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 Какво поиска СРБ от правителството? 

Събитие: На 6 март Съюзът на работодателите проведе Общо 

събрание – Конгрес, на което представи и прие “Проект 2005: 

България – пазарна икономика”. Според съставителите на 

проекта,  важно е правителството, което и да е то, да знае преди 

да бъде избрано, какво иска предприемачеството. Проектът 

съдържа предложения към бъдещото правителство – какво 

трябва да прави и какво трябва да  избягва. Според 

работодателите, подценяването на ролята на пазара и 

конкуренцията, независимо от “добрите” намерения на 

правителството, предизвиква проблеми в икономиката. Поради 

това, идеята на проекта е да се отчетат пазарните принципи при 

определянето на управленската политика. Доколко обаче 

Съюзът на работодателите наистина отчита пазарните реалности 

и принципите на икономическата свобода? 

1/ Според СРБ, за да компенсира изоставането в 

икономическото си развитие и да гарантира бързо повишаване 

на жизнения стандарт, българската икономика трябва да 

постигне реален ръст на БВП от 8-10%. “Проект 2005” приема 

“целите” на “официалните прогнози” на сегашното правителство 

за “недостатъчно амбициозни”, което смята за причина 

българската икономика да не може да бъде посочена като 

успешна сред страните от Централна и Източна Европа. Едва ли 

прогнозите и техните цели могат да помогнат за повишаване на 

икономическата активност. Компаниите на тези, които могат да 

създават конкурентни предимства, не правителствата със своите 

програми. 2/ Налагането на преференциален данъчен и 

административен режим не може да направи българските 

компании конкурентни на световния пазар. Режимът на 

“специално отглеждане”, който работодателите предлагат за 

развитието на високите технологии, може единствено да 

ограничи позициите им в дългосрочен план. Принципите на 

свободната конкуренция изискват държавата да ограничи своята 

“подкрепа” за различни индустрии чрез непазарни инструменти.   

3/ СРБ иска държавна агенция за Интернет развитие на 

България. Подобно желание отразява разбирането, че държавата 

е първопричина на всичко, което се случва. А ако намеренията 

са за преференции и субсидии, за каква пазарна икономика може 

да се говори? 

Не може да се пренебрегнат усилията на СРБ да ограничи 

намесата на държавата в икономиката. Работодателите настояват 

да се ограничат публични инвестиции в  неефективни програми, 

да се разтовари бизнес средата от ненужни лицензи и 

разрешителни режими, да се подобрят процедурите за събиране 

на вземанията и т.н. Заслужават коментар и усилията на СРБ да 

подобри административната практика чрез прозрачни процедури 

при управление на финансови ресурси.  

Подобно на исканията на БСК, и този документ съдържа 

противоречиви предложения без принципни решения. Докато 

представителите на частния бизнес сами не осъзнаят, че 
благосъстоянието се създава от предприемача, че свободният 

пазар, а стратегиите на правителството, води до най-ефективно 

използване на ресурсите, държавата ще отговаря с регулации, 

намеса и данъци. 

 

За данъчните декларации 

От понеделник, 5 март, годишни данъчни 

декларации се приемат в определени 

пощенски клонове. Това стана възможно 

благодарение на споразумение между Главна 

данъчна дирекция и “Български пощи” АД. 

Досега се допускаше подаване на декларация 

чрез изпращане по пощата, като в обратната 

разписка отразяваше входящия номер на 

декларацията, приета от съответната данъчна 

служба.  

Коментар: 

Според нас новата възможност за подаване на 

данъчни декларации намалява физическия 

контакт с данъчните служителите и евентуално 

ще има следните ефекти: 

1/ облекчаване на процедурата; 

2/ съкращаване на транзакционните разходи от 

гледна точка на разходите на време; 

3/ намаляване на риска от загуба на 

декларация, изпратена по пощата до 

съответната данъчна служба; 

4/ намаляване на административните разходи 

за обслужване на граждани и фирми от страна 

на данъчната администрация.  

От друга страна обаче, въпреки подписаните от 

пощенските служители декларации за пазене 

на служебна тайна,  те не са надеждна бариера 

за лицата, имащи достъп до персонални данни, 

да ги използват недобросъвестно. Поради тази 

причина вероятно много от данъкоплатците с 

по-високи доходи ще предпочетат да не 

допуснат достъп до личните им данни и ще 

предпочетат да подадат декларациите си в 

данъчните служби.  

