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Как изглежда България, погледната отвътре и отвън?
За четвърта поредна година екипът на ИПИ в партньорство с Фондация за свободата
„Фридрих Науман” систематизира в едно общо издание най-известните международни
индекси за развитие. Целта е да се анализира позицията на България както спрямо страните
с най-добрите политически и икономически резултати, така и спрямо другите страни
членки на ЕС и страните от Балканския регион. С публикуването на подобен сравнителен
анализ вече за четвърти път, може да се приеме, че дори и в толкова критикуваната
„Южна Европа” могат да се развият полезни и успешни практики.
Настоящето изследване бе проведено във все по-изострящата се предизборна ситуация
преди предстоящите през 2013 г. парламентарни избори. Как изглежда България, погледната
отвътре и отвън? Нейната макрофинансова стабилност в шестата година на членството
й в разтърсвания от дълговата криза ЕС е достойна за подражание. Нещо повече, България
се нарежда сред страните с най-малък бюджетен дефицит и най-малък държавен дълг като
част от БВП. Но когато става дума за икономическия растеж и за конкуретноспособността
на българската икономика, за пазара на труда и липсата на реформи в основни публични
сфери, нещата изглеждат по съвсем различен начин. Точно тук, в тези противоречия се
крие и причината за твърде незадоволителната позиция на България в някои класации.
Сериозното отстъпление в класациите в сравнение с другите страни членки на ЕС при
някои от най-важните индекси се дължат на продължаващото нарушаване на принципите
на институционалната демокрация, на дефицитите в съблюдаването на гражданските
права и свободи, в липсата на идеи и гъвкавост на държавната политика и неспазването
на върховенството на закона като цяло.

Да не забравяме все пак, че предстоят избори и още отсега се сблъскваме с предложения, които
са повече от обезпокоителни: умишлено се лансират идеи от рода на вдигане на минималната
работна заплата, качване на осигуровките, замразяване на цени на определени стоки, налагане
на мита и нетарифни ограничения при вноса, вдигане на данъците за хората с високи доходи
и т.н. Отново ще се спекулира с митологията за „несправедливостта на капитализма, лишил
хората от достъп до блага, които природата щедро е осигурила за всички и на които всеки има
право по рождение”. Можем само да се надяваме в политическата зрелост на избирателите,
които ще се противопоставят на популизма и користта за власт на всяка цена.
София, ноември 2012 г.
Петер-Андреас Бохман, Аспарух Панов
Фондация за свободата „Фридрих Науман”

84 препоръки за икономически растеж

Без съмнение най-интересната и полезна част на изданието отново са препоръките на
авторите за реформиране на публичните политики. Те са 84 и са предствени по-ясно от всякога.
Очевидно е, че „рецептите” за подобряване на икономическите показатели и качеството
на живота са най-обсъжданата тема не само в България и в нашата „мързелива и ядяща
чесън” Южна Европа, но и в ЕС като цяло, а също и в глобален мащаб. Препоръките едва ли
ще изненадат политиците и анализаторите, които следят позициите на ИПИ. В тях отново
(за кой ли път, за кой ли път) е подчертана нуждата от подобряване на ефективността
на държавните разходи и тяхното преструктуриране, от подобряване на бизнес средата и
намаляване на административните тежести, от гъвкав и модрен пазар на труда и отказ
от административно повишаване на доходите, от коректно и равнопоставено отношение
на държавата към всички бизнессубекти и организации на гражданското общество. Този път
обаче в тях има повече конкретика. Особено актуални са препоръките за реформи в сферата
на образованието, созиалната и здравната система и електронното правителство.
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How does Bulgaria look, seen from the inside and the outside?
For a fourth successive year the IME team, in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for
Freedom, have collected in a single volume the most authoritative international development indices.
The aim is to analyse and compare Bulgaria’s ranking with that of the best performing countries,
both politically and economically, as well as to measure its performance against the rest of the EU
member states and the countries in Balkan region. The publication of such a comparative analysis
for a fourth year in a row could be seen as an indication that even South Europe, which is much
criticized, is capable of developing some useful and successful practices.
The current survey was conducted amid increasing pre-election tension in the run-up to the 2013
parliamentary elections. How does Bulgaria look, seen from both the inside and the outside? Its
macro-financial stability, well into the sixth year of its full membership in an EU engulfed in the
debt crisis, is an example to follow. What is more, Bulgaria ranks among the countries with the
lowest budget deficit and the lowest national debt as a share of the GDP. However, when it comes
to economic growth and the competitiveness of the Bulgarian economy, the labour market and the
lack of reforms in key public areas, the picture looks very different. It is these contradictions that
reveal the underlying reason for the rather unenviable position of Bulgaria in some of the rankings.
The considerable slippage in ranking compared to the rest of the EU member states in some of the
key indices is the result of the persistent violation of the principles of institutional democracy, the
inadequate observance of civil rights and liberties, the shortage of ideas and the lack of flexibility
of government policies and the general disregard for the rule of law.

България в международните класации

By far the most interesting and useful part of the present publication are once again the authors’
recommendations for public policy reforms. They are 84 in total and have been formulated in the
clearest possible manner. Naturally, the ‘recipes’ for improving the economic indicators and the quality of life are the most hotly debated topic not only in Bulgaria and in our ‘lazy, garlic-consuming’
southern part of Europe but also in the whole of the EU and on a global scale. The recommendations would hardly surprise politicians and analysts who are familiar with IME’s positions. Yet, once
again, they highlight the need to improve the efficiency as well as to restructure government
spending; to ameliorate the business environment and reduce the administrative burden; the need
for a flexible and modern labour market and the abandoning of the administrative approach to
the increase of wages; the need for a fair and equal treatment by the state of all business entities
and civil society organizations. This time, however, the recommendations are even more specific.
Particularly relevant are the ones regarding the reforms in education, the social and health insurance
systems and e-government.
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However, with elections in sight, we are already hearing proposals which are rather alarming: ideas
are being put forward for the increase of the minimum wages and social insurance contributions,
the freezing of the prices of certain goods, the levying of duties and non-tariff import restrictions,
for tax rises for high income earners, etc. Resurrected again is the myth of the “injustice of capitalism barring people’s access to nature’s bounty, which is there for all to enjoy and which is everyone’s birthright”. We can but hope that the political maturity of voters would withstand populism
and the lust for power at any cost.
Sofia, November 2012
Peter-Andreas Bochmann, Asparuch Panov
Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Предговор

За четвърта поредна година екипът на ИПИ изготви конкретни препоръки за публичните
политики в България. Равносметката от изминалите издания е тревожна – въпреки че
българската администрация е изключително заета в направляването на икономиката,
резултатите са обезпокояващи. Класациите, които разглеждаме, показват общо влошаване
или леко подобрение на резултатите на България, което обаче е продиктувано от
влошаването на оценките на други страни, а не е следствие от реформаторските усилия
на управляващите.
Обяснението за лошите резултати би могло да бъде икономическата криза. Именно тази
криза обаче е причина за други страни да правят реформи поради ограничените ресурси
и необходимостта от постигане на същите или повече резултати с по-малко средства.
Всъщност това, което българските управляващи не разбират, е именно тази концепция –
ресурсите в икономиката са ограничени и трябва да се прави избор между алтернативи
за политики. Точно тук имаме и провал, защото у нас администрацията не избира между
алтернативи, а реагира на проблемите еднопосочно, наказателно и без яснота какво ще
последва.
Резултатите са ясни – живеем в по-малко свободна икономика, условията за правене на
бизнес се влошават, правото на собственост не е защитено, а възприятията за корупция
си стоят на високо ниво. В тази ситуация фирмите са лишени от възможността да правят
това, за което са създадени (да преследват печалба, предоставяйки стоки и услуги, които
някой иска да купи) и насочват усилията си към лобиране за преференции, обществени
поръчки и регулации, които да им гарантират монополно положение. Гражданите пък
плащат сметката под формата на ниска заетост, некачествени и скъпи публични услуги,
високо ниво на облагането на труда, несигурност и намаляване на възможностите за
развитие.

Препоръките могат да бъдат приложени изцяло в рамките на 18-20 месеца. Те не са
политически оцветени. Всъщност това, което препоръчваме, рано или късно ще се случи
и у нас. Дано да е по-рано.

октомври 2012
Светла Костадинова
Изпълнителен директор, ИПИ

84 препоръки за икономически растеж

А всичко може да е много по-лесно. Препоръките, които представяме, вече са приложени
в страните, заемащи първите места в разгледаните класации. Същите тези страни,
които са с най-високи доходи на човек от населението, най-високо ниво на заетост,
ниска корупция, високи чуждестранни инвестиции и ефективна, добре заплатена публична
администрация.
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Introduction

България в международните класации

For a fourth consecutive year the team of the Institute for Market Economics (IME) has come out
with specific public policy recommendations for Bulgaria. The conclusions of previous issues are
alarming: although the Bulgarian administration is busy steering the economy, the outcomes are a
cause for concern. The rankings we analyse show an overall deterioration or slight improvement of
Bulgaria’s scores. The latter, however, is due to a decline in the performance of other countries and
not to the government’s push for reforms.
The poor performance could be explained by the economic crisis. However, it was the crisis itself
that prompted other countries to implement reforms to counter its negative effects - limited
resources and an growing need to achieve the same or better results with less funding. In fact,
this is exactly what the Bulgarian ruling classes do not seem to understand: economic resources
are limited and a choice has to be made among policy alternatives. Yet, they fail precisely in this
area because in our country the administration does not choose between alternative options but
responds to problems one-sidedly, through sanctions and without a clear idea of the consequences.
The effects are plain to see: we live in a less free economy, the business conditions are deteriorating,
property rights are not protected and corruption perception remains high. In such an environment
companies are denied the opportunity to do what they are meant to do (i.e. seek profit by providing
goods and services for which there is some demand) and thus focus their efforts on lobbying for
preferences, public procurement and regulations which could secure them a monopoly. The public,
on the other hand, have to pay the price in the form of low employment, expensive low-quality
public services, high taxation of labour, uncertainty and reduced opportunities for development.
Yet things could be much easier. The recommendations we present have already been adopted in
the countries at the top of the rankings discussed. They are the same countries which enjoy the
highest per capita income, the highest employment rate, have low corruption levels, high foreign
investment and efficient, well-paid public administration.
The recommendations could be implemented in full measure in the space of 18-20 months. They are
not politically coloured. In fact, what we recommend will sooner or later happen in our country as
it has happened elsewhere. Let us hope it happens sooner rather than later.
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October 2012
Svetla Kostadinova
IME Executive Director

Прегледът на осемте индекса еднозначно откроява страните с развито и богато общество и факторите, свързани с това. Такива са по-голямата икономическа и социална свобода, по-добрата защита на правото на собственост, ниското ниво на корупция, малката и
ефективна държавна намеса в икономоиката.
Развитието на една страна и подобряването на резултатите é в класациите пряко
означават:
Повече инвестиции. Два индекса – този за защита правото на собственост и този за
икономическа свобода на фондация „Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл” – посочват, че
колкото по-напред е една страна в класацията, толкова повече чуждестранни инвестиции
привлича.
По-високи доходи. Издание на класацията за икономическа свобода на фондация „Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл” показва, че в свободните икономики доходите са близо осем
пъти по-високи. Според класацията на института „Фрейзър” средните доходи на глава от
населението на страните в първата четвърт на класацията са били над 7 пъти по-високи
в сравнение с тези в последната една четвърт. Авторите на международния индекс „Право на собственост” дори изчисляват, че покачване на резултата в индекса с 10% е равно
на $8 800 по-висок БВП на глава от населението.
По-висок икономически растеж. В изследването на защитата на правото на собственост се вижда ясно, че икономиките с по-висока защита се радват и на по-висок икономически ръст. Същата положителна връзка се потвърждава и от изследванията на индексите
за икономическа свобода.
Изводите от прегледа на мястото на България в международните класации показват,
че по-високата икономическа свобода, защитеното право на собственост, лекотата
на правене на бизнес, подобряването на публичните електронни услуги, ефективното
образование, намаляването на корупцията и по-високата конкурентоспособност са ключът
към просперитета.
При разглеждане на резултата на България сред останалите страни членки на Европейския
съюз се вижда доста разнопосочно представяне - в отделни класации страната се представя
добре, но в други е на последно място.
Следващата графика сравнява представянето на България в различните индекси с първенеца
в ЕС. Според това класиране резултатите на България могат да се разделят в три групи:
Посредствени резултати (между 10-20%) – в индексите за икономическа свобода и този
за правене на бизнес България се представя на средно ниво, но далеч от първенците Финландия, Ирландия и Дания.
Лоши резултати (между 0-10%) – конкурентоспособността, правото на собственост и
развитието на електронното правителство в страната класират България сред държавите на опашката и далеч от Финландия и Холандия, които водят при отделните индекси.
Дъно - на абсолютното дъно, или последна в ЕС, се представя България по отношение
на човешкото развитие и възприятието на корупцията. Първенците тук са отново Финландия и Холандия.
България все още е далеч от най-добрите, но прегледът на избраните индекси показва, че
с правилните стъпки и смели реформи страната може да върви бързо напред. Предложените 84 мерки в следващата секция целят скъсяване на дистанцията между България и

84 препоръки за икономически растеж

България в международните класации –
къде сме и къде можем да стигнем
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лидерите в международните класации, което, както показват изследванията, ще доведе
до повече инвестиции, по-високи доходи, по-висок икономически растеж и подобряване на
бласосъстоянието на населението. Това е валидно в още по-голяма степен по време на
криза или слаб икономически растеж.
Представяне на България в сравнение с първенеца в класацията в ЕС (%)
Икономическа свобода Фрейзър

37

Икономическа свобода Херитидж

30

Правене на бизнес

26

Конкурентоспособност

15

Правo на собственост

7

Електронно правителство

7

Възприятие на корупция
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84 препоръки за икономически растеж
Образование
1.

