.2004 г.
НАРЕДБА за служебното положение на държавните служители Изменен / допълнен бр. 18 oт 5.03.2004 г.
НАРЕДБА за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата 
база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дру-
жеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Изменен / допълнен бр. 19 oт 9.03.2004 г.

НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки Нов бр. 19 oт 9.03.2004 г.
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица Изменен / допълнен бр. 19 oт 9.03.2004 г.
НАРЕДБА за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне 
на задължителните осигурителни вноски Изменен / допълнен бр. 19 oт 9.03.2004 г.

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството и от областните управители Изменен / допълнен бр. 20 oт 12.03.2004 г.

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. Изменен / допълнен бр. 21 oт 16.03.2004 г.
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигури-
телни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност 
или за бременност и раждане 

Изменен / допълнен бр. 21 oт 16.03.2004 г.

СEВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИ ДОГОВОР Нов бр. 22 oт 18.03.2004 г.
НАРЕДБА за задължителното застраховане Изменен / допълнен бр. 23 oт 19.03.2004 г.
ЗАКОН за държавната собственост Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.
ЗАКОН за концесиите Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.
ЗАКОН за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 
България Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.

НАРЕДБА за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на опреде-
лени републикански пътища за определен срок Нов бр. 24 oт 23.03.2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изко-
реняване на съществуващите лозя Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.

НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.
НАРЕДБА за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.
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НАРЕДБА за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията по обществени поръчки Изменен / допълнен бр. 24 oт 23.03.2004 г.
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж Изменен / допълнен бр. 25 oт 26.03.2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на експортни лицензии Изменен / допълнен бр. 25 oт 26.03.2004 г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС Изменен / допълнен бр. 26 oт 30.03.2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Изменен / допълнен бр. 26 oт 30.03.2004 г.
НАРЕДБА за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в 
Република България Нов бр. 27 oт 1.04.2004 г.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Изменен / допълнен бр. 28 oт 6.04.2004 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване Изменен / допълнен бр. 28 oт 6.04.2004 г.
ЗАКОН за обществените поръчки Изменен / допълнен бр. 28 oт 6.04.2004 г.
ЗАКОН за обществените поръчки Нов бр. 28 oт 6.04.2004 г.
НАРЕДБА за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения Изменен / допълнен бр. 28 oт 6.04.2004 г.
НАРЕДБА за производство и търговия на лозов посадъчен материал Нов бр. 29 oт 9.04.2004 г.
НАРЕДБА за централен кредитен регистър на банките Изменен / допълнен бр. 29 oт 9.04.2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията 
за регулиране на съобщенията Изменен / допълнен бр. 31 oт 16.04.2004 г.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд Нов бр. 31 oт 16.04.2004 г.
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона 
за далекосъобщенията Нов бр. 31 oт 16.04.2004 г.

ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона 
за пощенските услуги и по Закона за електронния документ и електронния подпис Изменен / допълнен бр. 31 oт 16.04.2004 г.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация Изменен / допълнен бр. 33 oт 23.04.2004 г.
КОНВЕНЦИЯ за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане-
то на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда Нов бр. 33 oт 23.04.2004 г.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и 
със стоки и технологии с възможна двойна употреба Изменен / допълнен бр. 35 oт 28.04.2004 г.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.
ВАЛУТЕН ЗАКОН Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.
ЗАКОН за банковата несъстоятелност Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.
ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.
ЗАКОН за местните данъци и такси Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.

ЗАКОН за съдебната власт Изменен / допълнен
бр. 29 oт 9.04.2004 г.

и
бр. 36 oт 30.04.2004 г.

ЗАКОН за устройство на територията Изменен / допълнен бр. 36 oт 30.04.2004 г.
ЗАКОН за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на 
работодателя Нов бр. 37 oт 4.05.2004 г.

ЗАКОН за държавните такси Изменен / допълнен

бр. 24 oт 23.03.2004 г.
и

бр. 36 oт 30.04.2004 г.
и

бр. 37 oт 4.05.2004 г.

ЗАКОН за насърчаване на инвестициите Изменен / допълнен бр. 37 oт 4.05.2004 г.

ЗАКОН за облагане доходите на физическите лица Изменен / допълнен
бр. 36 oт 30.04.2004 г.

и
бр. 37 oт 4.05.2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ на MС за осигуряване на средства за структурната реформа в здравеопаз-
ването Нов бр. 37 oт 4.05.2004 г.

ЗАКОН за митниците Изменен / допълнен бр. 38 oт 11.05.2004 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване Изменен / допълнен бр. 38 oт 11.05.2004 г.
ЗАКОН за държавния вътрешен финансов контрол Изменен / допълнен бр. 38 oт 11.05.2004 г.

НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Изменен / допълнен
бр. 26 oт 30.03.2004 г.

и
бр. 38 oт 11.05.2004 г.

КОДЕКС за социално осигуряване Изменен / допълнен бр. 38 oт 11.05.2004 г.
ЗАКОН за Сметната палата Изменен / допълнен бр. 38 oт 11.05.2004 г.
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ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи Изменен / допълнен
бр. 36 oт 30.04.2004 г.

и
бр. 38 oт 11.05.2004 г.

ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност Изменен / допълнен бр. 39 oт 12.05.2004 г.

ЗАКОН за туризма Изменен / допълнен бр. 39 oт 12.05.2004 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Комисията за защита на конкуренцията Изменен / допълнен бр. 39 oт 12.05.2004 г.
НАРЕДБА за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на 
ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд Изменен / допълнен бр. 39 oт 12.05.2004 г.

ЗАКОН за народната просвета Изменен / допълнен бр. 40 oт 14.05.2004 г.
ЗАКОН за насърчаване на инвестициите Изменен / допълнен бр. 40 oт 14.05.2004 г.
НАРЕДБА за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и 
посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал Нов бр. 40 oт 14.05.2004 г.

НАРЕДБА за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрена-
та енергия Нов бр. 41 oт 18.05.2004 г.

НАРЕДБА за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски 
продукти Нов бр. 41 oт 18.05.2004 г.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Нов бр. 41 oт 18.05.2004 г.
НАРЕДБА за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка Изменен / допълнен бр. 44 oт 25.05.2004 г.
НАРЕДБА за класификация на отпадъците Нов бр. 44 oт 25.05.2004 г.
ТАРИФА за таксите за радио- и телевизионна дейност Нов бр. 44 oт 25.05.2004 г.
НАРЕДБА за капиталовата адекватност на банките Изменен / допълнен бр. 44 oт 25.05.2004 г.
НАРЕДБА за големите експозиции на банките Изменен / допълнен бр. 44 oт 25.05.2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС от 20.12.2001 г. за приемане на Комбинираната номенклатура и 
въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България Изменен / допълнен бр. 46 oт 28.05.2004 г.