 

 

http://www.ime-bg.org/
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Трябва ли частна компания да бъде наказана заради законови ограничения? 
 

Събитие: По молба на Държавна комисия за 

далекосъобщения (ДКД) на 27 февруари Комисията 

за защита на конкуренцията се произнесе по 

пазарното положение на операторите 

“МобилТел”АД и “РТК”ООД (61% - частна 

собственост и 39% - държавна). От текстовете на 

становището не става ясно на какво основание и 

какви нужди на ДКД налагат проучване на пазара. 

Вероятно произнасянето на комисията е във връзка с 

промените в Закона за далекосъобщенията, приети 

вчера от Народното събрание.  

Анализите на КЗК сочат, че абонатите на двете 

компании ползват различен тип гласови услуги на 

пазара (по цифрова и аналогова система). Пазарните 

дялове на двете компании са съответно 72% и 28% 

(416 349 и 161 952 абоната). Позицията на 

комисията е, че бариерите за навлизане на пазара на 

такива услуги са високи както поради ограниченията 

на радиочестотния спектър, така и поради норми в 

Закона за далекосъобщенията. Според КЗК, пазарът 

се характеризира със слабо изразена конкуренция и 

висока степен на концентрация, която се засилва с 

течение на времето (според статистиката от 

последните 6 месеца). Независимо от ограниченията 

в законодателството и позицията на “МобилТел”АД 

на пазара на гласови услуги, очакванията са да се 

засили конкуренция поради навлизането на втори 

Джи Ес Ем оператор.   

Коментар: 1/ КЗК не приема пазарните позиции 

на “МобилТел”АД за господстващи на пазара. 

Основание за това становище е определение в 

закона: “Господстващо е положението на 

предприятие,... което може да попречи на 

конкуренцията на съответния пазар, тъй като е 

независимо от своите конкуренти, доставчици или 

купувачи.”. Според комисията, поради законово 

гарантирания монопол на “БТК”ЕАД върху 

фиксираната гласова услуга и наети линии, както и 

върху телекомуникационните съоръжения, частната 

компания не може да влияе на доставчика си. Това 

дава основание КЗК да не даде еднозначно 

становище дали “МобилТел”АД има господстваща 

позиция на пазара, като предвиди проучване в края 

на годината. С позицията си комисията ограничава 

възможността държавата (в лицето на Държавната 

комисия по далекосъобщения) да налага условия на 

бизнеса как да управлява пазарните си позиции и 

каква стратегия за развитие да приеме.  

2/ Според данни на КЗК “МобилТел”АД притежава 

монополно положение на пазара на гласови услуги, 

тъй като делът на компанията е 72%. По закона за 

защита на конкуренцията предприятието има 

господстващо положение на пазара при дял по-висок 

от 35 на сто. Според вътрешна методиката за 

провеждане на проучване и определяне на пазарно 

положение, “пазарен дял над 70%, поддържан за 

достатъчно дълъг период от време, е достатъчно 

доказателство за съществуването на господстващо 

положение”. Според нас с контрола над пазара 

държавата санкционира компаниите, които прилагат 

по-добри стратегии. Падането на границата (от 35 на 

70% дял на пазара за господстващо положение) 

подобрява условията за опериране на пазара, тъй 

като ограничава държавната намеса. Независимо от 

това, практиката да се променят правилата извън 

закона (вкл. вътрешни норми) не трябва да се 

оправдава. Средата за водене на бизнес може да се 

подобри единствено като се премахне 

административното усмотрение при прилагането на 

неясни текстове (“достатъчно дълъг период от 

време”) в различни случаи по различен начин. 

 

 

  

 
 

 

Представяне 

Два нови доклада, засягащи България са публикувани на Интернет площадката на Европейската банка за 

възстановяване и развитие (http://www.ebrd.org/english/region/workingp). Първият от тях, озаглавен “Цели и 

ограничения за предприемачите: доказателство от малки и средни предприятия в Русия и България” използва данни 

от изследване на 437 собственици и управители на малки и средни предприятия в България и Русия.  