Заместване на част от сегашната държавна субсидия за университетите с финансиране на проектна база;
2. Въвеждане на изцяло платено образование за специалностите, за които е видно, че
завършилите ги не успяват да си намерят работа по данни от рейтинговатата
система на висшите училища в България;
3. Обвързване на част от финансирането на университетите с наличността и качеството на центрове за кариерно развитие и за предприемачество;
4. Предоставяне на по-голяма свобода на образователните институции при определяне
на нивото на заплащане на преподавателите чрез облекчаване или премахване на
някои изисквания в колективните трудови договори, големината на паралелките,
съдържанието и структурата на учебния процес;
5. Въвеждане на ваучерна система при финансирането на начално, основно и средно
образование. Така родителите ще имат реален избор къде да учат децата им – в
държавни или частни училища;
6. Премахване на минималната осигурителна заплата;
7. Премахване на минималния осигурителен доход;
8. Отменяне на правомощието на министъра на труда и социалната политика да
разпростира административно колективни трудови договори над предприятия в
даден сектор;
9. Постепенно облекчаване на КТД и отпадане на възможността за подписване на такива;
10. Премахване на задължението работодателят да мотивира освобождаването на
работник, при положение че работникът няма такова задължение;
11. Премахване на изискванията при налагане на дисциплинарно наказание или уволнение
работодателят да трябва да изслуша или приеме в писмен вид обясненията на
заетото лице;
12. Облекчаване на изискванията за условия на труд в „нискорискови” предприятия и
сектори;
13. Облекчаване на административните условия за полагане на извънреден и нощен
труд - например ограничението за максималния брой часове извънреден/нощен труд
на седмица, както и на лицата, които могат да полагат такъв вид труд;
14. Премахване на ограничението дисциплинарното наказание да се налага не по-късно
от 1 г. от извършеното нарушение;
15. Премахване на т.нар. клас прослужено време при изчисляване на възнагражденията в
частния сектор. Това вече се случи в държавния сектор през 2012 г.
16. Премахване на ограниченията пред практикуването на свободни професии като
адвокати, нотариуси, инженери, архитекти, одитори, фармацевти. Такива например
са ограниченията за цени и реклама, териториални и географски ограничения или
такива на входа на професията – изпити, възраст, опит и т.н.;
17. Премахване на монопола на съсловните организации и изиксванията практикуващите
професията да са членове в тях. Работата на тези организации е в посока ограничаване на конкуренцията чрез въвеждане на минимални цени, слагане на бариери пред
навлизането на пазара, въвеждане на допълнителни регулации;
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18. Прекратяване на отпускането на пенсии за инвалидност, които не играят ролята
на заместващ доход, а бонус към доходите на лица, постигнали финансова независимост въпреки увреждането си;
19. Премахване на някои от универсалните привилегии, като безплатните винетки за
използване на националната пътна мрежа, и обвързването им с индивидуалната
социална оценка за нуждите на лицето;
20. Обвързване на отпускането на помощи и привилегии за нетрудоспособност с участието в програми за рехабилитация, заетост и социално включване
21. Преориентиране на част от държавния ресурс за интеграция на хората с увреждания към програми, предоставящи финансиране за самостоятелни планове за интеграция;
22. Насочване на субсидираната заетост на хората с увреждания към работа в обичайна, а не в специализирана среда;
23. Промяна на законодателството, уреждащо отношенията между лице с намалена
трудоспособност и работодател, което има по-скоро възпиращ, отколкото насърчаващ ефект

Социална и здравна системи
24. Въвеждане на избор за работещите – да се осигуряват в държавна пенсионна система или в лична сметка в частен пенсионен фонд;
25. Постепенно намаляване на задължението за социално осигуряване от сегашните 18%
от заплатата за пенсия, 3,5% за майчинство и 1% за безработица;
26. Въвеждане на избор за осигуряващите се – да продължат да се осигуряват в държавната здравна система или в частни здравноосигурителни фондове;
27. Прехвърляне на 2 пр. п. от вноските за здравно осигуряване към частни здравноосигурителни фондове, като с това се намали и обхватът на финансираните от НЗОК
услуги;
28. Постепенно увеличаване на вноската, която може да се прехвърли към частни здравноосигурителни фондове до достигане на пълния размер на осигуровката;
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29. Премахване и намаляване на данъци с ниска ефективност, които единствено пречат
на частния сектор. Такива са например:
0% данък дивидент, сега е 5%;
10% данък върху ЕТ, сега е 15%;
0% данък върху застрахователните премии, сега е 2%;
0% данък наследство, сега е между 0,4-6,6%;
30. Премахване на повечето данъчни преференции;
31. Прекратяване предоставянето на всякакви финансови стимули на избрани фирми и
сектори;
32. Намаление и уеднаквяване на всички държавно и местно наложени такси, чиято
стойност трябва да покрива единствено разходите за предоставяне на услугата и
не трябва да генерира печалба;
33. Прехвърляне на някои преки данъци като приход и администриране към общините;
34. Предоставяне на повече правомощия в областта на данъчната политика на общините – възможност за намаление на местните данъци и такси;
35. Въвеждане на възможността за плащания на всички държавни и общински такси и
данъци през интернет;
36. Публикуване от Министерството на финансите на данни за невъзстановения данъчен кредит към определена дата всеки месец и ускоряване на възстановяването му;

37. Съкращаване на сроковете, в които административните структури са длъжни да се
разплатят с бизнеса до 30 дни след изпълнение на поръчката. Такова предложение е
внесено за обсъждане в парламента;
38. Промени в процедурата по несъстоятелност като:
Вписване в търговския регистър на подадената молба за откриване на процедура
по несъстоятелност;
Молбата за откриване на процедура по несъстоятелност да се разглежда, само ако
няма друга подадена молба за същия длъжник;
Цялостна промяна на списъка със сделки, които могат да бъдат определени като
недействителни;
Разписване на крайни срокове за осребряване на имуществото и разплащане с
кредиторите;
Ограничаване на началната дата на несъстоятелността до не повече от 3 г. преди
датата, на която е подадена молба за откриване на процедура по несъстоятелност;
39. Опростяване на процедурата по регистрация на имущество чрез компютъризация
на процеса, свързване на информационната система на регистъра с други публични
структури, участващи в регистрацията;
40. Пренасяне на отговорностите по съгласуване на инвестиционните документи за
издаване на разрешително за строеж към частния сектор; премахване на сега съществуващите три вида фази - идейна, техническа и работна (и запазването само
на фазата на инвестиционното проектиране);
41.	Разширяване функциите на Имотния регистър, които да включват и регистрация по
електронен път;
42. Ускорено довършване на кадастралната карта и кадастралните регистри в България
(през 2012 г. покритието е около 18% от територията на страната);
43. Намаляване на броя на процедурите и разходите за регистриране на собственост,
въвеждане на възможност за регистрация по електронен път;
44. Въвеждане на обслужването на едно гише (където това още не се е случило или
съществува само формално);
45. Свиване до минимум на регистрационните, лицензионните и разрешителните режими;
46. Въвеждане на повсеместно мълчаливо съгласие от страна на администрацията след
изтичането на законовия срок за произнасянето é;
47. Съкращаване на разходите и времето за подготовката на документите за международна търговия като например документите за технически контрол.
48.	Реално прилагане на законовото изискване всички промени в нормативните актове
или внасянето на нови такива да имат оценка на въздействието.

Съдебна система
49. Повишаване независимостта на съдебната система и налагане на повече административни и дисциплинарни наказания;
50. Прецизиране на законодателството, което ще ограничи възможностите за тълкуването му, свиване на загубените време и разходи за частния сектор и уеднаквяване
на изискванията и процедурите, които се регламентират;
51. Даване на правомощия на Сметната палата и Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси да налагат наказания, ако им бъде отказано
съдействие при проверки за конфликт на интереси;
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52. Въвеждане на системен надзор върху управлението на съдилищата и прокуратурите
от независима съдебна институция;
53. Подобряване работата на независимия съдебен инспекторат, който не изпълнява
задълженията си;
54. Публикуване в електронен формат на всички съдебни решения;
55.	Изготвяне на подробни годишни анализи за работата на Висшия съдебен съвет и
навременно публикуване на отчетите му в интернет;
56. Публикуване на информация за действия при сигнали за корупция на интернет страниците на всички министерства;

България в международните класации

Публичен сектор

14

57. Модернизиране на административните услуги чрез по-широка употреба на информационни технологии;
58. Намаляване на административните структури;
59. Създаване на допълнителни стимули за предоставянето на качествени административни услуги – диференцирано заплащане на служителите и рейтингова система,
която да е комбинация от оценката на ползващите услугите и прекия ръководител;
60. Подобряване условията на работа в администрацията включително чрез оптимизирането на щата;
61. Въвеждане на външна оценка за предоставените електронни услуги, която може да
включва критерии като удобство, лекота, време.
62. Осъществяване на строг контрол върху харченето на държавни средства чрез
сериоз
на оценка на целесъобразността и ефективността на правителствените
програми;
63. Прекратяване на практиката за правене на непредвидени и негласувани от парламента разходи на правителството през годината;
64. Ускоряване на приватизацията, концесионирането и публично-частните партньорства;
65. Увеличаване на прозрачността при провеждането на правителствената политика
чрез публикуване на редовна, изчерпателна и достъпна информация за работата на
всички административни структури (първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, местни власти);
66. Подобряване на индикаторите за изпълнение, които измерват постигането на целите в отделните програми и политики; периодична оценка на отделните програми;
67. Задължение за публикуване на отчетите и програмите в подходящ електронен формат, който да направи използването на данните в тях възможно;
68. Въвеждане на минимални изисквания за съдържание и прозрачност на публикуваните
данни, които да позволяват анализ на ефективността на отделните политики и
съпоставимостта им с тези от предишни периоди;
69.	Разширяване правомощията на Сметната палата – препоръките é да станат задължителни, освен ако не бъдат обжалвани и отхвърлени от Административния
съд. Да се създадат механизми за изпълнението им, например чрез назначаване на
контрольор, който да следи за това;
70. Възприемане на бърза и ефективна процедура за налагане на административно-наказателна отговорност в случай на нарушения на процедурите и сроковете, разписани
в Закона за достъп до обществена информация;
71. Подобряване на публикуването на обяви и разпространението на информация за
предстоящи конкурси и обществени поръчки;

72. Записване на фискални правила в конституцията, както и конкретни последващи
мерки при неизпълнението им;
73. Намаляване на държавните субсидии с 25% през 2013 г. и постепенното им премахване. Такива има например в секторите земеделие, железопътен транспорт, пощи;
74. Прекратяване на практиката за подписване на преференциални условия с енергийни
компании. Такива има за предприятията, които произвеждат ток от възобновяеми
източници, когенерация на топло- и електроенергия, микро водноелектрически централи;
75. Предприемане на мерки, вероятно с други европейски държави, за възстановяването
на правото на страни членки на ЕС сами да определят действащите на тяхна територия акцизни ставки;
76. Прехвърляне на посредническите услуги на Агенцията по заетостта към частния
сектор;
77. Намаляване на максималния таван на доходите на глава от семейството за отпускане на средства по програма „Семейни помощи за деца”, в момента 350 лв., и
премахване на „детските надбавки” за навършили пълнолетие деца;
78. Обвързване на увеличението на обема на социалните помощи с повишаването на
благосъстоянието на обществото и въвеждане на допълнителни проверки на реалното благосъстояние на бенефициентите;
79. Въвеждане на оценка за ефективността на провежданите социални програми и ежегодна ревизия, както на отделни елементи на програмите, така и на цели програми,
в зависимост от изпълнението им;
80. Стандартизиране на използваните хардуерни и софтуерни продукти, които да отговарят на дефиниран набор от общоприети стандарти, подлежащ на периодична
актуализация;
81. Приемане на цялостна стратегия за поетапно свързване на настоящите информационни системи на институциите и гарантиране на съвместимост на новоизградените такива;
82. Въвеждане на законови задължения за прилагане на ИКТ в административното обслужване, например употреба на електронен подпис, и санкции за неприлагането им
– финансови и административни;
83. Въвеждане на принципа „електронни услуги – безплатни, услуги на гише – двойно
по-скъпи”, т.е. създаването на стимули в обществото за използване на административни услуги по електронен път;
84. Преосмисляне на цялостното изграждане и предлагане на електронни услуги – то
трябва да бъде лесно и интуитивно.
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84 recommendations for economic growth
Education
1.
2.
3.
4.

5.

