
 

Преглед на стопанската 

политика 

Институт за пазарна икономика юни 2001 
Том І, No 27 

 
Седмичник 

© ИПИ http://www.ime-bg.org/ 

В броя ще намерите: 

Условията за водене на бизнес по време 

на мандата на ОДС 

Стр.1-2 

Очаквания от сключените сделките с AES и 

Entergy 

стр.2 

Оценка на ефективността на здравното 

осигуряване (предстояща публикация) 

Още една наредба ще “брани” интересите 

на потребителите 

Стр.3 

Конституционен съд, стопанска инициатива 

и права на собственост 

Стр.4 

Условията за водене на бизнес по време на мандата на 

ОДС 

Мандатът на сегашното управление изтича вдругиден.  Вече двадесет и 

седем месеца, т.е. от първото тримесечие на 1999 досега, Институтът 

наблюдава развитието на деловия климат в страната и издава на всеки два 

месеца бюлетин по този повод.  Всички от тях са публикувани в централния 

печат, най-вече във в-к Пари и могат да бъдат намерени в Интернет 

страницата на ИПИ (www.ime-bg.org/).   

Целта ни е да подпомогнем стопанската политика, ориентацията в нея и 

преодоляването на външни шокове.  Основен критерий за оценка е доколко 

нормативната рамка и политиката за изминалия период ограничават или 

насърчават конкуренцията и стопанската свобода.   

Никога не сме спестявали отрицателните оценки.  Ще продължим по същия 

начин и занапред.  Сега обаче е време да направим известна равносметка. 

За изминалия период сме анализирали редовните отчети на БНБ, фиска и 

НСИ, и всички приети от Народното събрание и Министерски съвет 

нормативни актове1.  Когато сме могли, сме обръщали внимание и на 

актовете на отделни министри.  Нормативните актове са онези действия на 

правителството, които опредметяват политиката.  Останалото са намерения.  

Тези актове разпределяме в следните категории: макроикономическа среда 

и финанси, микросреда и отраслови политики, административна среда, 

права на частна собственост и международни договори и размяна.   

Първата от тези категории – макроикономическата среда и финансите - 

няма отрицателни оценки през целия период.  Смисълът на нашия анализ на 

макроикономическите развития бе да наблюдаваме общия знаменател на 

стопанските развития.  Цялата макроикономика и законодателството в 

областта на финансовия сектор за изминалия период показва, че в крайна 

сметка водената стопанска политика не е била по-никакъв начин пречка на 

стопанското развитие, по-скоро обратното.  Безспорно добрият пример в 

това отношение е приемането на закона за ипотечните облигации 

(разработен от ИПИ и внесен в парламента от Никола Николов и приет в 

края на 2000 г).  Този закон създава дългосрочни парични инструменти, 

засилва размяната и разкриването на информация от банките, увеличава 

конкуренцията между банките, поевтинява жилищните кредити, дава 

пример за последващото създаване на други дългови инструменти 

(прехвърлящи и потребителски облигации, депозитарни разписки и пр.) и 

поставя въпроса за по-бързи и прозрачни процедури при осъществяване на 

правата на кредиторите.2   

Дори когато в отделни начинания в тази област е имало тежести за бизнеса 

– добрите въздействия натежават на везните.  Типичен случай е законът, с 

който се премахнаха нулите от лева: той наложи около 6,5 милиона 

безсмислени разходи върху фирмите опериращи на светло, но общият 

резултат бе известно съживяване на потреблението – много важен фактор 

на стопанския растеж именно през 1999.  Като цяло повечето инвестиции 

(включително чуждестранни и такива на зелено), повечето спестявания и 

приходи в бюджета, свиването на сивата икономка и пр. могат да се смятат 

за косвено доказателство за по-ниската корупция в сравнение с предишни 

периоди. 

Почти винаги положителни са и оценките на международните договори и 

размяна.  Но останалите три сектора имат неравномерна, често отрицателна 

история и са изпълнени действия, които неутрализират предишни 

положителни развития.  