НАРЕДБА за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества 
и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване Нов бр. 46 oт 28.05.2004 г.

НАРЕДБА за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията Изменен / допълнен бр. 46 oт 28.05.2004 г.
НАРЕДБА за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация Изменен / допълнен бр. 46 oт 28.05.2004 г.
ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР на длъжностите в администрацията Изменен / допълнен бр. 46 oт 28.05.2004 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за малките и средните предприятия Изменен / допълнен бр. 47 oт 1.06.2004 г.
ЗАКОН за висшето образование Изменен / допълнен бр. 48 oт 4.06.2004 г.
ЗАКОН за здравното осигуряване Изменен / допълнен бр. 49 oт 8.06.2004 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ на МС за външнотърговския режим на Република България Изменен / допълнен бр. 50 oт 11.06.2004 г.
КОДЕКС на труда Изменен / допълнен бр. 52 oт 18.06.2004 г.
ЗАКОН за гражданското въздухоплаване Изменен / допълнен бр. 52 oт 18.06.2004 г.
ЗАКОН за защита на класифицираната информация Изменен / допълнен бр. 52 oт 18.06.2004 г.
ЗАКОН за насърчаване на заетостта Изменен / допълнен бр. 52 oт 18.06.2004 г.
ЗАКОН за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност Изменен / допълнен бр. 52 oт 18.06.2004 г.

ДАНЪЧЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Изменен / допълнен

бр. 36 oт 30.04.2004 г.
и

бр. 38 oт 11.05.2004 г.
и

бр. 53 oт 22.06.2004 г.
КОДЕКС за поведение на служителите в държавната администрация Нов бр. 53 oт 22.06.2004 г.

КОДЕКС за социално осигуряване Изменен / допълнен

бр. 12 от 13.02.2004 г.
и

бр.21 oт 16.03.2004 г.
и

бр. 53 oт 22.06.2004 г.
НАРЕДБА за лицензиране на дейностите в енергетиката Нов бр. 53 oт 22.06.2004 г.
ЗАКОН за обществените поръчки (в сила от 1.10.2004 г.) Изменен / допълнен бр. 53 oт 22.06.2004 г.
ЗАКОН за облагане доходите на физическите лица Изменен / допълнен бр. 53 oт 22.06.2004 г.

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане Изменен / допълнен
бр. 18 oт 5.03.2004 г.

и
бр. 53 oт 22.06.2004 г.

ЗАКОН за данък върху добавената стойност Изменен / допълнен бр. 53 oт 22.06.2004 г.
ЗАКОН за акцизите Изменен / допълнен бр. 53 oт 22.06.2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, 
ОБНАРОДВАНИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2004 ГОДИНА
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А. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Прегледът на икономиката на България е оригинален екс-
пертен продукт на Центъра за икономическо развитие, ста-
нал възможен благодарение най-вече на дългогодишния 
опит на Центъра в областта на приложните изследвания 
на икономическата политика и икономическото развитие на 
страната.

Настоящият доклад за икономиката на България следва 
структурата и съдържанието на поредицата, утвърдени 
след доклада за второто тримесечие на 2003 година. Про-
мените миналата година имаха за цел да удовлетворят 
интереса на потребителите и да затвърдят авторитета 
на настоящата публикация като източник на надеждна и 
изчерпателна информация за икономическото развитие и 
икономическата политика през изминалите месеци.

Настоящият преглед на икономиката на България съдържа 
подробно представяне и оценка за първата половина на 
2004 година, както и за очертаващите се тенденции. Този 
път прегледът не е фокусиран изрично върху само едно 
тримесечие. Там, където това е необходимо, са откроени 
значими събития, факти и данни отпреди началото на го-
дината. Където е възможно, са правени два основни типа 
сравнения на данните – спрямо съответния период на 2003 
година или спрямо края на 2003 година. Отново където е 
възможно, проследена е и динамиката в рамките на само-
то полугодие. На много места е очертана и тенденцията в 
близка перспектива.

Структурата на изложението следва едновременно два 
принципа. На първо място, стремежът е да има по-пълно 
представяне на тематичните области при съответното 
приоритизиране на проблематиката. На второ място, от-
делните теми и анализът отразяват опита и интересите на 
експертите и на Центъра за икономическо развитие като 
цяло.

Прегледът на икономиката на България през първата поло-
вина на 2004 година започва с макроикономическата дина-
мика, разгледана на фона на следните основни категории: 
БВП, инфлация, заетост и безработица, платежен баланс, 
външна търговия и преки чуждестранни инвестиции. След 
това са представени и сравнени последните стойности на 
индекса Estat на бизнес климата в България. В раздела за 
политиката към предприятията се анализират събитията в 
икономиката на страната, които влияят пряко или косвено 
върху конкурентоспособността на българските предприя-
тия. Такива събития са описани в подтемите за насърчава-
нето на предприемачеството, политиката за стимулиране 
на инвестициите, административната и регулативната 
среда, ефективно функциониращите пазари, достъпа до 
финансиране, приватизацията, регулирането на обществе-
ните поръчки, борбата с корупцията, реформата в държав-

ната администрация, подготовката за единния европейски 
пазар и търговската политика. В специфичните условия 
на българската икономика политиката към предприятията 
може да се обособи в две направления – трансформацион-
на, свързана главно с процеса на приватизация и либера-
лизация в икономиката, и конкурентно ориентирана, която 
включва политиките за постигане на растеж и конкурен-
тоспособност на българските предприятия. В съответния 
раздел на доклада се изследват проблеми и по двете нап-
равления на българската политика към предприятията.

Темата за публичните финанси обхваща бюджетното из-
пълнение, динамиката на фискалния резерв, кредитните 
рейтинги, външния и вътрешния дълг. В голямата тема за 
социалната и здравната политика са събрани проблемите 
на социалното осигуряване, заетостта и безработицата, 
политиката на пазара на труда, доходите и социалното пар-
тньорство. Разгледани са текущите проблеми и състояние 
на реформата в здравеопазването. Екологичната политика 
е разгледана едновременно като специфичен елемент 
на икономическата политика и фактор за икономическата 
среда.

Финансовият сектор е представен чрез банковата система 
и капиталовия пазар. Следва прегледът на поредица от 
сектори с особена значимост за икономическото развитие 
на България – енергетика, транспорт, високи технологии и 
комуникации, туризъм и селско стопанство. Разделът, пос-
ветен на регионалната политика, проследява политичес-
ките решения, фактите и събитията, свързани с постигане 
на балансирано и устойчиво развитие на регионите, 
намаляване на диспропорциите между тях, както и проце-
са на социално и икономическо сближаване с Европейския 
съюз.

В рубриката “На фокус” в настоящия доклад е представена 
политиката към предприятията в Европейския съюз.