Partial substitution of the present state subsidy for the universities with project-based funding;
Introduction of fully-paid education for those specialities the graduates of which cannot find
jobs, based on data from the rating system of higher education institutions in Bulgaria;
Funding for the universities to be made partially contingent upon the availability and quality
of career development and entrepreneurship centres;
Granting greater freedom to educational institutions in determining the remuneration of
teachers through relaxing or eliminating some of the collective labour agreements requirements, as well as those pertaining to the size of classes, the content and organization of the
teaching process;
Introduction of a voucher system for the financing of elementary, primary and secondary
education. Parents would thus be given real choice between state and private education for
their children;
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6. Removal of the minimum wage;
7. Removal of the minimum social insurance income;
8. Repealing the power of the minister of labour and social policy to extend administratively the
scope of collective labour agreements (CLA) to cover the enterprises in a certain sector;
9. Gradual relaxation and elimination of collective labour agreements;
10. Removal of the employer’s obligation to motivate a worker’s dismissal, when no such obligation is imposed on the worker;
11. Removal of the obligation of employers to hear the employee or acknowledge their written
explanation in case of disciplinary sanctions or dismissal;
12. Relaxation of working conditions requirements in ‘low-risk’ enterprises and sectors;
13. Relaxation of administrative requirements with regard to overtime and night work, e.g. the
restrictions to the maximum number of hours overtime/night work per week and to the
categories of employees allowed to perform such work;
14. Removal of the restriction on the imposition of disciplinary sanctions no later than a year after
committing the offence;
15. Removal of the so-called years-of-service grade used in calculating the wages in the private
sector. For the public sector this change was introduced in 2012;
16. Removal of the restrictions on the practitioners of liberal professions, such as lawyers,
notaries, engineers, architects, auditors, pharmacists. The restrictions pertain to rates and
advertising, regional and geographical barriers and those imposed at the entry point to the
profession, e.g. examinations, age, experience, etc;
17. Removal of the monopoly of professional organizations and the membership condition imposed on the practitioners. The activity of such organizations aims at restricting competition
through the introduction of minimal prices, barriers to market penetration or additional rules
and regulations;
18. Elimination of disability pensions which serve not as replacement income but as a supplement
to the earnings of persons enjoying financial independence despite their disability;
19. Removal of some of the blanket privileges, such as free vignette stickers for access to the
national road network and linking those to the social assessment of an individual’s needs;
20. Making incapacity benefit payments and privileges contingent upon participation in rehabilitation, employment and social inclusion programmes;

21. Redirecting part of the state resources earmarked for the integration of people with disabilities to programmes providing funding for individual integration plans;
22. Focusing subsidised employment for people with disabilities on ensuring work in an ordinary
rather than specialised environment;
23. Amendments to the provisions regulating the relations between disabled workers and employers, which at present have a deterring rather than a stimulating effect.

Social and health insurance system
24. Workers to be given a choice whether to make social insurance payments into the state pension system or into an individual account with a private pension fund;
25. Gradual reduction of the social insurance burden from the current 18% of the wage for pensions, 3.5% for maternity and 1% for unemployment;
26. Insured people to be offered a choice to either continue making insurance payments into the
state health insurance system or switch to a private health insurance fund;
27. Transferral of 2 pp of the health insurance contributions to private health insurance funds thus
shrinking the scope of the National Health Insurance Fund’s services;
28. Gradual increase of the share of the contribution transferable to private health insurance
funds to ultimately reach the full amount of the contribution.
29. Removal and reduction of ineffective taxes, which merely hinder the private sector. Such
changes should result in, for example:
0% dividend tax, currently 5%;
10% tax on sole traders, currently 15%;
0% insurance premium tax, currently 2%;
0% inheritance tax, currently between 0.4-6.6%;
30. Elimination of most tax advantages;
31. Removal of all types of financial incentive offered to a select group of companies and sectors;
32. Reduction and unification of all state and local fees and charges, whose amount should cover
solely the cost of providing the service and should not generate profit;
33. Transferral of some direct taxes to be managed and spend by the municipalities;
34. More powers in the area of fiscal policy to be granted to the municipalities, e.g. the possibility
to reduce local taxes and charges;
35. Introduction of the possibility for online payment of all state and municipal taxes and fees;
36. Monthly publication of information about the amount of unrefunded tax credit as of a specific
date and accelerated refunding of VAT by the Ministry of Finance;
37. Reduction of the time limits for payments to be made by the administrative bodies to the
business to 30 days following order fulfilment. This proposal has been submitted for deliberation in Parliament;
38. Amendments to the insolvency procedure as follows:
Entry into the commercial register of submitted insolvency applications;
An insolvency application should only be considered if no other application, concerning the
same debtor, has been filed;
Complete overhaul of the list of transactions which could be considered null and void;
Deadlines to be set for the disposal of immovable property and pay-off to creditors;
The initial date of insolvency to be set no earlier than three years before the date of
submission of the insolvency application;
39. Facilitation of property registration procedures through computerising the process and connecting the information system of the register to other public bodies involved in the registration process;
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40. Transferral to the private sector of the responsibility for the coordination of investment
documents required for the issuance of construction permits; Elimination of the current three
stages – conceptual, technical and operational – and the retention solely of the investment
planning stage;
41. Extension of the functionalities of the Property Register to include online registration;
42. Acceleration of the completion of the cadastral map and cadastral registers in Bulgaria (18%
of the territory of the country has been covered as of 2012);
43. Reduction of the number of procedures and the cost for property registration; introduction
e-registration option;
44. Introduction of one-stop shop structures (where this has not been done or has been done
only on paper),
45. Reduction to a minimum of the number of registration, licensing and authorisation regimes;
46. Introduction of the general tacit consent assumption for the administration upon expiration
of the legal time limits for issuing a decision;
47. Reduction of the cost and time for the drafting of foreign trade documentation, such as
technical control papers;

Legislation
48. Genuine application of the legal requirement that all proposed amendments to legal acts or
newly proposed ones shall be accompanied by an impact assessment;

България в международните класации
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49. Strengthening the independence of the judicial system and imposition of more administrative
and disciplinary penalties;
50. More precise wording of legal provisions in order to limit possible interpretations, reduction
of time waste and the costs for the private sector and standardisation of the requirements
and procedures which are the object of legislation;
51. Powers to be granted to the Audit Office and the Commission for Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest to impose sanctions if cooperation is refused in the course of
conducting conflict of interest checks;
52. Introduction of regular oversight on the management of courts and prosecutor’s offices by
an independent judicial body;
53. Improvement of the functioning of the independent judicial inspectorate, which has so far
failed to properly perform its duties;
54. Publication in an electronic format of all court judgements;
55. Drafting of detailed annual analyses of the activity of the Supreme Judicial Council and ensuring the timely online publication of its reports;
56. Publication of information on actions in response to corruption reports on the websites of all
ministries.

Public sector
57. Modernisation of administrative services through the wider use of information technology;
58. Reduction of the number of administrative bodies;
59. Creation of additional incentives to encourage the provision of high quality administrative
services: differentiated payment of staff and a rating system reflecting both the satisfaction
of serviced users and the assessment of the line manager;
60. Improvement of working conditions in the administration, including through optimisation of
staffing;
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61. Introduction of external evaluation of the e-services provided, which may include criteria such
as convenience, ease of use, time required;
62. Exercise of strict control on the spending of public funds through stringent assessment of the
feasibility and effectiveness of governmental programmes;
63. Elimination of the practice of ad hoc government spending during the fiscal year without the
sanction of the Parliament;
64. Acceleration of privatisation, concession granting and facilitation of public-private partnerships;
65. Improvement of the transparency in the implementation of government policies through the
publication of regular, detailed and accessible information about the work of all administrative
bodies (primary and secondary budget credit spenders, local authorities);
66. Improvement of performance indicators measuring target attainment under various programmes and policies; periodic evaluation of individual programmes;
67. Obligation to publish the reports and programmes in a convenient electronic format to ensure
access to their content;
68. Introduction of minimal requirements with respect to the content and transparency of the
published information in order to allow the analysis of the effectiveness of the respective
policies as well as their comparability with previous ones;
69. Extending the powers of the Audit Office: its recommendations should be mandatory unless
appealed against and repealed by the Administrative Court. Mechanisms should be put in
place to ensure compliance, for example, through the appointment of a controller to monitor
implementation;
70. Adoption of a fast and efficient procedure to enforce administrative liability and sanctions
in the case of infringement of the procedures and time limits as set down in the Access to
Public Information Act);
71. Better organisation of the publication of announcements and the dissemination of information
about upcoming competitions and public procurement procedures;
72. Introduction of fiscal norms in the constitution as well as specific follow-up measures in case
of non-compliance;
73. Reduction of state subsidies by 25% in 2013 with a view to their gradual phasing out. Such
exist, for example, in agriculture, rail transport, Bulgarian Posts, etc;
74. Elimination of the practice of granting preferences to energy companies. Such have been
granted to companies producing electricity from renewable energy sources, from the cogeneration of thermal and electric energy and to micro-hydroelectric power stations;
75. Steps to be taken, in agreement with other European countries, to restore the right of EU
member states to determine for themselves the excise duty rates on their own territory;
76. Transferral of the mediation services provided by the Employment Agency to the private sector;
77. Lowering the average income threshold for granting support under the Family Allowances for
Children programme, currently amounting to 350 BGN, and discontinuation of “child benefits”
for those who have reached adulthood;
78. Increase of social benefits volumes to be made conditional upon the growth of social prosperity and introduction of additional checks of the actual financial status of the beneficiaries;
79. Introduction of impact assessment for the social programmes implemented and an annual
review process both for the individual programme components and the entire programmes
based on their implementation.
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E-government
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80. Standardisation of the hardware and software products used so that they are in compliance
with a clearly defined set of common standards allowing regular updating;
81. Adoption of a comprehensive strategy for the staged interconnecting of the existing institutional information systems and ensuring the interoperability of the newly installed ones;
82. Introduction of new legal obligations concerning the application of ICT in administrative services, e.g. the use of the electronic signature and sanctions, both financial and administrative,
for non-compliance;
83. Introduction of the principle of free e-services and expensive counter services to create incentives and encourage citizens to use online administrative services;
84. Reassessment of the overall implementation and provision of e-services, which should be
made user-friendly and intuitive.
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ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС 2012
Световната банка
www.doingbusiness.org
Година на използваните в последното издание на индекса данни: юни 2011 (единствено
данните за „плащане на данъци” се отнасят за периода януари-декември 2010)

Индексът за правене на бизнес, изготвян от Световната банка от 2003 г. досега, дава
оценка за правилата за бизнес в повечето икономики по света. В последното издание
на индекса от 2012 г. са включени 183 страни, а използваните данни са актуални към 1
юни 2011 г. ИПБ дава количествени стойности за 10 отделни показателя, с един повече в
сравнение с 2011 г., който е „достъп до електричество“. През 2011 г. индикаторът „наемане
на работници” беше изключен от изчислението на индекса, но класацията продължава да
следи развитието му. Показателите засягат правилата за:
1) Започване на бизнес – обобщава процедурите и разходите, свързани със започването
на бизнес.
2) Достъп до електричество – оценява нужните процедури за осигуряване на постоянно
електрическо снабдяване за един склад.
3) Издаване на разрешително за строеж – оценява процедурите, времетраенето и
разходите за построяването на склад.
4) Регистриране на собственост – разглежда стъпките, времетраенето и всички
разходи, свързани с регистрирането на имот.
5) Достъп до кредит – оценява законовите права на кредитополучателите и
кредиторите както и покритието, обхвата, качеството и достъпността на
кредитна информация в страната чрез наличието на публични или частни кредитни
регистри и бюра.
6) Защита правата на инвеститорите – измерва степента на защита на
миноритарните акционери срещу злоупотреби на директорите и използването на
корпоративни активи за лични ползи (правила за разкриването на тайна, директорска
отговорност и искове на акционерите).
7) Плащане на данъци – измерва нивото на данъците и задължителните вноски,
които средноголяма фирма трябва да плати или удържи за една година, както и
административната тежест при плащането на данъци.
8) Международна търговия – обобщава процедурите и документите, необходими за
внос и износ на стандартен товар от стоки по воден път.
9) Изпълнение на договорите – измерва ефективността от прилагането на договори
при търговски спор.
10) Закриване на бизнес – измерва времето и разходите за преминаване през процедурата
по фалит (основни пречки в процедурата по несъстоятелност).
В изчислението на индекса през 2012 г. настъпват следните промени:
Достъп до кредит – разширява се обхватът на законовите права на кредитополучателите
и кредиторите;
Достъп до електричество – поради създаването на отделен индикатор, включените в
него показатели са изключени от измерването на индикатора „издаване на разрешително
за строеж“;
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Плащане на данъци – създава се „праг“ за общата данъчна тежест, като страните под
тази граница вече получават еднакво място в класацията.
Индексът събира данни по стандартизиран начин. Екипът изготвя анкета, която е
консултирана с анализатори, изследователи и различни специалисти. Изследването използва
прости икономически аргументи, за да се осигури сравнимост на икономиките.
За поредна година класацията се води от Сингапур. Останалите страни в челната десятка
през 2012 г. също са сред първенците през миналите години, въпреки разместване в
позициите, и са подредени както следва: Хонконг, Нова Зеландия, САЩ, Дания, Норвегия,
Великобритания, Южна Корея, Исландия, Ирландия.

2. Позиция на България
През 2011 г. България заема 59-то място от 183 страни, което според обновената
методология представлява влошаване с две места. Така страната се нарежда след Антигуа
и Барбуда и Тонга, но е преди Самоа и Панама. Извадката на страните от Европейския съюз
и Източна Европа показва, че България е във втората половина на класацията, но все пак
позицията é е по-добра от тази на страни като Италия, Полша, Чехия, Турция и Гърция.

България в международните класации
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3. Причини за позицията
Според класацията предимствата на България остават непроменени и това са достъпът до
кредит, започването на бизнес и защита правата на инвеститорите макар по последните
два показателя България да губи позиции. Страната обаче изостава в класацията по
отношение на издаването на разрешителни за строеж и достъпа до електричество.