Вторият доклад изследва институционалните промени в 25 икономики в преход. Той е озаглавен “Измерване и 

фактори на институционалната промяна: доказателство от икономиките в преход”.   

http://www.ebrd.org/english/region/workingp
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Преглед на стопанската политика 

Как се определя цената на достъпа до информация?* 
На 28 февруари председателят на “Програма Достъп до информация” Гергана Жулева получи над 30 страници 

копия от документация на Министерство на финансите. Документацията съпътства издаването на Заповед № 10 от 

10 януари 2001г. на Министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на 

обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя. Тези материали 

бяха предоставени на организацията не поради лични симпатии, а в изпълнение на законовото задължение на 

Министерство на финансите да предостави на всеки достъп до информация при поискване. Такова заявление беше 

подадено от “Програма достъп до информация” в средата на м. февруари. С него беше поискана информация 

относно начина, по който са определени нормативите за разходите при предоставяне на информация по ЗДОИ. 

Документацията около издаването на заповедта всъщност представлява съвкупност от служебни писма и становища 

на дирекции в Министерството на финансите и други ведомства, предложения за текст на заповедта и аргументация 

на тези предложения. Решението за предоставяне на достъп до информация, подписано от началника на отдел 

“Връзки с обществеността”, завършва с изразяване на готовност, ако е необходима друга информация, да бъде 

предоставена, което е наистина похвално. 

Ползите са: 1/ С подаването на кратко заявление за 

достъп до информация беше получено обемно 

количество информация. 2/ Министерство на 

финансите не се побоя да направи процеса на 

създаването на собствената си заповед достояние на 

обществото. 3/ Програма Достъп до информация 

получи ясна представа как са определени 

посочените в заповедта нормативи /включително 

относно вътрешното обсъждане, различните 

позиции, въпросите, породили дебат/. 4/ Излезе 

наяве интересният факт, че Българската асоциация 

за информационни технологии е участвувала в 

обсъжданията на нормативите. 

Една от безспорните ползи, свързани с 

реализирането на правото на достъп до 

информация, е, че когато се получава 

документацията относно една заповед, всъщност на 

основата на нещо известно се научава нещо 

неизвестно. Чрез получаването на съпътстващата 

издаването на заповедта документация се узнава 

кой е участвал в обсъждането и в каква степен, а 

следователно и кой евентуално не е участвал, кои 

въпроси са най-вече обсъждани, в каква насока са 

обсъждани, кой колко подробно е разгледал 

въпросите и т.н. Оттук може да се изведе какъв 

приблизително разход на време и усилия коства 

обсъждането на една такава заповед, пропуснато ли 

е нещо при обсъждането.  

Прозрачността на подобни решения дава 

възможност и за по-задълбочена критика на 

дейността на съответните държавни институции, 

което пък е условие за подобряване на качеството 

на тяхната работа. Нещо повече, когато се развие 

практика на достъп до информация, тази 

прозрачност ще има и превантивна роля - самото 

знание, че процесът на изготвяне на една заповед се 

наблюдава от гражданите, ще доведе до по-

внимателна и качествена работа на съответната 

институция. 

Определените със заповедта нормативи на разходите 

противоречат на основни икономически и счетоводни 

дефиниции: 1/ Законът предвижда да се заплащат само 

“материалните разходи” по предоставяне на 

информация. Според документацията по заповедта, те 

обхващат заплати, амортизации, външни услуги, 

използван софтуер, режийни. На практика това са 

всички разходи по икономически елементи според 

Закона за счетоводството. Кои тогава са 

нематериалните разходи?  2/ Предвидено е заплащане 

на устна и писмена справка, т.е. труда на държавния 

служител по предоставяне на информацията. Според 

смисъла на закона, предоставянето на обществена 

информация е едно от задълженията на държавната 

администрация, за което тя се финансира от 

данъкоплатците. 3/ Когато са определяни стойностите 

на нормативите, са взети предвид сравнителни цени от 

някои търговски предприятия. “Разход” в счетоводната 

теория и практика означава стойността на реално 

вложените в дейността ресурси, а не предложена цена 

на дадена стока към момента. С тези нормативи се дава 

възможност на администрацията да печели от 

препродажбата например на дискети или изпращане на 

факсове. 

Проблемите, които поставя незаконното 

определяне на максималните разходи, особено тези 

за устна и писмена справка, са следните. На първо 

място се нарушава заложеното в закона принципно 

положение, че достъпът до информация е безплатен 

/чл.20 ал.1 от ЗДОИ/. Този принцип не е случайно 

възприет, а се основава на идеята за максимална 

възможност за широката публика да има достъп до 

информация без ограничение, т.е. да има по-широк 

обществен контрол върху работата на държавните 

институции. На следващо място, тези “цени” на 

справките ще отблъснат по-бедните граждани 

/особено пенсионерите/ и ще стеснят кръга на 

търсещите информация на основата на имотното 

състояние. 