Приложенията накрая са неразделна част от изложението. 
Приложение 1 представя подробно основните показатели 
от изминалия период. Списъкът от новоприети, изменени 
или допълнени актове с по-важно значение за икономи-
ческото развитие на страната, обнародвани от началото 
на годината до 22 юни в Държавен вестник, е поместен в 
Приложение 2.

Материалът е завършен редакционно на 15 юли 2004 г.

Б. ИЗТОЧНИЦИ

Наред с изводите от многобройни собствени разработки, 
някои от тях част от възложени изследователски проекти, 
експертите на Центъра за икономическо развитие използ-
ват изходна статистическа и друга информация и данни от 
следните основни източници:

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
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• Народно събрание
• Министерски съвет
• Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
• Министерство на земеделието и горите
• Министерство на икономиката
• Министерство на транспорта и съобщенията
• Министерство на труда и социалната политика
• Министерство на финансите
• Национален статистически институт
• Национален осигурителен институт
• Агенция по заетостта
• Агенция за малки и средни предприятия
• Агенция за приватизация
• Българска народна банка
• “Българска фондова борса – София” АД
• Комисия за финансов надзор
• Делегация на Европейската комисия
• Европейски съюз
• Евростат
• Европейска банка за възстановяване и развитие
• Организация за икономическо сътрудничество и раз-

витие
• Държавен вестник

Тези и други конкретни източници са посочени на съответ-
ните места в текста.

В. ИНДЕКСЪТ ESTAT НА БИЗНЕС КЛИМАТА В БЪЛГА-
РИЯ

Изследването на бизнес климата се основава на собствена 
оригинална методика, разработена от екип на Агенцията за 
пазарни и социални изследвания Estat и Центъра за иконо-
мическо развитие. По-важните подробности са представе-
ни както следва.

Методика на извадката

Изследването е проведено между 8 и 20 април 2004 г. сред 
мениджърите на 398 фирми. Извадката е двустепенна 
панелна (на първа степен фирмите са разпределени по 
региони, на втора степен – по стопански сектори по номен-
клатура А6 на НСИ), районирана по признаците “брой на 
наетите” и “тип собственост”. Извадката гарантира предс-
тавителност на равнище работещи предприятия.

Методика на регистрацията

Информацията е събрана чрез метода анкета на работ-
ното място. Анкетирани са собствениците на попадналите 
в извадката фирми или лица, упълномощени да вземат 
управленски решения и да подписват счетоводно-отчетни 
документи (управители, главни счетоводители, търговски 
или маркетинг директори).

Въпросникът включва осем съдържателни и три паспортни 
въпроса. Интегрираният индекс се състои от три компо-
нента. Въпросите от първи до пети включително форми-
рат Компонент I – “Общо състояние на фирмата”; въпрос 
шести – Компонент II – “Инвестиционни нагласи и фирмени 
стратегии”; въпроси седем и осем – Компонент III – “Бизнес 
среда”.

Обща схема на изчисляване на индекса

1. Предварителна подготовка

Предварителната подготовка включва претегляне на дан-
ните по признаците “отрасъл” и “брой на наетите”, рекоди-
ране и изчисляване на стойности за съответните въпроси.

• Въпроси с един възможен отговор
Оригиналните скали са от Ликертов тип с кодове от 1 (най-
висока степен) до 5 (най-ниска степен). Рекодирането се 
прави така, че скалата да е от -2 (най-ниска степен) до +2 
(най-висока степен).

• Въпроси с множествен избор
Тези въпроси предварително се рекодират, така че въз-
можните отговори да са разположени симетрично около 
неутралната точка (нулата).

2. Изчисляване на компонентите  

Индексът за всеки въпрос (индикатор) се изчислява като 
средна претеглена величина.

За всеки индикатор в рамките на отделния компонент са 
определени тегла чрез експертна оценка. Стойността 
за всеки компонент (“Общо състояние на фирмата”, 
“Инвестиционни нагласи и фирмени стратегии” и “Бизнес 
среда”) се изчислява като средна претеглена величина.

В първата таблица от изложението горе са поместени 
получените стойности за трите компонента и интегрираният 
индекс.

3. Изчисляване на интегриран индекс

Интегрираният индекс се изчислява като средна претеглена 
величина от трите компонента. Теглата на всеки компонент 
се определят чрез експертна оценка.

Estat Index на бизнес климата приема стойности от -100 
до +100. Състоянието на бизнес климата се оценява по 
следната скала, сходна с използваната в германския IFO 
Business Climate Index:

-100 до -61  много лошо 
-60 до -21  лошо

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
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-20 до +20  средно
+21 до +60  добро
+61 до +100  много добро  

Интерпретация

Всички компоненти (без изключение), както и интегрира-
ният индекс, приемат стойности в интервала [-100, +100]. 
Инструментариумът дава възможност да се определи и 
посоката на индекса. Като критерий за посоката се отчита 
разликата между стойностите на въпроси Q3 (оценка на 
очаквано състояние), Q2 (оценка на моментно състояние) 
и Q1 (оценка на състоянието през предишния период). 

Освен гореизложеното, на много места в самия текст 
са представени допълнителни методологични или 
свързани с тях бележки и коментари.

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
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ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

София 1408
ул. “Балша” 1, бл. 9
телефон: 953 4204

факс: 953 3644
електронна поща: ced@ced.bg
Интернет адрес: www.ced.bg
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА

СЪБИТИЯ

Кръгла маса по проблемите на политиката към предприятията

Центърът за икономическо развитие с подкрепата на Инвес-
тиционната харта за Югоизточна Европа към ОИСР органи-
зира на 13 януари 2004 г. в сградата на Министерството на 
икономиката кръгла маса на тема “Сравнителна оценка на 
политиката към предприятията в България и други страни 
от Югоизточна Европа”.

През 2003 г. Инвестиционната харта за Югоизточна Европа 
към ОИСР и ЕБВР с подкрепата на експерти от Центъра за 
икономическо развитие успешно завършиха доклада “Оцен-
ка на политиката към предприятията в България” като част 
от регионалния проект “Оценка на политиката към предп-
риятията в Югоизточна Европа”. В резултат на проекта са 
изготвени доклади за политиката към предприятията в девет 
страни от Югоизточна Европа и един регионален доклад, 
който показва мястото на България в сравнителен аспект.