При издаването на разрешителни за строеж най-тежкият фактор е цената, която през
2012 г. възлиза на 317% от дохода на глава от населението в сравнение с едва 17,8% в Хонконг
и 64,9% в Словения. През 2011 г. тази цена в България е още по-внушителна, 442,3%, но това
се дължи на процедурите и разходите за свързване на имота с електричество, които през
тази година са в отделен индикатор. Двата най-големи разхода са подаването на молба
до главния архитект на общината за издаване на разрешително за строеж – 11,7 хил. лв. и
наемането на компания за надзор – 10,4 хил. лв.
Страната ни сериозно изостава от лидерите и по нужното време за издаване на
разрешително за строеж – 120 дни в сравнение със 139 дни за предходната година. Най-много
време – по 30 дни, отнемат получаването на одобрение от доставчика на електроенергия,
одобрение на инвестиционния план от главния архитект на общината, одобрение
на инвестиционния план от противопожарната служба и одобрение от директора на
регионалната инспекция по околната среда и водите.
При свързването на имоти с електропреносната и снабдителна мрежа тежестта отново
идва основно от високата цена. Работата по външното свързване на обекта с мрежата
струва над 31 хил. лв. и отнема 37 дни, а изготвянето на план за тези дейности възлиза
на 1,5 хил. лв.
Независимо че започването на бизнес в България е сравнително лесно и бързо, не липсват
фактори, които ни отдалечават сериозно от лидерите в класацията. Такива са например
нужните процедури – четири, които отнемат 18 дни и струват 1,5% от дохода на глава
от населението. Същевременно в Словения са нужни 2 процедури – депозит в банка на
нужния капитал – 43,6% от дохода на глава от населението - и електронно регистриране
в E-vem. Двете процедури отнемат 6 дни и са напълно безплатни.
При защитата на инвеститорите също е нужна много работа, тъй като от 18 показателя
в тази категория страната получава максимална оценка само по 2. В същото време получава
минимални оценки по 8 показателя включително липса на отговорност на управляващото
настоятелство пред акционерите за вреди от решенията на първите.

Показател
Общо
Започване на бизнес
Издаване на разрешително за строеж
Достъп до електричество
Регистриране на собственост
Достъп до кредит
Защита правата на инвеститорите
Плащане на данъци
Международна търговия
Изпълнение на договорите
Закриване на бизнес
Свързване с електричество
Източник: Doing Business 2012

2012
59
49
128
133
66
8
46
69
91
87
90
133

2011
57
43
125
134
63
8
44
72
97
90
88
134

Промяна
-2
-6
-3
1
-3
0
-2
3
6
3
-2
1
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През последната година сериозно изменение се наблюдава при два от индикаторите –
има подобрение в международната търговия, но започването на бизнес е сравнително
по-трудно. Международната търговия се улеснява след като през 2012 г. беше създадена
възможността за електронно подаване на декларации пред митническите органи.
Резултатът е съкращаване на времето за внос с един ден, a за износ – с два дни до
съответно 17 дни и 21 дни. Като цяло обаче от 2008 г. няма намаляване на нужните
документи – шест за внос и пет за износ.
Въпреки че разходът за започване на бизнес в страната се понижава с 0,1 пр. п. в сравнение
с предходната година, България отстъпва с 6 места в класацията. Това може да се обясни с
по-решителните реформи в тази посока в други страни. Притиснати от продължаващата
дългова и икономическа криза, много правителства предприеха пропазарни реформи с цел
да стимулират икономическия растеж. Така например Чили намали времето за започване на
бизнес от 22 на 7 дни; Южна Корея го съкрати от 14 на 7 дни и понижи нужните процедури
от 8 на 5; в Либерия започването на бизнес отнема 6 дни през 2012 г. в сравнение с 20 дни
през предходната година, а разходите за това се свиват от 88% от дохода на глава от
населението на 68%.
През 2012 г. в България се увеличават правата на обезпечените кредитори при производства
по несъстоятелност. Така възвращаемостта при обявяването на компания във фалит
нараства с 0,4 пр. п., но в сравнение с останалите страни в класацията България отстъпва
по ефективност на процедурата по фалит.

4. Развитие на България
За целия период на изследването позицията на страната се подобрява само в две години,
след което бележи постоянно влошаване. Причини за това могат да се търсят както в
липсата на реформи в сравнение с останалите страни, така и в промяната на използваната
методология. При някои показатели се наблюдава подобрение, но при повечето има застой
и дори влошаване.
Графика 2: Позиция на България в индекса през годините
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Интересно е да се проследи движението на България по всеки показател през годините. По
този начин можем да оценим кои реформи у нас реално подобряват средата за правене на
бизнес и кои сфери имат нужда от спешни и значителни промени.
Най-значително се улеснява започването на бизнес в страната. В периода 2004-2009 г.
процедурите за регистриране на фирма намаляват близо три пъти – от 11 на 4. Основната
причина е изнасянето на търговския регистър извън съдебната система през 2008 г. и
въвеждането на повече модерни технологии в процедурите. Тези положителни стъпки
довеждат и до сериозно съкращаване на сроковете за започване на бизнес – от 32 дни
през 2004 г. на 18 дни през 2010 г. Най-значително обаче е намаляването на капитала за
регистриране на фирма - от 86,7% от дохода на глава от населението през 2004 г. на 20,7%
през 2010 г. и на 1 евро след това. Разходите за регистрация намаляват близо десеткратно
от 10,4% през 2004 г. до 1,5% през 2012 г.
Подобряване има и при плащането на данъци, което през 2012 г. включва 17 процедури
в сравнение с 31 през 2006 г. За съжаление това намаляване влиза в сила от 2008 г., след
което няма промяна. Общите данъчни разходи, измерени като процент от печалбите,
продължават да се свиват заради постепенното намаляване на корпоративните данъци
и социалните осигуровки, както и от въвеждането на плосък данък върху доходите на
физически лица през 2008 г.
В други отношения обаче не само няма подобрения, а се забелязва влошаване. Така например
процедурите за получаване на разрешително за строеж се увеличават от 19 през 2006 г.
до 23 през 2012 г. Заедно с това нарастват нужното време и разходите по процедурите.
При процедурата по несъстоятелност няма сериозни промени – тя отнема средно 3,3 г.
и разходите по нея са около 9% от стойността на собствеността. Въпреки това с всяка
изминала година възвръщаемостта за кредиторите спада - от 33,8% от задълженията през
2004 г. до 31,4% през 2012 г.
Графика 3: Издаване на разрешително за строеж
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Графика 4: Минимален капитал за започване на бизнес, % доход/човек
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Тъй като няма сериозни промени в отделните показатели, които се разглеждат от
класацията Doing Business, влошаването на позицията на България през последните
години може да се обясни единствено с подобряването на позициите на други страни
в изследването. През 2012 г. страната изостава с 6 места по започване на бизнес в
сравнение с 2011 г. поради липса на реформи през последните години. За други страни обаче
икономическата криза е била катализатор на положителни промени, които са улеснили
предприемачеството.
Същото се отнася и за защитата на инвеститори, процедурата за издаване на разрешителни
за строеж, процедурата по несъстоятелност и регистрирането на собственост. При
последните две дори се наблюдава влошаване – при първата намалява възвращаемостта
на кредиторите, а при втората се увеличават разходите за регистрация.
В някои от наблюдаваните сфери на икономиката се забелязва подобрение, което обаче не
може изцяло да компенсира влошаването в гореизброените показатели. Така например се
улеснява външната търговия, която вече отнема по-малко време. Плащането на данъци е
по-лесно заради продължаващото намаляване на данъчната тежест – 28,1% от печалбата
през 2012 г. в сравнение с 46% през 2006 г., и по-малкото нужни часове за плащането на
задълженията – 500 часа годишно в сравнение с 616 часа година по-рано. При изпълнението на
договори няма промяна, но въпреки това позицията на България се подобрява. Това показва,
че както има страни, за които кризата е катализатор на реформи, които облекчават
бизнеса, така има и такива, за които тя е спомогнала за налагането на допълнителни
тежести върху него.

6. Добри примери
Албания
За да се ускори регистрирането на собственост се въвеждат крайни срокове за работата
на администрацията.

Чехия
Компютъризира се кадастралната администрация, цялата информация се прехвърля на
електронни носители и започва да се използва електронна комуникация с нотариусите. Това
намалява времето и разходите за регистриране на собственост.
Македония
Надзорът върху строежа се прехвърля върху частния сектор, а процедурите за издаване
на разрешително на строеж се оптимизират;
Намаляват се нотариалните такси и се въвеждат крайни срокове при регистрирането
на имущество;
Променя се корпоративната регулаторна рамка, с което процедурите по несъстоятелност
стават по-прозрачни.
Литва
Опростява се процедурата за преструктуриране на дружество в несъстоятелност;
Подобрява се защитата на правата на обезпечените кредитори;
Въвеждат се изисквания за професионална квалификация за администрацията, която се
занимава с процедури по фалит.
Черна гора
Премахват се данъци и се намалява ставката на социалните осигуровки;
Намалява се броят на подаваните данъчни декларации, като се събират в един документ.
Румъния
Премахва се минималната годишна такса за компаниите;
Създава се една данъчна декларация за дължимите социални осигуровки;
Намалява се продължителността на процедурата по несъстоятелност.
Словения
Въвеждат се електронни процедури за продажба на имущество, с което се намалява
времето и цената им;
Облекчава се процедурата по несъстоятелност и се въвеждат професионални изисквания
за администрацията, която се занимава с процедури по фалит.
Сърбия
Въвеждат се професионални изисквания за администрацията, която се занимава с
процедури по фалит;
Въвеждат се регулации за заплащането é.
Позицията на България през 2012 г. е много близка до тази от началото на изследването
през 2004 г. Това не означава, че липсват реформи, а че те се правят бавно и мъчително,
докато други страни в класацията провеждат нужните промени по-бързо и ефективно.
През годините на изследването се наблюдава значително улеснение на започването на
бизнес и плащането на данъци в България, но в същото време издаването на разрешително
за строеж и регистрирането на собственост са все така скъпи и продължителни. Същото
се отнася и за външната търговия, която е от голямо значение за страната, тъй като
вносът и износът представляват около 132% от БВП на България.
През последните години липсва интерес към подобряване на процедурата по
несъстоятелност и облекчаване на административното и финансовото бреме за бизнеса.
В същото време повечето страни в Централна и Източна Европа насочват усилията си
именно в тази посока. Докато в съседни страни процедурите по несъстоятелност се
опростяват и стават по-прозрачни, в България липсва воля или интерес за такива промени.
Същото се отнася за разходите и времето, които частният сектор губи за справяне с
административни изисквания.
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ГЛОБАЛНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Световен икономически форум
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/faqs/index.htm#network1
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2011 г. – юли 2012 г.
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Индексът за глобална конкурентоспособност е част от Доклада за глобална
конкурентоспособност, изготвян от Световния икономически форум, чиято цел е да оцени
способността на всяка страна да осигури висока степен на просперитет на своите граждани.
GCI е подобрение на предшестващия го Индекс за растеж и конкурентоспособност, който се
изготвя до 2006 г., и анализира много повече фактори. Той е базиран на 12 т.нар. стълба, като
всеки един от тях представлява област, считана за определяща за конкурентоспособността.
Стълбовете са разделени на три групи, които покриват факторите за конкурентоспособност
във възходящ ред. Трите групи и 12-те стълба са следните:
Основни изисквания
Институции
Инфраструктура
Макроикономическа стабилност
Здраве и основно образование
Спомагателни фактори за ефективността
Висше образование и обучение
Ефективност на пазара на стоки
Ефективност на пазара на труда
Степен на развитие на финансовите пазари
Технологична готовност
Обем на пазара
Фактори за иновации и усъвършенстване
Степен на развитие на бизнеса
Иновации
Важно е да се отбележи, че за стойностите на стълбовете се използва комбинация
от т.нар. твърда и мека информация, т.е. статистическа информация и информация,
добита от допитвания сред бизнес лидери. Последното издание на Доклада за глобалната
конкурентоспособност 2012-2013 г. включва 144 страни в сравнение със 142 в предходното
издание.
В тазгодишното издание на индекса Швейцария oтново води световната класация, като
подобрява резултата си - 5,72 от максимално 7 точки. Близо след нея се нареждат Сингапур
с 5,67 т., Финландия с 5,55 т. и Швеция с 5,53 точки.
В последния доклад настъпват леки промени в измерваните категории и техните показатели
в сравнение с предходната година на изследването:
Към I-вия стълб е прибавен показателят „държавни услуги за подобряване на представянето
на бизнеса“;
От II-рия стълб е изваден показателят „спред на лихвения процент“;
От VII-мия стълб е изваден показателят „индекс на гъвкавостта на заетостта“;
Към IX–мия стълб е прибавен показателят „абонати на мобилен широколентов интернет“;
В IX-тия стълб показателят „използване на широколентов интернет“ е заменен с
„Интернет скорост на един потребител”.