 
1 Анализът на ИПИ на законите, приети през 1998 и 1999 г., могат да бъдат 

намерени в специалното издание: Административни пречки пред бизнеса. ИПИ, 

София, 2000. 
2 Проектозаконите за промяна на ГПК, подкрепени от търговските банки и BIBA и 

предоставени на народни представители от средата-края на 1999 г., но за съжаление 

не бяха внесени за разглеждане в парламента. 

 

Очаквания от сключените сделките с 

AES и Entergy 

Тази седмица станахме свидетели на най-

значителното инвестиционно събитие от началото 

на реформите досега. Става дума за договорите с 

AES и Entergy за обновяване на първи и трети 

блок на “Марица Изток” и за продажба на 

електроенергия, договор, възлизащ на над 5% от 

БВП през тази година. 

Пресата запокити новината на задните страници и 

я смеси с обвинения за корупция, явни съжаления, 

че не нашите хора прибират комисионните,  

цитирайки повече противниците на сделката и 

пропусна възможността да помисли за нейното 

значение. 

До осъществяването на инвестициите вероятно ще 

изминат четири до шест месеца. Преките ефекти 

ще бъдат видими догодина и в четири годишен 

период. Платежният баланс (по-точно дефицитите 

по текущата сметка за тази година) няма да бъде 

финансиран от тези инвестиции. Една друга 

инвестиция обаче, също в “Марица Изток”, 

станала ефективна също тази седмица, вече е 

осигурила нивото за инвестиции тази година, 

които покриват въпросния дефицит. Това са 

средствата от рехабилитацията на пречистващи 

съоръжения от "Марица изток 2", възлизащи на 

100 млн. и намаляващи емисиите на серни окиси и 

прах с 90 на сто. 

Инвестициите на Entergy и AES ще дава над 1% от 

БВП за периода на осъществяване. Това няма да 

бъдат инвестиции, която не предполага внос, т.е. 

нетното й положително влияние върху текущата 

сметка няма да бъде най-важния ефект. Важните 

резултати са другаде: финансира се алтернатива 

на АЕЦ”Козлодуй”, осигурява се износ на 

електроенергия за Турция и други страни, тези 

инвестиции дават около 1/20 от необходимите 

инвестиции в опазване на околната среда, които 

страната трябва да направи, за да посрещне 

задълженията си по международни договори, 

включително и присъединяването към ЕС. Не на 

последно място по значение е обстоятелството, че 

по същество инвестицията е трансфер на 

технологии, знания и умения. 
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Въздействията на стопанската политиката в тези области 

от 1999 досега се разделят на два ясно различими периода.  

До пролетта на 2000 г. микросредата, отрасловите 

политики, администрацията и защитата на правата на 

собственост и договорите не бележат значимо подобрение 

в посока на стопанската свобода и конкуренцията.  През 

1999 г. регламентите често са толкова абсурдни, че в края 

на година дори обявихме конкурс за най-неразумна 

стопанска уредба, като определението “най-неразумен” бе 

присъдено на три нормативни акта. 

Това положение ясно се променя през пролетта на 2000 г.  

Интересно е да се отбележи, че точно тогава, поради общо 

разгръщане на икономиката и увеличаване на доходите и 

пенсиите, критика на правителството се въоръжи с 

реторика против корупцията. 

Положителното развитие най-често е в областта на правата 

на частна собственост.  На първо място тук са 

намаляването (макар и не радикално) на преференциите за 

РМД, няколко решения на върховния административен 

съд, ускоряването на фалитите и структурираното през 

2000 намаляване на данъците.  Под знамето на 

възстановяването на правата на частната собственост обаче 

бяха извършени и различни несправедливости и откровени 

стопански безсмислици.  Най-известният пример са 

компенсаторните записи.  Те се основават на първоначално 

административно определяне на цената на компенсацията 

(т.е. на имота) с обща стойност от около 7% от БВП за 

1999 г. (и последващо криене на информация дори и от 

правоимащите) и в създаването на прехвърлящ инструмент 

(т.е. платежно средство при добиването на собственост), 

който осигурява 80-85% отстъпка от предполагаемата цена.  