*Коментарът е на Програма Достъп до информация и 

ИПИ 
 



Отвореност на икономиката, утвърдени права на собственост, инфлация и  стопански растеж 
В желанието да се намери такава емпирична зависимост 

е направено изследване, което обхваща 87 страни, като 

изменението на променливите се разглежда в рамките на 

18 години за периода 1980-1998 г. Резултатите показват 

наличието на пряка корелационна връзка между 

степента на отвореност, правата на собственост и 

инфлацията, и БВП на човек от населението. Трите 

базови променливи заедно обясняват, или 

предопределят, 65%* от изменението на брутния 

продукт. Най-значима корелационна връзка съществува 

между степента на отвореност на икономиката и БВП. 

Корелация с коефициент 2 означава, че 1% промяна на 

зададената променлива предизвиква 2% изменение в 

зависимата величина. 

Ако разгледаме средногодишният растеж на БВП на 

глава от населението, връзката с базовите променливи 

отново е положителна, но степента на корелация е по-

слаба. Вследствие на това се оказва, че 36%** от 

изменението на БВП е резултат от промяна на 

изследваните фактори. 

Съществува мнението, че отвореността на икономиката 

към външни пазари, правата на 

собственост и инфлацията в много по-голяма степен 

благоприятстват стопанския растеж на развитите 

държави, отколкото, например, на тези в преход към 

пазарна икономика. Аналитичната проверка показва 

абсолютната несъстоятелност на подобно твърдение. 

В регресионно уравнение (3) не са включени 

първите 21 най-развити страни според 

класификацията на ОИСР, и въпреки това 

корелационните коефициенти са твърде близки с 

колона (2) – общо за 87-те страни. Това означава, че 

икономическите ефекти са едни и същи независимо 

от степента на развитие на страната.  

Интересна е промяната в корелационната зависимост 

на търговската отвореност и правата на собственост 

с БВП на глава от населението, и тази с годишния 

ръст на БВП. За разлика от другите две променливи, 

инфлацията и в двата случая запазва подобна сила на 

връзката. Причината е в обстоятелството, че 

увеличаването на търговската отвореност и 

подобряването на правата на собственост увеличават 

благосъстоянието в средносрочен и дългосрочен 

план, докато инфлацията се отразява непосредствено 

на растежа за всеки един период. 

 БВП на глава от 

населението 1998 

(1) 

Средногодишен растеж на 

БВП на глава от 

населениетоa 

(2)                            (3) 

Търговска 

отвореност 

(1980-1998) 

2.0 0.4 0.3 

Права на 

собственост 

1.0 0.2 0.2 

Инфлация 0.5 0.4 0.5 

Брой страни 87б 87б 66в 

R-Квадратиг 65%* 36%** 38% 

Източник: Търговска отвореност, ниво на доходи и икономически растеж, J. Gwartney, C. Scripton, R. Lawson 
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Басня 

Имало едно време в Китай два града: Чин и Чан. Те били свързани с канал, по който хора и товари бързо и евтино 

пътували от единия град до другия. Един ден императорът заповядал да разрушат канала. Виждайки това, главният 

мандарин Куанг му казал, че прави голяма грешка. Но минало време, и императорът се обърнал към съветника си: 

“Куанг, ти се оказа голям глупак. Виж какво сторихме за стопанството на страната!” И какво да види мнителния 

съветник: на мястото на канала бил построен път; уморени търговци и пътници почивали и се хранели в 

новооткритите страноприемници; месарници и пекари задоволявали нуждите на пътниците; тъй като месарите, 

хлебарите и ханджиите не можели да ходят голи, се появили  шивачи и обущари; подслон пък осигурявали зидари и 

дърводелци; за реда се грижели полицаи и съдии. И тогава главният мандарин отговорил развълнувано: “Никога не 

съм можел да си представя, че разрушаването на канала може да доведе до създаване на толкова работни места и 

стопанско оживление”.  

Със съкращения, от “Икономически софизми” на Фредерик Бастия (Economic Sophisms, Frederic Bastiat) 

 

mandova@ime.bg