2. Позиция на България
С резултат от 4,27 точки за 2012-2013 г. България се нарежда на 62-ро място от 144 страни
в класацията на GCI, което е подобряване на позицията в класацията с 12 места спрямо
миналата година. Непосредствено преди страната са Унгария и Перу, а след нея – Руанда,
Йордания и Филипините. Тази позиция е обобщена от позициите по отделните стълбове на
индекса, показани в таблица 1 и графика 1.
Таблица 1: Позиции на България
Място
(от 144)
62
65
108
76
31
49
59
63
83
49
80
52
62
97
97
92

Стълбове
ОБЩО
Основни изисквания
I. Институции
II. Инфраструктура
III. Макроикономическа стабилност
IV. Здраве и основно образование
Спомагателни фактори за ефективността
V. Висше образование и обучение
VI. Ефективност на пазара на стоки
VII. Ефективност на пазара на труда
VIII. Степен на развитие на финансовите пазари
IX. Технологична готовност
X. Обем на пазара
Фактори за иновации и усъвършенстване
XI. Степен на развитие на бизнеса
XII. Иновации

Резултат
2012 - 2013
4,3
4,6
3,4
3,8
5,4
5,9
4,2
4,3
4,2
4,5
4
4,3
3,8
3,3
3,6
3

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2012-2013
Бележка: Резултат 7 е най-високата възможна оценка, а 1 – най-ниската.

Графика 1: Резултати на България по отделните стълбове
XII. Иновации

I. Институции
7
6

II. Инфраструктура

XI. Степен на развитие
на бизнеса

4
3

III. Макроикономическа
стабилност

2
1
X. Обем на пазара

0

V. Висше образование
и обучение

IX. Технологична
готовност
VIII. Степен на развитие на
финансовите пазари

IV. Здраве и основно
образование

VII. Ефективност на
пазара на труда

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2012-2013

VI. Ефективност на
пазара на стоки
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В сравнение с останалите страни в Европа България е във втората половина на класацията и се намира между Унгария и Русия. Спрямо резултата си от предходната година тя
подобрява позицията си, като задминава Русия и Словакия. Единствената държава извън
ЕС, която изпреварва България в класацията, е Турция. Европейските първенци в топ 10 на
изследването през тази година намаляват с един – Дания отстъпва на 12-то място след
Катар и Япония.
Графика 2: Позиция на България в Европа
Швейцария
Финландия
Швеция
Холандия
Германия
Великобритания
Дания
Норвегия
Австрия
Белгия
Франция
Люксембург
Ирландия
Естония
Испания
Чехия
Полша
Италия
Турция
Литва
Малта
Португалия
Латвия
Словения
Кипър
Унгария
България
Русия
Словакия
Черна гора
Украйна
Румъния
Македония
Хърватия
Молдова
Босна и Херцеговина
Албания
Сърбия
Гърция

1

0

3
4
5
6

8

12

15
16
17

21
22

20

27

34
36

39
41
42
43
45
47
49

40

55
56
58
60
62

60

67

71
72
73

78
80
81

80

87
88
89

95
96
100

120

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2012-2013
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Причината за изключително ниския резултат на България както на европейско,
така и на световно ниво е лошото представяне в повечето изследвани сфери
на конкурентоспособността. Частично изключение правят само показателите за
„макроикономическа стабилност”, „здраве и начално образование“ и „ефективност на
трудовия пазар“, по които България се нарежда в топ 50 на класацията.
На таблица 2 са представени най-проблемните области за България. Трябва да се отбележи,
че резултатите на България по 1/3 от подкатегориите я поставят в края на класацията
- след 100-то място.

Таблица 2: Място на България по отделните показатели

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2012-2013

Място (от 144)
115
105
102
109
122
128
127
111
105
115
129
118
101
106
108
130
110
107
124
103
128
110
123
103
109
125
106
104
107
103
117
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Проблемни области в индекс 2012 - 2013
I. Институции
Право на собственост
Защита на интелектуалната собственост
Независимост на съдебната система
Тежест на държавните регулации
Ефективност на нормативните уредби
Прозрачност на държавната политика
Организирана престъпност
Надеждност на работата на полицията
Защита на правата на миноритарните акционери
II. Инфраструктура
Качество на общата инфраструктура
Качество на пътищата
V. Висше образование и обучение
Степен на обучение на персонала
VI. Ефективност на пазара на стоки
Конкуренция на местния пазар
Наличие на господстващо положение на пазара
Ефективност на антимонополната политика
Качество на селскостопанската политика
Наличие на търговски бариери
Наличие на чуждестранен капитал в български компании
Въздействие на законите за ПЧИ върху бизнеса
VII. Ефективност на трудовия пазар
Сътрудничество при трудовите взаимоотношения
Изтичане на мозъци
VIII. Развитие на финансовия пазар
Наличност на финансови услуги
Достъпност до финансови услуги
Стабилност на банковата система
Регулации на търговията с ценни книжа
IX. Технологическа готовност
Технологично проникване на фирмено ниво
ПЧИ и трансфер на технологии
XI. Развитие на бизнеса
Брой местни доставчици
Обхват на маркетинга
Готовност за делегиране на отговорности
XII. Иновации
Връзка между университети и частния сектор при НИРД
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Както е видно от таблицата най-проблемните области за България са работата на
институциите, инфраструктурата и ефективността на пазара на стоки. Едни от найлошите резултати се наблюдават при следните подкатегории:
Защита на правото на собственост. Причините за слабата защита на правото на
собственост могат да се търсят както в лошата нормативна уредба, която предоставя
твърде широко поле за тълкуването é, така и в неефективната работа на съда, полицията
и администрацията. Ниското качество на работа на институциите и честите промени
на законодателството без да се прави оценка на въздействието подкопават доверието
на гражданите в тях.
Съществуване на фаворити в решенията на държавните служители. Една от
основните причини за корупцията в страната е неявното фаворизиране на определени лица
и фирми при вземането на решения от страна на държавните служители. Тази практика
е разпространена както по ниските, така и по високите етажи на властта. За това
свидетелстват и резултатите от проверките на АДФИ за спазването на законовите
изисквания при процедурите за обществени поръчки. Последната проверка на агенцията
показва, че през 2011 г. са направени близо 2,5 хил. нарушения при 821 процедури, което
представлява 60% от всички обществени поръчки.
Нормативна уредба. Въпреки че има законово изискване за оценка на въздействието от
изменения и допълнения на съществуващата нормативна уредба или приемането на нови
нормативни актове, такава оценка не се изготвя или се прави проформа. Липсват ясни
правила за предвидимост и обоснованост при промяна на законодателството, което влияе
на качеството на законите и на тяхното спазване. Редица закони са твърде общи, което
позволява тяхното широко тълкуване и в крайна сметка води до различни изисквания за
една и съща процедура.
Прозрачност при провеждане на правителствената политика. Не са малко решенията,
които се вземат непрозрачно, без аргументация и при липса на оценка за ефекта им. Голяма
част от информацията е налична единствено за вътрешна употреба и не се публикува.
Тя е достъпна единствено по реда на Закона за достъп до обществена информация като
дори и тогава достъпът не е абсолютно гарантиран. През последните години се наблюдава
напредък в посока на по-голяма прозрачност. Така например, Министерството на финансите
започна да публикува повече информация при обсъждането на държавния бюджет. Повече
информация на интернет страницата на ведомството има и за държавните разходи,
финансовото състояние на общините и фискалния резерв. Заетите в МВР също станаха
публично достояние, след като такава информация беше включена в ежегодния доклад за
състоянието на администрацията, изготвян от МС. Тези примери, обаче, представляват
незадоволително малка част от необходимите мерки за по-открито управление.
Организирана престъпност. Организираната престъпност в България е приела сериозни
размери както поради неефективната законова рамка и/или нейното прилагане, така
и в резултат на недобрата работа на съда и полицията. Още една предпоставка за
това е и корупцията, като връзката между корупцията и организираната престъпност е
двупосочна – корупцията дава възможност на организираната престъпност да се развива
безнаказано, а организираната престъпност подпомага разрастването на корупционните
практики поради силния си интерес и големите финансови възможности.
Полиция. МВР представлява една огромна, раздута, неефективна и скъпа структура, която
няма как да върши работата си ефективно при липсата на модернизация и оптимизация
през последните години. Огромният брой нископлатени служители, остарялата техника,
лошите условия на труд, тромавата администрация и ниската мотивация за по-добра
работа са основните фактори за ниската ефективност на полицията. Това от своя страна

се отразява на вътрешния ред, ръста на организираната престъпност и доверието на
гражданите в полицията1.
Защита на интересите на миноритарните акционери. След приемането на България
в ЕС регулаторната рамка за защита на акционерите беше значително подобрена, но
въпреки това проблемът с неефективната съдебна система и високото ниво на корупция
продължават да са в тежест. Именно те спъват прилагането на иначе подобреното
законодателство.
Лоша инфраструктура. По този показател България има достатъчно наказателни
точки заради качеството на пътищата, летищата, пристанищата, железопътната
инфраструктура и електрическото снабдяване. Причините за това се коренят както в
разгледаните по-горе проблемни области като корупция и неефективност на държавното
харчене, така и в липсата на частни инвестиции в инфраструктурата посредством
публично-частни партньорства, приватизация и концесии. През последните години
приватизирането и концесионирането е на практика замразено без да има реални мотиви
за подобни действия. Въпреки че се провеждат процедури, резултатите от тях са
минимални. До август 2012 г. приходите от приватизация са едва 32 млн. лв., а очакваните
приходи от концесии за цялата година са 92 млн. лв.
Качество на селскостопанската политика. През 2012 г. бяха въведени повече регулации
в сектора на производство на мляко и млечни продукти, които обхванаха производството,
пакетирането и етикетирането, и търговията с тях. От началото на годината влезе
в сила изискване яйцата на българския пазар да са от щастливи кокошки, а от началото
на 2013 г. свинското месо трябва да е от щастливи прасета. През годината имаше и
редица инициативи за замразяване на търговските цени на някои храни, които в крайна
сметка ощетяват производителите. Към края на годината управляващите очакват и
решението на ЕК по тяхното предложение земеделските производители да не начисляват
ДДС при продажба на продукцията си, като на по-късен етап държавата им възстановява
направените разходи за ДДС. По този начин производителите ефективно ще кредитират
безлихвено държавата.
Степен на обучение на персонала. Липсата на връзка между нуждите на бизнеса и
завършилите университети и професионални училища сериозно ограничава готовността
за започване на работа на нови кадри. Не са изключение и университетските специалности,
за които няма търсене на трудовия пазар в страната.
Това са само част от проблемните области в България, които не позволяват на цялата
икономика да функционира нормално и да бележи по-бързи темпове на растеж.
Поради факта, че GCI е продължение на стария „Индекс за растеж и конкурентоспособност”,
той съществува в сегашната си форма едва от 2007 г. Затова и историческата база за
сравнение на развитието на България не е голяма. За 2007 г. страната е на 74-то място,
за 2008 г. губи 5 позиции до 79-то, а за 2009 г. (от 134) си връща 3 позиции до 76-то място,
което запазва и през 2010 г. (от 133). В индекса за 2011 г. България печели 5 позиции и се
нарежда на 71-во място (от 139), а през 2012 г. губи 3 позиции и се връща до нивото си от
2007 г. (74), но вече сред 142 изследвани държави. През последната година на изследването
България се изкачва до 62-ро място (от 144), което е най-доброто é представяне в
класацията. Графика 3 показва развитието на България по отделните стълбове в GCI:

1

ИПИ, 2009 г., „Минимум информация, високи разходи, рекордна численост (МВР)”
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Графика 3: Развитие на България през годините в GCI
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Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2012-2013
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За шестте изследвани години резултатите на България не търпят съществени промени. Влошаване се наблюдава единствено при развитието на финансовите пазари, докато
технологическата готовност на икономиката и инфраструктурата се подобряват значително. Институциите и инфраструктурата в страната продължават да са сред найсериозните пречки пред израстването é в класацията.
Основните промени по различните стълбове са:
Технологическата готовност на страната се променя през годините основно заради
развитието на икономиката и промяната на показателите в изследването, а в по-малка
степен - в резултат на целенасочена държавна политика. През годините се наблюдават
леки подобрения в постоянно присъстващите измерители. В тазгодишното изследване е
включен и броят на хората, използващи широколентов мобилен интернет, където България се представя сравнително добре. За този резултат допринася и фактът, че изследването обхваща и доста слабо развити страни, където подобни услуги са все още изключение,
а не норма.
Инфраструктурата в страната през годините отново се развива с бавни темпове, а
големият скок в позицията é се дължи на включването на договорите за използване на
мобилни телефони в оценката през 2010 г. През 2012 г. се наблюдава и леко подобрение
в оценката за състоянието на инфраструктурата, което в известна степен може да се

обясни с приоритизирането от управляващите на пътната инфраструктура, пускането
в експлоатация на нови отсечки от АМ «Тракия» и откриването на нови ГКПП с Румъния.
Степента на развитие на финансовите пазари в България е на ниско ниво, основно заради
недостатъчно напредналото проникване на финансови услуги на пазара, както и поради
опасения за стабилността на банковата система. През последните години на икономически
застой цената на финансовите услуги се покачи, а условията за отпускане на кредити бяха
затегнати, което ограничи достъпа до финансови ресурси и оказа негативно влияние върху
цялостното развитие на финансовите пазари в страната. Но докато това е обективно
развитие, ниската оценка на стабилността на банковата система е субективна и е изведена на база социологически проучвания сред бизнеса. Неоснователните притеснения за
банките в България вероятно се дължат на пазарния дял на активите и на депозитите
в банки с гръцки капитал, който към март 2012 г. е съответно 20,7% и 23,4%. Друга причина може да бъде делът на лошите кредити, но тъй като оценката е субективна, тя
не включва обективни положителни фактори като високата капиталова адекватност и
ликвидност на системата, както и силно консервативната регулаторна рамка.
Оценката за работата на институциите в страната бележи незначителен напредък
през годините. Сред основните причини са: ниското доверие на обществото в политиците, впечатлението за субективизъм на управленските решения в полза на определени
лица или групи и ниската ефективност на прилагането на регулаторната рамка. Същевременно, според бизнеса, защитата на инвеститорите е на високо ниво, а счетоводните и
одитните стандарти са оценени като добри. За съжаление последните две силни страни
присъстват единствено на хартия, но при прилагането им се наблюдава голяма доза субективизъм или проверките отнемат много време. Това най-ясно се вижда при ниското ниво
на административните услуги и разрешаването на спорове по съдебен път.