Основната цел на кръглата маса бе да се представят и дискутират изводите и препо-
ръките от регионалния доклад, както и от доклада за България, по шестте ключови за 
развитието на предприятията елемента на бизнес средата:

• Институционална рамка за политиката към малките и средните предприятия
• Законодателна и регулаторна среда
• Данъчна политика за малкия бизнес
• Финансови инструменти за стартиращ и малък бизнес
• Консултантски услуги за стартиращ и малък бизнес
• Бизнес инкубатори

Основните лектори от страна на ОИСР бяха г-н Антонио Фанели, главен администра-
тор, Инвестиционна харта за Югоизточна Европа, и Рикардо Пинто, консултант,  Инвес-

Отляво надясно:   Р. Пинто, консултант, Инвестицион-
на харта за Югоизточна Европа; Ант. Фанели, главен 
администратор, Инвестиционна харта за Югоизточна 
Европа;  Д. Ивановски, зам.-министър на икономиката; 
Г. Прохаски, съпредседател на УС на Центъра за иконо-
мическо развитие
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тиционна харта за Югоизточна Европа, а официален домакин на кръглата маса бе г-н 
Димитър Ивановски, заместник-министър на икономиката.

Работни срещи на Форума за предприятията в Югоизточна Европа – Виена, 
февруари 2004 г., и Букурещ, май 2004 г.

За втори пореден път Центърът за икономическо развитие е изпълнител за България на 
проект “Оценка на политиката към предприятията в Югоизточна Европа” (Enterprise Policy 
Performance Assessment; EPPA 2004), който се състои от изследване на политиката към пред-
приятията по редица направления за всяка страна от региона и е възложен от ОИСР.  

EPPA 2004 си поставя за цел да изясни гледната точка на бизнеса върху проблемите в 
икономическата политика, пред които правителствата в региона са изправени (за разли-
ка например от Европейската харта за малките предприятия, която поставя акцент върху 
гледната точка на правителствата).

На 1 и 2 февруари 2004 г. във Виена се проведе първата работна среща, на която предс-
тавители на местните консултанти по страни и правителствените агенции, подкрепящи 
развитието на сектора на МСП в региона, заедно с представители на Инвестиционната 
харта, ОИСР, Главна дирекция “Предприятия” на Европейската комисия и ЕБВР обсъ-
диха методологията и редактираха основния методологичен инструмент за провежда-
нето на EPPA  2004. В заседанието взе участие г-н Петър Станков, експерт в Центъра за 
икономическо развитие и координатор по проекта за България.

На срещата в Букурещ на 24 и 25 май работната група за предприятията срещна ко-
ординаторите по проектите за всяка страна и представителите на държавните адми-
нистрации, подкрепящи сектора на МСП, представители на Инвестиционната харта, 
ОИСР, Генерална дирекция “Предприятия” на Европейската комисия и EБВР. Местните 
консултанти направиха презентации на основата на резултатите от проектите във всяка 
страна. Бяха обсъдени възможностите за координация между резултатите от EPPA 2004 
и ежегодно изготвяната позиция на българските институции за напредъка на България 
по десетте основни направления  на “Европейската харта за малките предприятия”74.

Семинари по проблеми на корпоративното управление

Центърът за икономическо развитие приключи изпълнени-
ето на поредния си проект в областта на корпоративното 
управление. Той продължава добрите традиции за изслед-
ване, проучване и анализ на най-проблемните области в 
корпоративното управление в България. За целта Центърът 
привлича най-добрите български експерти, за да се пред-
ложат законодателни и институционални промени, както и 
практически решения за въвеждане на съвременно корпора-
тивно управление.
 
Проектът “Практически стъпки за реформа в корпоративно-
то управление в България чрез обучение на директори” бе 

74  1. Образование и професионално обучение в предприемачество; 2. По-евтин и бърз старт на бизнес; 3. По-благоприятно за развитието на бизнеса законодателство и регулация; 4. 
Наличие на умения за предприемачество; 5. Подобряване на достъпа до Интернет на малките предприятия; 6. По-добро използване на предимствата на Единния пазар; 7. Данъчна политика 
и финансови въпроси за малкия бизнес; 8. Засилване на технологичния капацитет на малките предприятия; 9. Успешни модели за електронен бизнес и най-добра подкрепа за малкия бизнес; 
10. Развитие на по-засилено и ефективно представителство на интересите на малкия бизнес на национално ниво и в Европейския съюз.

Работен момент от семинара по корпоративно управле-
ние на 2 – 3 февруари 2004 г.
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реализиран през септември 2003 г. - април 2004 г. с подкрепата на  Центъра за междуна-
родно частно предприемачество (Вашингтон, САЩ). Той спомогна за повишаване про-
фесионализма на членовете на управителните органи и висшите мениджъри в избрани 
български публични дружества. Като резултат от проекта следва да се посочат учебните 
материали, подготвени специално за семинарите в рамките на проекта; проведените два 
семинара през февруари и април за обучение с общо 35 участници; разпространяването 
на информация и знания по темата чрез печатните и електронните медии. Участниците 
в семинарите бяха запознати и с основните положения на Бялата книга за корпоративно 
управление на ОИСР. С участието на представители на Комисията за финансов надзор и 
журналисти бяха дискутирани казуси от практиката по разкриване на информация и задъл-
женията на директорите за връзки с инвеститорите и членовете на управителните органи.
 
Партньори на Центъра за икономическо развитие по този проект бяха Центърът за кор-
поративно управление към Института за следдипломна квалификация към УНСС и 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 

Втора работна среща на Коалицията за екологична справедливост

Втората среща на експерти от страни от Централна и Източна Европа, организирана в 
рамките на проекта “Подобряване на екологичната справедливост” с домакин Центъра 
за екологична политика и право към Централноевропейския университет, се състоя в 
Будапеща на 13 и 14 март 2004 г. и имаше работен характер. В срещата участва г-жа 
Даниела Петрова, експерт  в Центъра за икономическо развитие. 

Акцент на срещата бе изработването на правна дефиниция на понятието “екологична 
справедливост” с оглед практическото му използване в рамките на юридически актове и 
процедури. Наред с това бе обсъдена подготовката на издание, представящо конкретни 
казуси в страните от Централна и Източна Европа, свързани с нарушаване принципа 
за екологична справедливост, което да бъде представено на Четвъртата министерска 
конференция “Околна среда и здраве” през юни 2004 г. в Будапеща.  По време на сре-
щата бяха поставени основите на бъдещо сътрудничество между представителите на 
неправителствените организации и бяха инициирани общи действия, насочени към 
пропагандиране и прилагане принципите на екологична справедливост в контекста на 
националните екологични политики и законодателството на Европейския съюз.

Действията на коалицията се вписват в приоритетите и политиките по прилагане на  Орхус-
ката конвенция, която бе ратифицирана и от България на 16 март 2004 г.

Активисти от природозащитни организации и специалисти в областта на екологичната 
политика и човешките права могат да се включат в дискусионния форум на  коалицията 
на адрес: coalition_environmentaljustice@yahoogroups.com

Конференция “Изпълнение на целите от Лисабон: конкурентоспособна ли е 
българската икономика?”