Друг случай на нарушаване на правата на частна 

собственост е намесата на Държавния финансов контрол в 

кооперациите (които са все пак организации, основани на 

договор между частни лица).  Несправедливи спрямо 

частната собственост са и някои решения на 

конституционния съд. 

Отрасловите политики са най-слабото място в стопанската 

политика, повечето реализирани начинания в тази област 

са или откровено популистки, или създават необосновани 

привилегии за отделни държавни и частни предприятия, 

или са ехо от централното планиране.  Типичен пример за 

такива привилегии са промените във вносните мита на 

торовете от края 2000 и 2001 г.   

Противоречиво, но в благоприятна посока е развитието на 

административната среда.  Налице е намаляване на 

лицензионните и разрешителните режими.  Общо казано, 

нововъведените със закон през 1991-2000 г.  такива 

режими за отделни стопански дейности през 2000 г. са 100, 

срещу 106 през 1999 г. Особено положително е 

осигуряването на ритмичност и традиция на обсъждане на 

промените в данъчното законодателство.  От края на 1999 

отделни проектозакони стават достъпни за евентуално 

засегнатото гражданство макар и на късен стадий, след 

приемането им от Министерски съвет.  Въпреки това 

Народното събрание демонстрира открито незачитане на 

много стопански рационални предложения на въпросното 

гражданство и неговите представителни организации.  По 

предложение на “евроляв” депутат Икономическата 

комисия забрани изказванията на външни мнения, а 

комисията по социална политика грубо отхвърли 

предложенията на БТПП и БСК по промените в Кодекса на 

труда. 

 

 

Върху общата среда се отразиха добре и законите, засягащи 

работата на администрацията.  Макар и далеч от 

съвършенството и често с откровено недемократични под-

законови актове, тези закони създадоха стабилност в 

администрацията, съдействат за формирането на 

правителствена памет и на достъпа до събирана от 

правителството информация.  Пряко положително влияние 

има и уредбата на обществените поръчки, което все пак не бе 

трудно да се постигне след девет години реформи без никакви 

правила в тази област.  “Дреболиите” в тази област са също 

противоречиви.  Например неизпълнението на задълженията 

на Министерски съвет по чл. 36 от закона за кооперациите 

затрудни невероятно работата на микрокредитните 

институции.  Но отварянето на единственото гише за бизнес-

услуги във Видин е голям успех на Агенцията за малки и 

средни предприятия.   

Както стана дума, общият знаменател на описаните развития е 

положителен и той е отразен в статистиката и ръста на 

икономиката.  През 1999 разходите по съобразяване със 

законодателството бяха 2,3 по-високи от тези за 

несъобразяване.  Общата им стойност възлизаше на 12% от 

БВП.  Предполагаме, че през 2001, ако тази тенденция се 

разгърне, в България все още ще бъде около 1,5 пъти по-

евтино да оперираш в сивата икономика, а разходите за работа 

с правителството ще са около 10% от БВП.  И това ще бъде 

повече от значителен напредък. 

Новото правителство ще трябва да вземе предвид 

постиженията на предшествениците, особено тези през 2000 и 

2001 г.  Дали то ще направи това зависи до голяма степен от 

обществените изисквания.  Универсалните бизнес-асоциации 

(БТПП, БСП, СРБ и пр.) ще трябва да преосмислят своите 

послания към управляващите, отправени през първото 

полугодие на 2001.  Нашият анализ показа, че много от тези 

искания са несъстоятелни или дори откровено глупави. 

Независимо от това кой ще състави правителството, 

институтът ще продължи3 да наблюдава развитията в деловия 

климат на страната.   
3 Ползваме повода да изкажем благодарност към главните спонсори 

на досегашната ни работа: MSI и GMF.  Бихме били благодарни, ако 

нашите читатели ни подкрепят със свои дарения.  За целта молим да 

се обадите на директора на института Красен Станчев 

(stanchev@ime.bg). 
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Забележка: 2 - силно положително; 1 - положително; 0 – неутрално; - 

1 отрицателно; - 2 силно отрицателно 
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Преглед на стопанската политика 

Оценка на ефективността на здравното осигуряване (предстояща публикация) 

От 1 юли Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК) ще започне да финансира част от разходите 

за болнична помощ. В продължение вече на 2 

години, българските граждани плащат 

здравноосигурителни вноски, а от 1 година, НЗОК 

финансира доболничната медицинска помощ. 