Швейцария
Иновациите и ефективността на трудовия пазар са двете най-големи предимства на
Швейцария, която се радва и на висока степен на развитие на бизнеса. Изследователските
институции в страната са сред най-добрите в света не само по качество, но и по
взаимодействие между академичния и частния сектори. В резултат на това голяма част
от научните изследвания се превръщат в търговски продукти и производствени процеси.
В съчетание с високата защита на интелектуалната собственост страната се нарежда на
второ място в света по издадени патенти на глава от населението.
Производителността допълнително е подпомагана от частния сектор, който предлага
възможности за обучение на работното място, както и от гъвкавия пазар на труда, който успешно балансира между защитата на наетите и ненакърняването на интересите на
работодателя. Всичко това е възможно благодарение на ефективната и прозрачна работа
на институциите, което нарежда Швейцария на пето място в света.
Финландия
Страната се радва на добре работещи, ефективни и прозрачни институции, чиято работа
се оценява като втората най-добра в света. Същото се отнася и за частните юридически
лица, които се разглеждат като едни от най-добре управляваните и етични, макар да
се нареждат на трето място. Целенасочената и последователна политика в сферите на
здравеопазването, основното и висшето образование не остават без резултат и тя заема
челно място в класацията. В резултат на приемствеността в тези политики населението
на страната добива нужните умения за бързо адаптиране в променящата се икономическа
среда, като се създават условия за използването на нови технологии и иновации.
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Холандия
Степента на развитие на частния сектор поставя Холнадия на четвърто място в
класацията, а нивото на иновации – в топ 10. Въпреки това компаниите продължават
агресивно да търсят нови технологии и начини за подобряване на производството.
Дейността на бизнеса е подкрепена и от доброто здраве на населението, високото
ниво на образование – основно и висше, както и от високата ефективност на пазара на
стоки. Независимо че през последните години държавният бюджет регистрира дефицити,
настоящата макроикономическа обстановка в Холандия е по-стабилна в сравнение с редица
развити икономики.
Графика 4: Резултати на Швейцария и България в Индекс 2012-2013 г. по отделните
показатели
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Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2012-2013
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Малка крачка дели България от прехода към икономически растеж, воден от иновации,
и през 2012 г. той продължава да бъде воден от ефективност. Подобрения в
конкурентоспособността на страната се наблюдават по отношение на инфраструктурата
и технологичната готовност. Докато първата е водена повече от държавната политика
в тази насока, то втората се подобрява в резултат на промяната в методологията на
изследването.
Основните проблеми на страната, при които не се наблюдава и особено подобрение, са
липсата на независимост на съдебната система, високите нива на корупция, неефективното
правораздаване, обременяването на бизнеса с допълнителни регулации или в най-добрия
случай – липсата на реформи за облекчаването му.

МЕЖДУНАРОДЕН ИНДЕКС ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 2012
Алианс „Право на собственост”
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/
Години на използваните в последното издание на индекса данни: 2005, 2010, 2011

Международният индекс „Право на собственост” 2012 се разработва от Алианс „Право
на собственост“ за шестта поредна година. IPRI представлява сравнителен анализ на
защитата на правото на собственост и икономическото развитие на страните. Целта
му е да изследва ефектите от стабилната правна и политическа среда и зачитането на
физическите и интелектуалните права на собственост върху икономическото развитие.
Тазгодишният доклад обхваща 130 икономики, представляващи 97% от световния БВП.
Резултатите варират от 0 (липса на защита на правото на собственост) до 10 (висока
защита на правото на собственост).
През 2012 г. начело на класацията, за пета поредна година, продължава да е Финландия с
резултат от 8,6 от възможните 10 точки. Второто място е за Швеция с 8,5 точки, следвана от Норвегия, Сингапур и Швейцария с по 8,3 точки. Челната десятка се допълва от
Дания, Люксембург и Нова Зеландия с по 8,2 точки, Холандия с 8,1 точки и Канада с 8 точки.
На дъното на класацията отново е Йемен с 3 точки. Малко по-нагоре са Либия с 3,1 точки,
Венецуела с 3,4 точки, а Бурунди и Ангола с по 3,5 точки.
При изчислението на индекса се набляга на връзката между ефективните режими за
защита на правото на собственост и значението им за икономическото развитие. Ясно
се вижда, че държавите с по-голяма защита на правото на собственост имат по-висок
доход на човек от населението. Така например икономиките, попадащи в първия квинтил
(20%), имат среден БВП на глава от населението в размер на малко над 39 хил. щ. долара,
докато тези във втория квинтил имат почти двойно по-малко – малко над 18,5 хил. щ.
долара. Средният показател за третия, четвъртия и петия квинтил е съответно 10,3 хил.
щ. долара, 4,6 хил. щ. долара и 5 хил. щ. долара.
Интересно е да се отбележи, че, за първа година от публикуването на индекса, страни с
по-ниска стойност на индекса (тези в петия квинтил) имат по-висок доход на глава от
населението от страни с по-висока оценка (тези в четвъртия квинтил). Друга интересна
зависимост, която се наблюдава през годините, е различното развитие на средния БВП на
глава от населението в страните от петте квинтила. Докато БВП на глава от населението в страните от първи, трети и пети квинтил номинално расте в периода 2008-2012
г., то този на страните от втория и четвъртия квинтил намалява. Причините за това
развитие могат да бъдат разнообразни по своя характер и естество и заслужават отделно задълбочено изследване. Чрез използване на различни изчислителни методи авторите на
изследването определят, че една точка покачване в индекса се равнява на 8,8 хил. щ. долара
увеличение на БВП на човек от населението.

84 препоръки за икономически растеж

1. За индекса

37

Графика 1: Взаимозависимост между нивото на БВП на човек от населението (в
щатски долари) и класацията на държавите според индекса, разделени на квинтили (5
равни части от по 20% от общо 100%)
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Източник: Доклад на IPRI 2012
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В последното изследване България подобрява както оценката си, така и мястото си в
класацията в сравнение с 2011 г. Оценката é се покачва от 5,3 т. на 5,4 т., което я поставя
на 62-ро място в класацията заедно с Бразилия и Индия. С други думи България има малко
над средните оценка и позиция в класацията. Страната изостава от Латвия – 55-то място и Гърция – 53-то място, но изпреварва Румъния и Турция – 65-то място. В сравнение
със страните от Централна и Източна Европа България също получава оценка малко над
средната.

Графика 2: Класиране на България по оценка
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Източник: Доклад на IPRI 2012

Графика 3: Класиране на България в Централна и Източна Европа по оценка
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Графика 4: Класиране на България в ЕС по оценка
Финландия
Швеция
Дания
Люксембург
Холандия
Великобритания
Австрия
Германия
Ирландия
Белгия
Франция
Кипър
Малта
Португалия
Естония
Испания
Унгария
Чехия
Полша
Словакия
Италия
Литва
Словения
Гърция
Латвия
България
Румъния
0

1

2

3

4

5

6,9
6,8
6,8
6,7
6,5
6,4
6,4
6,2
6,2
6,1
6
5,9
5,7
5,6
5,4
5,3
6
7

8,2
8,2
8,1
7,9
7,8
7,7
7,6
7,5
7,4

8

8,6
8,5

9

10
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Може да се направи и друго сравнение - страните в класацията да се разделят на 5 големи
групи, обхващащи по 20% от страните, т.е. на 5 квинтила с по 26 страни всеки. При това
разпределение прави впечатление, че повечето представители на 1-вия квинтил - тези с
най-високи резултати - са страни от Западна Европа, а с най-ниски - преобладаващо от
Африка.
България попада в средната група (3-ти квинтил) заедно с Гърция, Латвия, Румъния, Турция,
Хърватия. Страната е там от 2009 г., след като се премести от предпоследния квинтил
и с всяка година подобрява позицията си в третия квинтил.
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Независимо от подобряването на позицията на България в класацията „Право на собственост” данните от изследването показват, че собствеността в България все още не е
добре защитена. Най-ниски са резултатите в сферата на правото на интелектуална собственост, където пиратството на авторски права се оценява като най-лошия показател
в индекса. Това се дължи както на неспазването на законодателството, така и на слабото
правораздаване. Висока остава и толерантността на обществото към посегателствата
срещу интелектуалната собственост. Въпреки това категорията „право на интелектуална собственост“ е на сравнително високо ниво, което може да се обясни единствено с
доброто представяне по показателя „патентна защита“. В изследването за 2012 г. обаче
не е публикувана оценка по този показател.
Представянето по категорията „правна и политическа среда“ остава под средното.
Това в най-голяма степен се дължи на ниските оценки по показателите „независимост на
съдебната система“ и „върховенство на закона“. Основната причина за това е влиянието
на различни политически и бизнес групи върху съдебната система и нейната независимост.

Таблица 1: Резултати за България за Индекс 2012
Компонент
Правна и политическа среда
- независимост на съдебната система
- върховенство на закона
- политическа стабилност
- контрол над корупцията
Право на физическа собственост
- защита на правото на физическа собственост
- регистрация на собственост
- достъп до заеми за придобиване на собственост
Право на интелектуална собственост
- защита на правото на интелектуална собственост
- патентна защита
- пиратство на авторски права

Резултат
4,9
4,2
4,5
5,8
4,6
5,8
4,7
8,2
4,4
5,6
4,1
3,5

Източник: Доклад на IPRI 2012

4. Развитие на България
През шестте поредни години на изчисляване на индекса България бележи слаб напредък в
„защитата на правото на собственост” – от 4,9 точки през 2007 г. до 5,4 точки през 2012
г. Най-голямо е подобрението в „защитата на правото на собственост” в страната през
2009 г., но дори и тогава то е с едва 0,2 точки.
При компонента „правна и политическа среда” страната бележи най-малък напредък от
0,2 точки за шестгодишния период. Най-значително е подобряването на „защитата на
правото на физическа собственост”.
Графика 5: Развитие на България в Индекса по общ резултат и по трите компонента
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Защитата на правото на собственост в България се подобрява от 2007 г., но това става
с твърде бавни темпове. Най-голямо положително влияние върху индекса оказва подобрата защита на правото на интелектуална собственост, въпреки че развитието й е
противоречиво. В тази група показатели патентната защита получава най-висока оценка,
която обаче остава непроменена през годините. За съжаление през 2012 г. нейната оценка
не е публикувана в изследването.
През последните години най-много се подобрява защитата на правото на интелектуална
собственост, но въпреки това, оценката é остава под средната. Още през 1999 г. е приет
Закон за авторското право и сродните му права, който е изменян и допълван над десет
пъти. Наличието и осъвременяването му обаче сами по себе си не помагат на оценката
на България заради все още тромавото и неефективно правораздаване в страната. То е
следствие от няколко неща: липса на конкретика в закона, която позволява широкото му
тълкуване и претоварените съдилища.
Слаб напредък се наблюдава и при ограничаването на пиратството на авторски права,
но то остава под средното за Централна и Източна Европа. През 2011 г. делът на
използваните нелицензирани програми в България достига 64%, а загубите за икономиката
се равняват на 78,7 млн. евро според изследване на Сдружението на издателите на бизнес
софтуер за 2011 г. Делът на пиратските програми в България е близо два пъти по-голям
в сравнение със страните от Западна Европа. Причините за това отново се коренят в
неефективната и бавна работа на съдебната система, в слабия ефект от предвижданите
санкции, недостатъчно честото им налагане и високата обществена толерантност към
посегателствата срещу интелектуалната собственост.
Правната и политическа среда в страната също се подобряват през последните години,
но голям проблем остава недостатъчната независимост на съдебната система. От 2007 г.
насам са предприети редица мерки като: изменения на Конституцията и на Наказателнопроцесуалния кодекс, приемане на нови Закон за съдебната власт, Граждански процесуален
кодекс, Административнопроцесуален кодекс. Заедно с това започнаха независими проверки
в съдилища и прокуратури, а ВСС получи дисциплинарни правомощия с цел да гарантира
отчетността и етичните норми в системата. Тези стъпки обаче не доведоха до значителни
подобрения. Според последния доклад на ЕК2 процесуалните производства често са с дълга
продължителност, дисциплинарната практика е непоследователна, липсва прозрачност
при назначенията и повишенията в съдебната система. Съдебната система продължава
в голяма степен да е зависима от политическите институции, тъй като половината от
членовете на ВСС и всички съдебни инспектори се избират от парламента. Обезпокоително
е и уволнението от ВСС на председателя на Съюза на съдиите – организацията, която беше
най-критична към работата на Съвета.
Друга проблемна област е корупцията и особено тази по високите етажи на властта.
По данни на ЕК при прилагането на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси,
който влезе в сила в края на 2008 г., установените или наказани случаи на конфликт
на интереси и сигнали за корупция са много малко. Както самата Комисия отбелязва
„Националната Сметна палата и Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси не могат да налагат наказания, ако бъде отказано съдействие.
Инспекторатите имат право да налагат наказания за неспазване на разпоредбите за
превенция на корупцията, но в действителност не са упражнявали това право.“ Отчитат се сериозни слабости и при прилагането на законодателството за обществени
поръчки. Проверките на АДФИ установяват, че през 2011 г. са направени 2 458 нарушения
2

Доклад на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 18.7.2012 г.