На 30 март 2004 г. бе проведена конференция “Изпълнение на целите от Лисабон: кон-
курентоспособна ли е българската икономика?”, съвместно организирана от Центъра 
за икономическо развитие и Британското посолство в София. Това бе втората по ред 
конференция, посветена на Програмата от Лисабон. В края на март 2003 г. се положи на-
чалото на съвместен проект – ежегодно оценяване на готовността на България за изпъл-
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нение на целите от Лисабон. Целта на първата конференция бе да се очертае значението 
на Програмата от Лисабон и необходимостта от насочване вниманието на българското 
общество към постигане на целите, залегнали в стратегиите за увеличаване на заетост-
та и производителността. Тогава акцентът бе върху политиката и конкретните мерки, 
прилагани от отделните министерства, в изпълнение на целите от Лисабон. Втората 
конференция имаше за задача да предложи на вниманието на обществеността оценката 
на неправителствения сектор в лицето на Центъра за икономическо развитие за пости-
гането на тези цели - както в рамките на Съюза, така и от кандидатките за членство.

Анализът показва, че България има добри постижения в някои от областите за въздейс-
твие, но предвид изключително ниската база, от която се тръгва, постигнатите резул-
тати (макар и сравнително високи на фона на останалите страни от ЕС, включително 
новоприетите) са крайно недостатъчни. Въпреки очаквания относително висок ръст на 
брутния вътрешен продукт (около 5 на сто за 2004 година) и продължаваща макроико-
номическа стабилност, средният доход на човек от населението ще достигне 32 на сто 
от този в ЕС през 2005 година. Съгласно направените в Центъра изчисления, при 3 на 
сто средногодишен темп на нарастване на БВП в 25-те страни членки на ЕС и 6 на сто в 
България, БВП на човек от населението в страната през 2010 година ще съставлява едва 
38 на сто от този в ЕС, а през 2020 година – 50 на сто. Явно ще са необходими много 
по-големи инвестиции за съществено структурно преустройство на икономиката, което 
да създаде основа за значително по-високи темпове на растеж и по-големи доходи.

Според Програмата от Лисабон повишаването на конкурентоспособността трябва да се 
основава на стимулиране процеса на иновации, приключване формирането на Единния 
вътрешен пазар, развитие на предприемачеството и по-голямо социално сближаване. 
Придържайки се към поставените цели и към конкретните задачи, стоящи за решаване 
от българското общество, експертите от Центъра съсредоточиха анализите си върху че-
тири основни области за въздействие: процес на иновации, по-нататъшно либерализи-
ране на пазара, политика към предприятията и социална реформа. Резултатите от този 
анализ и изводите за икономиката и икономическата политика могат да бъдат намерени 
на Интернет страницата на Центъра. 

Участие в конференцията взеха и чуждестранни експерти. 
Картина на изпълнението на Програмата от Лисабон в стра-
ните членки на ЕС, вкл. и новоприсъединилите се държави, 
беше представена от Ализдър Мъри, директор в Центъра за 
европейска реформа. Екип от румънски изследователи – Дра-
гош Пислару, изпълнителен директор на Групата за приложна 
икономика, и Джеомина Турлеа, старши изследовател в Ин-
ститута за световна икономика, представиха резултатите от 
аналогичен анализ на изпълнението на целите от Лисабон в 
Румъния. Представители на Министерството на икономиката, 
Министерството на труда и социалната политика, Агенцията 
за развитие на съобщенията и информационните и комуника-
ционните технологии и на Координационния център по ин-
формационни, комуникационни и управленски технологии 
към МС изложиха политиката на своите ведомства и послед-
ните мерки в посока на изпълнение на целите от Лисабон. 
По време на дискусията представители на неправителствени 
организации, университети и държавни агенции споделиха 
свои виждания и направиха предложения за подобряване на 
работата в отделни области.

Отляво надясно: Г. Прохаски, съпредседател на УС на 
Центъра за икономическо развитие; Н. Пр. Джереми 
Хил, посланик на Великобритания в България; Ал. Бож-
ков, съпредседател на УС на Центъра за икономическо 
развитие; Д. Ивановски, зам.-министър на икономика-
та; Ализдър Мъри, директор в Центъра за европейска 
реформа, Лондон
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Диаграма  на иновациите 

През 2003 година Центърът за икономическо развитие беше поканен да участва в под-
готовката на т.нар. Диаграма на тенденциите в развитието на иновациите в  Европа 
(European Innovation Trend Chart) като официален кореспондент за България. Проектът 
обхваща всички страни членки на ЕС, както и държавите, очакващи присъединяване, и 
няколко групи страни извън Европа. Продължителността му е две години, като идеята е 
тази инициатива да се превърне в постоянна, даваща възможност да се следи политика-
та по отношение на иновациите и да се извеждат най-добри практики. Работата по про-
екта включва подготовка на четири кратки документа, даващи информация по различни 
теми, свързани с иновациите, създаване на национален годишен доклад за развитието 
на иновациите и периодично попълване на база данни с новини на същата тема. 

В рамките на проекта на 20 и 21 април 2004 г. в Брюксел се проведе среща за уточняване 
на работата на националните кореспонденти и обобщаване на наличната информация 
по страни. Центърът беше представен от г-н Георги Михайлов, експерт. Той запозна 
участниците в срещата със ситуацията по отношение на иновационната политика в Бъл-
гария и идеите за бъдещото развитие на иновационната система, които в момента се 
коментират от правителството. На срещата бяха дискутирани и впоследствие одобрени 
параметрите за създаването на национални доклади за развитието на иновационните 
системи по страни. Самите доклади ще бъдат официално представени през есента на 
2004 година.

Кръгли маси по проблеми на българската енергетика

На 27 април 2004 г. Центърът за икономическо развитие 
съвместно с Министерството на енергетиката и енергийни-
те ресурси организира кръгла маса “Българската енергетика 
през погледа на икономистите”. Целта на кръглата маса бе 
дискутирането на актуални въпроси в сферите на износа на 
електроенергия, ядрената енергетика, газовите централи 
като алтернатива на атомните и енергийната ефективност. 
В дискусиите на кръглата маса участие взеха представители 
на изпълнителната и законодателната власт, неправителст-
вените организации и академичната общност.

Организираната от Центъра и МЕЕР втора кръгла маса се 
проведе на 8 юни 2004 г. под наслов “Обсъждане на тех-
нико-икономическата целесъобразност от изграждането на 
АЕЦ “Белене”. Участници на кръглата маса бяха представи-
тели на МЕЕР, големите енергопотребители, международ-
ните институции, банковият сектор и неправителствените 
организации.

Повече информация за докладите, представени по време на кръглите маси, търсете в 
Интернет страницата на МЕЕР: www.doe.bg. Обобщение на разглежданите въпроси 
може се прочете и в раздел “Енергетика” от настоящия доклад.