Преди започване на финансирането на болничната 

помощ, ИПИ се опита да оцени ефективността на 

действащата към момента система за доболнична 

помощ. Преди публикуването на окончателния 

текст на изследването, можем накратко да 

отбележим следното: 

1/ Ефективността на една осигурителна система 

може да се оцени при сравнение между общия 

разход на осигурените и стойността на получената в 

замяна услуга. Разликата всъщност е вътрешното 

триене в системата, или разхода по 

администриране; системата е по-ефективна при по-

нисък такъв разход. В случая със здравното 

осигуряване, общият разход на осигурените се 

формира от вноските, потребителската такса и 

разходите по спазването на нормативната база, а 

стойността на здравната услуга е разликата между  

 

изплащаните на изпълнителите на услугата пари и 

разходите им по спазване на нормативната база.  

2/ Резултатите от изследването показаха няколко 

важни зависимости: а/ НЗОК натрупва като резерв 

близо 50% от приходите за периода 1999-2001; б/ 

административните разходи на НЗОК за същия 

период са около 13% от приходите; в/ интервютата 

с общопрактикуващи лекари посочват месечен 

разход от 150 лв. за изискваните документи и около 

2 дена работа по отчетността.  

3/ В хода на изследването, ИПИ поиска от НЗОК 

информация за бюджетите на НЗОК и РЗОК, както 

и за управлението на резерва на касата. Получихме 

отказ с аргумента, че информацията представлява 

“данъчна тайна”. След обжалване на отказа, НЗОК 

изпрати отчет за изпълнението на бюджета си и 

годишен отчет за 2000г. Процедурата отне два 

месеца и половина. Това е илюстрация за 

прозрачността и публичността на институция, която 

по закон събира задължителни вноски от всички. 

Очаквайте публикуването на пълния вариант на 

изследването! 

 

 
Още една наредба ще “брани” интересите на потребителите 

В бр. 53 на “Държавен вестник” е обнародвана 

Наредба № 23 за условията и изискванията за 

представяне на хранителната информация при 

етикетирането на храните. Наредбата е издадена от 

Министерството на здравеопазването във връзка с 

прилагането на Закона за храните. Тя ще влезе в 

сила една година след обнародването й. След 

влизането й в сила ще бъде забранена продажбата 

на храни, чиито етикети съдържат информация, 

неотговаряща на изискванията.  

Съгласно наредбата, представянето на хранителна 

информация при етикетирането на храните е 

доброволно (!), тази информация задължително 

трябва да е “на български език, да бъде конкретна и 

лесно разбираема (!) за потребителите”. 

Изчерпателно са дефинирани и специални 

изисквания при представянето на такава 

информация. Контролът по изпълнението на 

изискванията се възлага на Държавния санитарен 

контрол. 

Коментар: В българския правен мир са налице 

достатъчно нормативни актове, регламентиращи 

задължителните изисквания, на които трябва да 

отговарят продуктите, за да бъдат те безопасни за 

употреба. Един от непосредствените ефекти от 
тяхното прилагане е увеличаване на разходите на 

бизнеса. Увеличават се и задълженията на 

институциите, следящи спазването им. 

В същото време е ясно, че проблемът със 

създаването на надеждни гаранции за здравето и 

сигурността на потребителите не е в налагането на 

допълнителни правила, а в регламентирането на 

отговорността за продуктите и услугите (или за 

евентуалната вреда от тях). В този контекст ефекта 

от тази наредба е повече от съмнителен. Още 

повече, че в нея се съдържа елемент на 

доброволност. Ако обаче прилагането на правилата 

е доброволно, защо изобщо има смисъл да се 

регламентира от специален нормативен акт, с който 

само се разширява кръга на регулациите, налагани 

на пазара. Известно е, че свръхрегулирането е един 

от основните стимули за развитието на сивата 

икономика. 
Истина е, че част от опаковките на стоките 

съдържат непонятни за масовия купувач 

съкращения или съставки. В много от случаите 

информацията е непълна или подвеждаща. Според 

Закона за храните обаче отговорността за 

качеството на изделието е на производителя. Пак 

той има интерес да докаже качеството на продукта 

си, включително и като отрази върху етикета му 

определена хранителна информация. Дори и заради 

това продукта му да е конкурентноспособен спрямо 

вносния, чието съдържание задължително е 

изписано. И този интерес е продиктуван от 

пазарните сили, а не от нормативен акт.   
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Конституционен съд, стопанска инициатива и права на собственост 