Отляво надясно: Ив. Шиляшки, консултант, Др. Друмев, 
консултант; Т. Ерменков, изп. директор на Агенция по 
енергийна ефективност; М. Ковачев, министър на енер-
гетиката и енергийните ресурси; Ал. Божков, съпред-
седател на УС на Центъра за икономическо развитие, 
Ив. Николов, програмен директор на ЦИР;  Р. Овчаров, 
депутат от ПГ на Коалиция за България; Пл. Манджу-
ков, зам. изп. директор на “Енергопроект“ АД
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Годишна конференция на Световната банка, посветена на Икономиката на 
развитието, в Брюксел, Белгия

На 10 и 11 май в Брюксел, Белгия, г-н Ивайло Николов, програмен директор на Центъра 
за икономическо развитие, взе участие в редовната Годишна среща на Световната банка, 
посветена на икономиката на развитието. Конференцията традиционно се организира 
от Европейското вицепрезидентство на Световната банка със седалище в Париж, а тази 
година съорганизатори бяха кабинетът на министър-председателя на Белгия и белгийс-
кото Министерство за сътрудничество в областта на развитието.

Конференцията беше под наслов “Доха, Монтерей и Йоханесбург – на прав път ли сме?”. 
В презентациите, дискусиите и работните семинари участваха ръководители от Светов-
ната банка (включително нейният президент Дж. Улфенсон), от Европейската комисия 
(включително нейният президент Р. Проди и комисарят по въпросите на търговията П. 
Лами), от различни университети, изследователски институти и центрове за публична 
политика по света.
Сред разнообразните теми и събития на конференцията специален интерес представ-
ляваше изказването на Дж. Стиглиц от Колумбийския университет, САЩ. По време 
на презентацията и по-късно по време на лична дискусия с представителя на Центъра 
за икономическо развитие г-н Стиглиц сподели виждането, че данъчната конкуренция 
между по-слабо развитите страни, с цел привличане на чуждестранни инвестиции, 
може да има и негативни последици върху икономическото развитие на съответните 
страни – при това без непременно да има полза за отделните фирми. Такова виждане 
представлява интерес в контекста на някои от дискусиите по актуални въпроси на ико-
номическата политика в България.

Подробна допълнителна информация за конференцията може да се намери на адрес: 
http://wbln0018.worldbank.org/EURVP/web.nsf/Pages/ABCDE-Europe

Центърът за икономическо развитие участва вече втора година на тези конференции в 
качеството му на член на създадената през миналата година Асоциация на изследовате-
лите, работещи по въпроси на развитието (Researchers Alliance for Development). Тази 
асоциация бе учредена и действа под егидата на Световната банка, като целите включ-
ват обмен на информация, контакти и съвместни проекти между изследователи, поли-
тици и всички, които професионално се занимават с различните аспекти на развитието 
–икономически, социални, образователни, здравни и други. В края на конференцията в 
Брюксел се състоя работна среща на асоциацията, на която представителят на Центъра 
за икономическо развитие взе участие в подгрупата по въпросите на “икономическото 
развитие в полза на по-бедните”.

Семинар по проблемите на “малката корупция”

На 12 и 13 май 2004 г. във Видин се проведе семинар на тема “Малката корупция сред 
служителите на ГКПП-тата в Еврорегион “Дунав 21” като пречка за реализирането на 
трансграничното сътрудничество”. Семинарът се организира по проект “Малката ко-
рупция сред служителите по ГКПП-тата на Еврорегион “Дунав 21 век” като пречка за 
реализиране на трансграничното сътрудничество в района на гр. Видин, България, гр. 
Калафат, Румъния, и гр. Зайчар, Сърбия и Черна гора. Проектът се финансира от Аме-
риканската агенция за международно развитие.
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Експертът от Центъра за икономическо развитие г-жа Бленика Джелепова изнесе  лек-
ции на тема “Обучение за ефективни методи за гражданско и медийно противодействие 
на корупцията по ГКПП-тата” и “Обучение за работа в екип между журналисти и групи 
за граждански натиск за прилагане на ефективни методи на гражданско и медийно про-
тиводействие на корупцията по ГКПП-тата”. Възможностите за съвместни действия на 
всички държавни органи, работещи по ГКПП-тата, и съгласуване на действията между 
граничните пунктове в трите държави (България, Румъния и Сърбия и Черна гора) бяха 
в основата на дискусиите. Ролята на гражданското общество и медиите за информира-
нето на населението и съвместните им усилия за облекчаване на граничните режими са 
в основата на работния план на проекта.

В рамките на дискусиите беше споделен и дългогодишният опит на Центъра за иконо-
мическо развитие в работата по проекти с антикорупционна насоченост.

Международна конференция по въпросите на икономическите реформи в 
Европейския съюз

На 17 и 18 май г-н Георги Прохаски, съпредседател на УС на 
Центъра за икономическо развитие, участва в конференция 
в Елтвил, Германия, посветена на икономическите рефор-
ми в Европейския съюз. В конференцията, организирана 
от центъра “Уилтън парк” към Департамента по търговия 
и промишленост и Офиса за външни връзки на Великобри-
тания и Дойче банк АГ, участваха представители на бизнес 
организации, политици, професионални сдружения и екс-
перти от всички европейски страни. Целта бе да се анализи-
рат икономическите реформи след 2000 година в отделните 
европейски страни и в Европейския съюз като цяло, с оглед 
постигане на целите от Програмата от Лисабон. Общият 
извод бе, че Европа изостава в провеждането на реформите 
и са необходими допълнителни усилия за постигането на 
целите от Лисабон. Тези усилия трябва да се насочат към 

либерализация на икономиките на европейските страни, дерегулация на трудовия пазар 
и системите за социално осигуряване, изграждане на единен пазар за финансови услуги, 
постепенно намаляване на субсидиите в редица сектори, особено в селското стопанство. 
Разгледан бе американският икономически модел и показаните му досега предимства 
спрямо европейския. За тях говори помощник-секретарят по икономическата политика 
към Финансовия департамент на САЩ д-р М. Варшавски. Мерките, предприемани в 
Германия за динамизиране на немската икономика, бяха представени от новоизбрания 
председател на Бундесбанк проф. А. Вебер. Специално внимание бе обърнато на новите 
членки на ЕС и тяхното място в процеса на повишаване на конкурентоспособността на 
европейската икономика. От българска страна в конференцията участва и г-н А. Папа-
ризов, зам.-председател на Комисията по икономическа политика на НС.

Международна конференция по проблемите, свързани с разширяването на 
Европейския съюз

От 10 до 12 юни 2004 г. във Варна се проведе международна конференция “Европейският 
съюз след 1 май 2004 г. – има ли шок след разширяването? Последици за Югоизточна 
Европа и за разширения Съюз”. Организатор на конференцията беше Българската асоци-
ация за изследвания на Европейската общност. По време на изказванията и дискусиите в 

Участниците в международната конференция, 18 май 
2004 г., Елтвил, Германия
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четирите панела на конференцията взеха участие повече от 
30 представители на различни страни – стари и нови член-
ки на ЕС, кандидатки за следващото разширяване, все още 
не-започнали преговори държави от региона. Сред участни-
ците в конференцията бяха Н. Пр. Михал Котман, посланик 
на Словакия в България, г-н Йосип Шполиарит, временно 
управляващ посолството на Хърватия в България, проф. д-р 
Джим Роло, директор на Европейския институт към универ-
ситета в Съсекс, Великобритания, проф. д-р Атила Ералп, 
директор на Центъра за европейски изследвания към Близко-
източния технически университет, Анкара, проф. д-р Ирена 
Кикеркова от университета в Скопие, проф. д-р Иржи Мелих 
от университета “Карлтън”, Отава, и много български екс-
перти, преподаватели и научни работници.

Центърът беше представен от г-жа Мариета Цветковска, главен експерт. Тя направи  
изказване на тема “България и разширеният ЕС – преди да прекрачим прага на член-
ството”. Наред с открояване предимствата и рисковете от сегашното разширяване за 
страната специално внимание бе отделено на предизвикателствата, които разширеният 
ЕС поставя във връзка с правилното структуриране на икономическата политика за пос-
тигане на целите по успешното присъединяване, задълбочаване на сътрудничеството с 
Румъния като присъединяваща се страна и стимулиране на партньорството на Балка-
ните за оказване съдействие на балканските държави в подготовката им за членство в 
Съюза.

Среща на центровете за публична политика в Кишинев, Молдова

От 17 до 19 юни в Кишинев, Молдова, г-н Ивайло Николов, програмен директор на  
Центъра за икономическо развитие, взе участие в редовната работна среща на мрежата 
от центрове за публична политика от Източна Европа и страните от бившия Съветски 
съюз, подкрепяни от Институт “Отворено общество”.

През първия ден се проведе семинар на тема “Предприемачество в областта на публич-
ната политика”. Центровете от Източна Европа и бившия Съветски съюз бяха запознати 
с опита на представители на базирания в Лондон Институт за международно развитие 
(Overseas Development Institute) относно разработването и ефективното провеждане на 
публични политики, както и взаимодействието между изследователската дейност и пуб-
личната политика. Представянето на практически казуси по организацията на работата 
на аналитичните центрове за публична политика бе последвано от по-обща дискусия 
за теорията и практиката на различните механизми и подходи за анализ на контекста, 
разработване на политиката и постигане на ефект при нейното прилагане.

Вторият ден от срещата в Молдова бе изцяло посветен на практическите въпроси по инс-
титуционализирането на мрежата от центрове за публична политика в региона. На осно-
вата на подготвени от работната група по учредяване на бъдещата асоциация документи 
се дискутираха теми като целите на асоциацията, устава, членството, регистрирането, 
финансирането и наименованието. Бяха обсъдени и гласувани необходимите решения, 
след което вече става възможно предстоящото формално регистриране и учредяване 
на асоциацията. Град Прага бе избран за седалище, а наименованието на асоциацията 
ще бъде “Асоциация за политики за отворено общество” (Policy Association for an Open 
Society, или съкратено - PASOS).

Работен момент от конференцията във Варна
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Харта против корупцията

На 18 юни 2004 г. във Велинград се проведе Антикорупцио-
нен форум, по време на който беше подписана за първи път 
в страната Харта против корупцията. 

Създаването на този уникален за България документ е ини-
циирано по проекта на Центъра за икономическо развитие 
“Привличане на бизнеса за по-ефективно участие в борбата 
срещу корупцията в община “Велинград”. Проектът се реа-
лизира по програма “Гражданско общество срещу корупци-
ята” на “Коалиция 2000” с финансовата подкрепа на ААМР. 
Местен партньор по  проекта е “Агенцията за регионално 
развитие - Велинград”. Основната цел на проекта, който се 
провежда в периода януари-септември 2004 г., е да се изгра-
дят устойчиви механизми за предотвратяване на корупция-

та чрез публично-частно партньорство между местните власти, бизнеса и гражданското 
общество. В рамките на проекта до юни бяха проведени следните основни дейности: 

• През февруари бяха проведени две фокус-групи с участието на представители 
на институции, граждански и религиозни сдружения, местни предприемачи и 
търговци от различни икономически сектори. Предмет на оживено обсъждане 
бяха основанията за наличието и разпространението на корупцията, значимост-
та на проблема за общината и инициативи за нейното ограничаване, идеята за 
подписване на Антикорупционна харта.

• През март беше проведена публична дискусия, в която взеха участие предс-
тавители на местната власт, в т.ч. кметът, председателят на общинския съвет, 
общински съветници, представители на бизнес организации, държавни органи, 
неправителствени организации, медии. Предмет на дискусията бяха основните 
резултати от доклада на социолозите за фокус-групите с акцент идентифициране 
и типологизиране на корупционните практики в общината, както и  възможнос-
тите за намаляване на обществената търпимост към корупцията. Представени 
бяха и очакваните предимства на общината – създаване на благоприятна среда 
за привличане на инвестиции. На срещата бе приет разширен Граждански ини-
циативен комитет (ГИК) за разработване на Харта против корупцията.

• През април и май ГИК на свои заседания утвърди текста на Хартата и подготви 
провеждането на антикорупционния форум през юни.

• През юни специално Интернет приложение за Хартата беше разработено и акти-
вирано  на адрес: www.cbivel.org

На събитието на 18 юни  присъстваха множество граждани 
и гости на Велинград, народният представител Панайот Ля-
ков, секретарят на Комисията за координация на работата 
по борбата с корупцията към МС Константин Паликарски, 
зам. областният управител Юмер Хамза, представители 
на браншови организации, НСОРБ, неправителствени ор-
ганизации, Проект “Инициатива отворено управление” на 
ААМР, медии. Г-н Томас Пийбълс, юридически аташе на 
американското посолство, от името на  посланика на САЩ 
г-н Джеймс Пардю изрази подкрепата на правителството на 
САЩ и на посолството в София на усилията за намаляване 
на корупцията в България, както и пълно съгласие с целта 
на проекта. Специални писма, с които се подкрепя идеята 
за Хартата против корупцията, бяха получени в Центъра за 

Работен момент от публичната дискусия по изготвяне-
то на Хартата против корупцията във Велинград на 25 
март 2004 г.

Хартата против корупцията е открита за подписване, 
Велинград, 18 юни 2004 г.
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икономическо развитие от г-жа Лидия Шулева, зам.министър-председател и министър 
на икономиката, г-н Никола Филчев, главен прокурор, Мирослав Севлиевски, народен 
представител, Божидар Данев, председател на БСК.