Събитие:  По искане на 70 народни избраници 

Конституционният съд се произнесе и по 

разпоредби от Закона за лова и опазване на дивеча, 

като ги защити и обяви за неоснователни мотивите 

“против”. Решението на съда Държавен вестник 

публикува във вторник (бр.53 от 31 май). Според 

искането, изискването по закон ресорното 

министерство да организира ловната площ, да 

управлява ловното стопанство и да контролира 

начина на стопанисване на дивеча противоречи на 

гаранциите в конституцията за свободно развитие 

на човека и гражданското общество. Мотивите са, 

че се установява държавен монопол над тези 

територии, като се ограничават правомощия на 

действащите ловни структури. Според искането, 

съдът трябва да отмени разпоредби, които 

позволяват ловците да се сдружават в ловни 

дружини извън действащите в момента дружества, 

тъй като се  “изземват” дейности на “утвърдили” се 

ловни дружини. Освен това, след като ловни площи 

в ловно-стопанските райони могат да се определят 

без значение на собствеността върху земите, горите 

и водните площи, се нарушава защитеното от 

конституцията право на собственост.   

Коментар: 1/ Според решението, сред 

задълженията на държавата по конституция са 

задачите й да осигури и поддържа разнообразието 

на живата природа, което  включва и “опазването” 

(от ловци?) на горите и дивеча. Затова и трябва 

държавни институции да организират, управляват и 

контролират ловните стопанства, като гарантират 

спазването на приетите правни норми. Те следва да 

поемат управленските дейности, като стопанските 

дейности могат да бъдат предоставени на частни 

предприемачи, което се приема за избор на 

законодателя. В конституцията (дори в посочената 

за основание на решението разпоредба) също така 

обаче са записани текстове, според които 

държавата се задължава да гарантира “разумното” 

използване на природните ресурси, като живата 

природа без съмнение може да се причисли към 

тях. Трябва ли да се стопанисват от държавни 

институции ловните стопанства, след като по 

презумпция частни предприемачи са по-добрите 

стопани? За разлика от държавните институции, 

които ще разчитат на финансови средства от 

бюджета, за да финансират своите законово 

определени дейности, частните предприемачи ще 

инвестират в ловните стопанства, за да привличат 

ловци в своите територии. Възможностите за 

умножаване на вложените средства чрез по-високи 

печалби ще ги стимулират да поддържат тези 

стопанства и тяхната природа.  

2/  Искането за отмяна на разпоредби, които 

позволяват ловците да се обединяват в ловни 

дружини, на практика цели запазване на остарели 

институции, действащи на принципа на принудата 

(поради това и искането се подкрепя от Съюза на 

ловците и риболовците, Съюза за защита на 

природата, Дружеството на лесовъдите и научните 

работници, като се отхвърля от Народното 

събрание, Министерски съвет, министъра на 

земеделието). Тези разпоредби изключват като 

нужно условие за ловуване принадлежността към 

ловната или рибарска организация, като по този 

начин гарантират право на свободно сдружаване.  

3/ В искането се оспорват разпоредби, които 

позволяват дейностите по поддържане на ловните 

стопанства да се простират не само върху 

държавна, но и върху частна собственост над 

горски терени. Конституционните съдии отхвърлят 

мотивите като приемат, че основният закон 

установява приоритети, като опазване и 

възпроизводство на околната среда, съхраняване на 

историческото и културно наследство, които са 

свързани с ограничение над собствеността. Тъй 

като специалните разпоредби са над общите, следва 

да се приемат законови принципи, за да не се 

ограничат изцяло правата на собствениците.  
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