Хартата е отворен документ за присъединяване и всеки, който приема нейните прин-
ципи, може да се присъедини към нея. Тя може да бъде подписвана в Общината и в 
Центъра за бизнес и информация, Велинград.

След Антикупционния форум, в Центъра за бизнес и информация  за гостите на съ-
битието бе направена презентация на тема ”Велинград – икономически потенциал и 
инвестиционни перспективи”.

Кръгла маса “Икономическите отношения между Русия и България – стара 
слава и нови възможности”

На 29 юни 2004 г. в София беше проведена кръгла маса, 
съвместно организирана от “Овергаз Инк.” АД и Центъ-
ра за икономическо развитие, посветена на проблемите 
на търговско-икономическите отношения между Русия и 
България. Присъстваха представители на президентство-
то – секретарят по икономическите въпроси Ертан Кара, 
правителството - в лицето на министъра по европейските 
въпроси Меглена Кунева и зам.-министъра на икономика-
та Радослав Бозаджиев, държавната администрация (АЧИ, 
МИ), научните среди (Икономическият институт на БАН), 
неправителствения сектор (БСК, Европейски институт, 
Българо-руска търговска камара) и на бизнеса.

Съвременните икономически отношения между Русия и 
България и новите реалности, в които се развиват те, са 
тема, интересуваща както бизнеса, така и изследователски-
те среди. Организаторите на кръглата маса имаха за задача 
да съберат на дискусия по проблемите и възможностите на 
двустранното сътрудничество представители на различни 
среди, за да откроят конкретните проблеми и точните ад-
ресанти за тяхното решаване. Като основа на съвременни-
те двустранни отношения бяха разгледани преговорите на 
Русия с ЕС и СТО. Официалните статистически данни за 
стокообмена послужиха като отправна точка за дефиниране 
ролята и значението на отношенията с Русия. 

Участниците в дискусията констатираха, че има нужда от 
разработването на дългосрочна програма за развитие на ико-
номическите отношения България – Русия, която не само да 
очертае насоките, но и да предложи конкретните мерки в раз-
лични области на двустранното сътрудничество и приорите-

тите в решаването на проблемите на водещите износители. Тази програма би могла да се 
разработи на ниво бизнес асоциации (търговски палати) с участието на изследователски 
институти. За целта ще е необходимо организирането на нови дискусии и провеждане на 
изследвания по отделни елементи на българо-руските отношения, като се търси съдейст-
вието на неправителствения сектор и всички форми на бизнес и други асоциации, съюзи, 
организации на хора с интерес към развитие на двустранните отношения.

Работен момент от кръглата маса “Икономическите от-
ношения между Русия и България – стара слава и нови 
възможности”

Меглена Кунева, министър по европейските въпроси, 
и С. Дончев, изп. директор на “Овергаз”, по време на 
кръглата маса “Икономическите отношения между Ру-
сия и България – стара слава и нови възможности”
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА

СРЕЩИ “НА ПОКРИВА”

И през 2004 година продължава  инициативата на ръко-
водството на Центъра за икономическо развитие  за ор-
ганизиране на срещи “На покрива”. Това са неформал-
ни събирания в зала “Покрив”, на които Центърът кани 
дипломати,  представители на държавната администра-
ция, водещи икономически експерти и представители 
на различни политически партии. По време на срещите 
експертният състав на Центъра и неговите гости обсъж-
дат и дискутират актуални икономически, политически и 
социални проблеми и споделят своите виждания за раз-
витието на българската икономика.

В периода януари – юни 2004 година гости на Центъра 
бяха Н. Пр. баронеса Хенриет ван Линден, посланик на 

Кралство Холандия в България, новият постоянен представител на ПРООН, България, 
г-н Нийл Буне, г-н Стамен Тасев, заместник-министър на финансите, отговарящ за 
Агенция “Митници”, Главната данъчна дирекция, Агенцията за държавни вземания, 
дирекция “Данъчна политика” и дирекция “Европейска интеграция и мониторинг” и Н. 
Пр. Ясуйоши Ичихаши, посланик на Япония.

Среща “На покрива” с Н. Пр. баронеса Хенриет ван Линден, 
посланик на Кралство Холандия в България

Среща “На покрива” с г-н Нийл Буне (първият отдясно), пос-
тоянен представител на ПРООН, България

Среща “На покрива” с Н. Пр. Ясуйоши Ичихаши, посланик на 
Япония в България (втория отляво)
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ГОДИНАТА

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ
През май 2004 г. излезе от печат книгата “Изпълнение на целите от Лиса-
бон: Конкурентоспособна ли е българската икономика?”.

Изданието е подготвено на основата на материалите от международна конфе-
ренция, проведена в София на 30 март 2004 г. и организирана съвместно от 
Британското посолство в София  и Центъра за икономическо развитие.

Публикацията съдържа резюме на доклада на Европейската комисия пред 
пролетния Европейски съвет от 2004 година, анализ на експертите от Центъра 
за икономическо развитие за изпълнението на целите в България, изказвания 
от конференцията на представители на държавната администрация и чуж-
дестранни участници от британски и румънски изследователски институти, 
както и акцентите от проведената дискусия.

През юни излезе от печат книгата на ОИСР: "Бяла книга за корпоративно 
управление в Югоизточна Европа"  (White Paper оn Corporate Governance 
in South East Europe, OECD, 2003). Тя е резултат от проведените на Кръг-
лата маса по корпоративно управление в Югоизточна Европа дебати и съ-
държа набор от препоръки за подобряване на практиките в корпоративното 
управление и съответната поддържаща институционална рамка в страните от 
региона. Адресирана е към политици, икономисти, финансисти, инвестито-
ри, преподаватели и студенти. В петте глави на Бялата книга се разглеждат 
следните въпроси: права и справедливо третиране на акционерите; ролята на 
заинтересованите лица; прозрачност и разкриване на информация; отговор-
ности на корпоративните бордове; прилагане на принудителни мерки.

Подготовката за издаване на български език на Бялата книга е осъществена 
от екип на Центъра за икономическо развитие и Центъра за корпоративно управление 
при Института за следдипломна квалификация към УНСС – д-р по икономика Мария 
Прохаска и проф. д.ик.н. Бистра Боева. С това бе изпълнена една от препоръките на са-
мата Бяла книга за нейното разпространение и представянето й пред деловите кръгове, 
обществеността и държавната администрация в България.

Център за икономическо развитие / ”Агенция Икономика” ЕООД

Център за корпоративно управление / ИСК – УНСС
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

Изготвена от  Кръглата  маса  по корпоративно управление в Югоизточна  Европа и 
Отдела  по корпоративни въпроси в сътрудничество с групата по Договора за инвестиции
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ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
София 1408, ул. "Балша" 1, бл. 9

телефон 953 4204; факс 953 3644;
електронна поща: ced@ced.bg
Интернет адрес: www.ced.bg