при 821 процедури за обществени поръчки на стойност 1,1 млрд лв., което представлява
60% от всички проверени търгове. Най-много непроведени процедури са установени в
общини (167 случая) и в търговски дружества с държавно участие в капитала (72 случая).
През 2011 г. се извършиха законодателни промени, с които се дават правомощия на АДФИ
да проверява обществени поръчки въз основа на годишен план, изготвен след анализ и
оценка на рискови фактори. Ефектите от тези промени ще могат да се видят едва в
следващото изследване през 2013 г.
Защитата на правото на физическа собственост претърпява рязко подобрение, главно
заради улеснената регистрация на собственост от 2007 г. насам. Важна промяна за този
период е създаването и развитието на кадастър и имотен регистър в интернет. От 2009
г. информационните системи на кадастъра и на имотния регистър са внедрени и работят
във всички 28 регионални служби на кадастъра и в 113 служби по вписванията, но все още
обхващат изключително малка част от територията на страната – 18% към края на 2011
г. Управляващите планират до 2015 г. да се изработи кадастър за цялата територия на
България. Все още остава предизвикателство пълноценното използване на възможностите
на електронната регистрация, както и намаляването на разходите и процедурите по регистрация. Тук отново основна пречка е тромавата администрация, която продължава да
използва остарели практики и да прилага собствено тълкувание на законите.
В резултат на икономическата криза в страната през 2009 г. и последвалото слабо
възстановяване достъпът до кредити за придобиване на собственост сериозно намалява.
Това, от една страна, се дължи на по-строгите изисквания, които банките имат към своите
клиенти. От друга страна населението също подхожда консервативно и предпочита да
спестява, отколкото да взима нови кредити. Това се вижда от данните за средномесечния
размер на депозитите в банки (основният метод за спестяване в България), които през
2011 г. са средно с 6,4 млрд. лв. над нивата си от 2009 г., което е увеличение от 27,6%.

6. Добри примери
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Армения, Грузия, Естония и Израел се открояват със сериозно подобрение в защитата на
правото на собственост в последното изследване. В Естония защитата на правото на
физическа собственост е сравнително висока, а правната и политическа среда – благоприятни. Израел се нарежда сред водещите страни по защита на правото на интелектуална
собственост. Армения постига високи резултати в регистрирането на собственост. В
страната са нужни 3 процедури, които отнемат 7 дни, за да се регистрира собственост,
а разходите за това са около 0,3% от стойността на собствеността.
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Графика 6: Резултати на Армения, България и Естонияза 2012 г.
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Източник: Доклад на IPRI 2012
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Като цяло защитата на собственост в България се подобрява през последните години, но
това става с бавни темпове. Като основна тежест за страната са липсата на независима
съдебна система, незадоволителното качество на прилаганото законодателството и корупцията по високите етажи на властта. Икономическата криза в страната също оказва
негативно влияние върху достъпа на населението до кредити за закупуване на имущество.
В същото време се наблюдава напредък при регистрацията на собственост. През 2012
г. целият процес включва 8 процедури, които отнемат 15 дни. Въпреки това цената за
регистрацията остава висока – около 3% от стойността на собствеността по изчисления на международното изследване Doing Business. Подобрява се и защитата на правото
на интелектуална собственост, но напредъкът също е малък. Това е резултат както
от неефективната работа на съдебната система, така и от претоварените съдилища,
липсата на повече конкретика в закона и широката обществена толерантност към
посегателства над интелектуалната собственост.

ВЪЗПРИЯТИЕ НА КОРУПЦИЯ 2011
Трансперънси интернешънъл
www.transparency.org
Години на използваните в последното издание на индекса данни: 2009 - 2011

1. За индекса
Индексът на Трансперънси интернешънъл измерва степента на политическа и
административна корупция в една страна така както я възприемат представителите
на бизнеса, световните анализатори и местните експерти. За разработването му се
използват данни от експертни и бизнес проучвания, провеждани от тринадесет независими
институции.
За целите на съставянето на индекса корупцията се определя като злоупотреба с
обществена длъжност за лична изгода. Тук се включват елементи като подкуп на държавни
служители, комисионни при обществени поръчки, присвояване на обществени средства или
просто липса на антикорупционни усилия. По този начин в обхвата на анализа влизат както
административните, така и политическите аспекти на корупцията.
Индексът приема стойности от нула до десет, като резултат, клонящ към нула, показва
високо ниво на корупцията, а такъв, близък до десет – ниско ниво на корупция.
Последният анализ (CPI 2011) обхваща 183 държави или с 5 повече от предходната година.
В тазгодишното издание Нова Зеландия отново е на първо място с резултат от 9,5 точки,
следвана от Дания и Финландия, които постигат резултат от 9,4. Последното място в
класацията си поделят Северна Корея и Сомалия с оценка 1.
Графика 1: Възприятието на корупция по света за 2011 г.
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Източник: Индекс за възприятие на корупцията 2011

2. Позиция на България
В класацията за 2010 г. България заема 86-то място с резултат от 3,3 точки. Същият
резултат постигат Ямайка, Панама, Сърбия и Шри Ланка. Непосредствено преди нас са
Колумбия, Ел Салвадор, Гърция, Мароко, Перу и Тайланд, а след нас в класацията са поставени
Босна и Херцеговина, Либерия, Тринидад и Тобаго, и Замбия.
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Графика 2: Индекс за възприятието на корупция 2011
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Източник: Индекс за възприятие на корупцията 2011

През 2011 г. България отново се връща на последното място сред страните членки на ЕС
след като през 2010 г. страната ни успя да изпревари Гърция. Загубата на 0,3 точки от
оценката ни, обаче, отново ни изпраща в дъното на класацията. Средното ниво за ЕС е 6,3
точки, което е далеч над резултата на България от 3,3 точки.
Графика 3: Промяна на резултата на страните членки на ЕС през 2011 г.
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Източник: Индекс за възприятие на корупцията 2011

България е една от европейските държави, които най-бързо влошават представянето си
през 2011 г., като единствено оценките на Ирландия и Словения се понижават по-бързо,
макар резултатът им да остава по-висок от този на страната ни. Най-бърз напредък
постигат Белгия, Финландия и Великобритания. Сред петте най-малко корумпирани държави
в света има три европейски страни – Дания, Финландия и Швеция.

Графика 4: Резултат на страните членки на ЕС през 2011 г.
Дания
Финландия
Швеция
Холандия
Люксембург
Германия
Австрия
Великобритания
Ирландия
Белгия
Франция
Естония
Кипър
Испания
Португалия
Словения
Малта
Полша
Литва
Унгария
Чехия
Латвия
Словакия
Италия
Румъния
Гърция
България

4,8
4,6
4,4
4,2

0

1

2

3

4
3,9
3,6
3,4
3,3
4

5

7

6,4
6,3
6,2
6,1
5,9
5,6
5,5

6

7

8
7,8
7,8
7,5
7,5

8

8,5

8,9

9

9,4
9,4
9,3

10

4. Причини за позицията на България
Ниският резултат на България определя страната ни като силно корумпирана спрямо
останалите страни в ЕС. Ето и някои от причините за високите нива на корупция в
България:
Липса на твърди правила за регулиране на редица отношения между бизнеса и администрацията
Тук влизат най-вече задължението на администрацията да спазва предварително определени
срокове и процедури за издаване на различни разрешения. На практика администрацията не
търпи санкции за забавени срокове. Много често това принуждава бизнеса и гражданите да
правят нерегламентирани плащания, за да получат бързи и качествени услуги.
Слаба ефективност на държавните институции при провеждане на дейността им
Липсата на достатъчно стимули за голяма част от държавните служители води в
крайна сметка до понижаване на бързината и качеството на предоставяните от тях
административни услуги. Разширяването на обхвата на електронното правителство ще
помогне за по-бързото и ефективно обслужване на бизнеса и гражданите, като в същото
време ще намали опасността от некоректно отношение от страна на администрацията.
Изобилие от сложни и скъпоструващи правителствени разпоредби, разрешителни и други
видове регулации
В България все още не се прилага изискването за предварителна оценка на въздействието
на регламентите, която би отсяла ненужните регулации. В същото време безрезервното
приемане на европейски директиви затруднява българския бизнес, принуждавайки го да
покрива непрекъснато покачващите се стандарти по отношение на все повече аспекти
от своята дейност. Честата промяна на нормативната уредба на дадени икономически
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Източник: Индекс за възприятие на корупцията 2011
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отношения създава предпоставки за възникване на клиентелистки, лобистки и корупционни
практики.
Често променящо се законодателство
Несигурността и непредвидимостта в нормативните изисквания затрудняват работата
на бизнеса и отблъскват инвеститорите. За тази цел е нужно да се въведат и прилагат
практики за доказване на необходимостта от всяка една законодателна промяна. Типичен
пример е скорошната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, която беше
предшествана от задължително обособяване на помещения за пушене. В резултат на тези
две резки нормативни промени на бизнеса се наложи да направи разходи за преустройство
и вентилация, които впоследствие се оказаха излишни.
Промяна на закона за обществените поръчки с цел да се сведат до минимум възможностите
за възлагане на поръчки по начини, различни от открит търг
Всяка възможност за избор на изпълнител на обществена поръчка посредством процедура,
различна от открития търг, където има най-голяма прозрачност и минимум условия към
потенциалните изпълнители, е благодатна почва за корупционни практики. Въпреки периодичната промяна на Закона за обществените поръчки (ЗОП), тези възможности са налични
и се експлоатират често от различни административни структури.
Налагане на реална административна отговорност за установени нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

5. Развитие на България
България е включена за първи път в Индекса за възприятие на корупцията през 1998 г.
с оценка от едва 2,9 точки. За периода 1998-2002 г. изследванията показват бавно, но
последователно подобрение на оценката до 4,0 точки. За периода от 2002 г. до 2007 г.
показателят на страната не претърпява съществени промени и се запазва на същите нива.
Оценката на България започва да се влошава през 2008 г., като след кратко подобрение през
2009 г. тенденцията отново се обръща в следващите две години.
Графика 5: Резултат на България за периода 1998 - 2011
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6. Причини за изменението
От представянето на България през годините ясно се вижда, че борбата срещу корупцията
в страната на практика не дава дългосрочен резултат. През 2011 г. нивото на корупция в
България пада до нивото от 1999 г., което е вторият най-нисък резултат след включването
на страната ни в класацията през 1998 г. Именно високото ниво на корупция е една от
водещите причини членството на България в Шенген за пореден път да бъде отложено.
Основната причина за високото възприятие на корупция в страната е корупцията по
високите етажи на властта и липсата на механизми за нейното ограничаване. В България
все още не са изградени добри стандарти за прозрачност и ефективност на харченето на
публични средства и управлението. Голяма част от първостепенните и второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити продължават и до ден днешен да не предоставят
на широката публика отчети за разходването на делегираните им средства. Тези
администрации, които все пак го правят, много често предоставят данните в трудно
разбираем и неизползваем формат или без достатъчно подробна разбивка на харчовете по
програми и бюджетни пера.
Сериозен проблем остава нереформираната и същевременно сериозно натоварена съдебна
система. Твърде често именно бавното правораздаване и липсата на прозрачност при
взетите решения стават причина за нежеланието на бизнеса и гражданите да търсят
правата си по съдебен път. Ниското доверие в структурите на съдебната власт дава
сериозно отражение върху резултата на страната ни, тъй като индексът се базира именно
на анкетни проучвания.
Въпреки неколкократните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), практиката
на изкуствено и нецелесъобразно определяне или завишаване на критериите с цел
облагодетелстване на отделни кандидати в конкурсите продължават. Корупционни
практики продължават да се срещат и в концесиите, приватизацията и управлението на
европейски средства.

7. Добри практики
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През 2011 г. Естония и Полша заемат съответно 29-то и 41-во място в класацията на
Трансперънси интърнешънъл. Именно това са двете страни от Централна и Източна
Европа, които успяват да постигнат най-добри резултати в борбата с корупцията в
периода 2001-2011 г. И двете държави се присъединяват към Европейския съюз през 2004 г.,
като в последвалия период Полша подобрява резултата си с 2,1 точки. Естония, от своя
страна, достига резултат от 6,4, който е най-високият в цяла Източна Европа.
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Графика 6: Резултат на България, Полша и Естония (2001-2011)
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Източник: Индекс за възприятие на корупцията 2011

България и Полша се намират на практически еднакви позиции при влизането на страната
ни в ЕС през 2007 г. Въпреки влизането си в Европейския съюз през 2007 г. и въпреки
многократните доклади на ЕК, изтъкващи нуждата от провеждане на спешни реформи в
съдебната система, последната не успява да възвърне доверието на гражданите и бизнеса.
Интересно е, че подобни проблеми със справянето с корупцията имат абсолютно всички
страни от Балканския полуостров. През 2011 г. единствените държави от региона, които
имат резултат над 4,0, са Черна Гора и Турция. Въпреки това държавите от Балканския
полуостров показват по-добри резултати от тези на страни като Украйна, Русия, Молдова
и Беларус.
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Липсата на реален напредък на страната ни в борбата с корупцията оказва изключително
негативен ефект не само върху привлекателността на България като инвестиционна
дестинация, но и върху цялостната бизнес среда в страната. Един от най-съществените
системни източници на корупция са недостатъците в самите закони, както и липсата на
прозрачност при бюджетирането и изпълнението на публични програми.
Възможността на журналисти, граждани, граждански обединения, фирми, неправителствени
организации и други сдружения да получават навременна и качествена информация от
администрацията създава условия за пряк контрол над институциите и активно
участие на гражданското общество в процеса на правене на политики на регионално и
национално ниво. Едва когато организациите от неправителствения сектор разполагат с
информацията, необходима за анализ на ефектите на една или друга политика, те могат
да се превърнат в нужния коректив на централната власт. В същото време, когато
една програма премине през необходимата предварителна оценка на въздействието и
през диалог със заинтересованите страни, нейните шансове за печелене на популярност и
обществена подкрепа се увеличават.

ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА ПО СВЕТА 2011
Институт „Фрейзър” и Мрежа за икономическа свобода
http://www.freetheworld.com
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2010

1. За индекса
Индексът на икономическата свобода по света се публикува от 16 години и през 2012 г.
обхваща 144 страни. През 2012 г. в индекса за пръв път са включени Катар, Камбоджа и
Саудитска Арабия. Началото на изданието е поставено със серия конференции, организирани
от канадския институт „Фрейзър”. В разработването на индекса участват 60 учени, сред
които трима Нобелови лауреати – Милтън Фридман, Дъглас Норт и Гари Бекер. Целта
е да се създаде подробен измерител на икономическата свобода за голям брой държави.
Последното издание представя картината през 2010 г. – последната година, за която има
налични официални данни за всички страни.
Структурата на индекса обхваща пет основни области:
Размер на правителството,
Законодателна система и неприкосновеност на частната собственост,
Достъп до сигурни и стабилни пари,
Свобода на международната търговия,
Регулации.
Всяка от тези области се измерва чрез оценяването на 42 променливи, разпределени в 24
различни показателя. Всеки един показател получава оценка по скала от 0 до 10, като на 10
отговаря максималното ниво на икономическа свобода за дадена страна. В тазгодишното
издание на индекса за пръв път са включени и показатели, свързани с престъпленията и
работата на полицията, както и със свободата на чужденците да пътуват без да е необходимо издаването на виза.
Тазгодишното издание на доклада показва, че икономическата свобода в света леко се
подобрява като средната световна оценка по скалата от 1 до 10 достига 6,83 през 2010
г. Кризата провокира по-голяма държавна намеса в много от развитите държави, което
срина икономическата свобода по света до историческо ниски нива през 2009 г. Завръщането към икономическата свобода през последната година е все още крехко и водено от
развиващите се страни.
И през 2012 г. Хонконг запазва първата си позиция, която неизменно държи от създаването
на индекса. На второ място остава Сингапур, който поддържа позицията на пръв подгласник от 2001 г. насам, когато измести оттам САЩ. Третата икономически най-свободна
страна е Нова Зеландия. С най-ниска степен на икономическа свобода са Венецуела, Мианмар
и Зимбабве. В топ 10 има само две държави от континентална Европа –Швейцария, която
не е в ЕС, но e част от Шенген, и Финландия.

3. Позиция на България
България леко влошава резултата си спрямо предходната година, което се дължи на
забавянето на икономиката и увеличаването на ролята на държавата – прекомерен
дефицит и разходи срещу кризата. С резултат от 7,33 България се нарежда на 45-та позиция
в класацията. Малко по-напред са Белгия, Албания, Коста Рика и Грузия, а непосредствено
след нас – Руанда, Франция и Полша.
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2. Тенденции през 2012 г.
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Страната ни бележи най-добър резултат в категорията „достъп до сигурни и стабилни
пари”, което се обуславя от валутния борд и ниската инфлация. През 2009 г. и 2010 г.,
когато кризата удари България най-тежко, средногодишната инфлация беше под 3%,
докато в предходните години на бърз растеж достигаше далеч по-високи стойности и
дори надхвърли 10% през 2008 г.
Спрямо миналогодишното издание резултатът ни е с 0,01 точки по-нисък, но в световен
план спадът е с близо 20 позиции, което се дължи отчасти и на ефекта от въвеждането
на споменатите нови показатели. Друга причина за позицията на България в класацията е
по-доброто представяне на голяма част от страните членки на ЕС като Румъния, Белгия,
Холандия, Испания и Швеция. В рамките на Съюза страната ни също бележи спад с 5
позиции, заемайки 18-то място.
Графика 1: Икономическата свобода в ЕС
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Източник: Икономическа свобода по света: Годишен доклад 2011
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По отделните показатели България получава различни оценки, като все още има области,
в които сериозно изостава.

Графика 2: Стойност на компонентите за България
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В периода 2000-2010 г. страната ни успява да подобри резултата си в четири от петте
области на икономическата свобода. България получава следните оценки по ключовите показатели за икономическа свобода за 2010 г. (по скала от 1 до 10, където по-висока стойност
означава по-голяма степен на икономическа свобода):
Най-значим е ръстът в сферата на достъпа до сигурни и стабилни пари (9,51), който
се дължи на запазването на стабилността на валутния борд и на сравнително отговорната фискална политика на българските правителства в периода. Показателно е, че в
тази категория България е получавала близки до нулата резултати непосредствено преди
хиперинфлацията през 1997 г.
Повишаващата се оценка в размер на правителството (6,46) е следствие от въвеждането на плоския данък и намаляването на държавната намеса в икономиката чрез либерализирането на някои сектори и приватизацията на редица губещи държавни предприятия.
На другия полюс е осигурителната тежест, която остава сериозно бреме върху труда.
Единствената област, в която страната ни влошава своя резултат през последните 10
години, е законодателната система и неприкосновеността на частната собственост
(4,99). Това се дължи най-вече на недостатъците на съдебната системаи на ниското доверие
на местния бизнес в нейната компетентност и безпристрастност. Получаваме изключително ниски резултати по отношение на независимостта и безпристрастността на съда,
както и на ефективността при защитата на правото на собственост. Ниското доверие в
полицията и високата икономическа цена на престъпленията също ни дърпат надолу.
Свобода на международната търговия (7,90) е сравнително стабилна категория за
страната ни, обусловенаот членството ни в ЕС и търговската политика на Съюза.
Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,76) – проблемите в тази категория са по
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Източник: Икономическа свобода по света: годишен доклад 2012
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отношение на регулациите на труда и бизнеса: пречки при наемане и освобождаване на
работници, разпростиране на колективни трудови договори3, тромава бюрокрация, много административни изисквания, наличие на нерегламентирани плащания между бизнес и
администрация (корупция). В сферата на регулациите на кредитните пазари страната ни
бележи един от най-високите резултати в света.

5. Развитие на България.
През последните десет години икономическата свобода се разпространява сравнително
бързо в България. През 2000 г. страната получава оценка от 5,27, което я нарежда на 109то място в света. Пет години след това, през 2005 г., резултатът вече е 6,99, което
отрежда на България 59-то място в света. Към 2008 г. резултатът достига 7,34, което
води до 28-а позиция.
Графика 3: Индекс на икономическа свобода за България
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Източник: Индекс на икономическа свобода по света 2011
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6. Сравнение с други страни от ЕС
До 2007 г. България и Румъния са две от страните, които най-бързо успяват да освободят
икономиката си. Ниският им резултат в началото на периода е предпоставка за значителни
подобрения.

В периода 2010-2012 г. бяха разпрострени колективни трудови договори в пивоварния сектор, дървообработващата
и мебелна промишленост, целулозно-хартиената промишленост, в сектора „Проучване, добив и преработка на
минерални суровини и ВиК сектора“

3

Графика 4: Резултати на България, Естония и Румъния
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Източник: Икономическа свобода по света: годишен доклад 2012
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От представената графика се вижда, че една от най-свободните европейски икономики –
естонската, на практика почти не е променила резултата си през десетгодишния период. В
същото време, най-вече като ефект от предприсъединителния процес, България и Румъния
либерализират значително икономиките си. Дори след началото на кризата двете страни
успяват да запазят нивото на свобода на икономиките си, докато свободата в Естония
пада на нивото от 2002 г., но все още е на по-високо ниво от това за България и Румъния.
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Графика 5: Резултати на България, Естония и Румъния в различните области на
икономическата свобода
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Източник: Икономическа свобода по света: годишен доклад 2012

Въпреки че Естония и Румъния постигат по-добри резултати от нас, България заема
водещо място от трите страни в сферата на стабилните и сигурни пари. С оглед
на развитието на икономическата криза след 2010 г. може да се очаква още по-добро
сравнително представяне на България спрямо двете страни в следващите издания на
индекса.
Страната ни изостава най-чувствително по отношение на реформите в съдебната
система и защитата на частната собственост, където заемаме 80-то място в света
при 29-то за Естония и 59-то за Румъния. По показателя „размер на правителството” през
2010 г. България се представя по-добре от Естония, но по-зле от Румъния. Събитията през
последните две години предполагат съкращаването на разликата с Румъния най-вече заради
влошаването на публичните финанси в северната ни съседка.
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Финландия е единствената страна от Европейския съюз, която попада в 10-те найсвободни икономики, заемайки 9-то място с резултат 7,88. Впечатляваща е високата é
оценка за законодателната система и неприкосновеността на частната собственост
(8,85), където Финландия заема първо място в света. Скандинавската държава е първенец
и по регулация на кредитните пазари (10,0) и заема 15-то място в света по достъп до
стабилни пари (9,62). Проблемни за страната остават прекомерният размер на правителството (4,98) и регулациите на пазара на труда (5,63).

Графика 6: Сравнение между България и първенеца в класацията
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Източник: Икономическа свобода по света: годишен доклад 2012

Единствената категория, в която България постига по-добър резултат от Финландия, е
“размер на правителството”. Основната причина за това е сравнително ниското ниво на
преките данъци в страната ни. За сравнение, финландската данъчна система е прогресивна,
корпоративните данъци и ДДС остават високи, съответно 26% и 23%, като е налице диференциран ДДС в сфери като ресторантьорството (13%), лекарствата (9%), пътническия
транспорт (9%) и други.
По три от останалите пет категории страната ни постига резултат по-нисък, но близък
до този на Финландия. Разликата е най-чувствителна в сферата на законодателната система и неприкосновеността на частната собственост, където Финландия постига близо
два пъти по-висок резултат. Ефективността и независимостта на съдебната система са
задължителни предпоставки за гарантирането на сигурна бизнес среда и са проблеми, без
чието разрешаване България няма как да постигне по-добри резултати, които да повишат
нейната привлекателност като инвестиционна дестинация.
Фактът, че през последните десет години страната ни влошава представянето си в една
единствена сфера, показва, че, макар и бавно, икономическата свобода у нас продължава
да се повишава. Част от резултатите на страната ни по отделните категории са силно
повлияни от членството ни в ЕС. Така например членството поставя известни ограничения
пред възможността на страната ни да води независима външнотърговска политика. В тази
сфера влизат и други политики, регулирани от ЕС – движението и пребиваването на чужди
граждани, както и ограниченията върху външните инвеститорите и собствеността.
В редица други сфери обаче страната ни има възможост сама да подобри представянето
си. От постигнатите резултати е видно, че най-проблемната област за България
остава функционирането на законодателната система и гарантирането на неприкосновеността на частната собственост. Без добре функционираща съдебна система и
бърз съдебен процес няма как предприемачите да се радват на благоприятна бизнес среда.
Последната има отношение както към способността на страната ни да привлича чужди
инвестиции, така и към възможността на българския бизнес да разширява дейността си.

84 препоръки за икономически растеж

7. Обобщение

57

ГОТОВНОСТ ЗА Е-ПРАВИТЕЛСТВО 2012
Организация на обединените нации
http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2011
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Индексът за готовността за е-правителство, разработван от ООН, представя
сравнителна оценка на готовността и качеството на администрацията в страните да
използват информационни и комуникационни технологии за предоставянето на публични
услуги. Изследването обхваща 193 страни членки и е съсредоточено върху измерването
на степента на прилагане на информационните и комуникационните технологии от
страна на държавата. Индексът показва доколко е добър достъпът на гражданите до
предлаганите услуги, ефективното взаимодействие на държавата с гражданите и бизнеса
и възможностите на гражданите за достъп до информация.
ООН изчислява индекса за първи път през 2002 г. като до момента е имало общо шест
издания. Целта на изследването не е да се даде абсолютна оценка, а да представи и оцени
страните в сравнителен план. Изчислението се базира на три основни компонента:
Интернет базирано изследване на степента на предоставяните услуги – анализ
на наличието, функционирането и обхватността на интернет страниците на различни
държавни структури.
Индекс на изградената и работеща телекомуникационна инфраструктура – за
изчисление се използват няколко подиндекса: 1) процент на хората, които използват
интернет; 2) процент на хората, които разполагат с компютър; 3) процент на хората,
които разполагат с мобилен телефон; 4) процент на хората, които имат достъп до
телефон и 5) процент на хората, които имат достъп до широколентово свързване.
Човешки капитал – технологичната грамотност на населението в изследваната страна.
Индексът включва още един компонент, наречен е-участие (е-participation). Той измерва
степента на влияние на обществото по отношение на вземаните решения от страна на
правителството посредством интернет (страници на институциите, различни блогове,
специално формирани форуми и др.), както и качеството, полезността на информацията
и услугите, предоставени от държавата, с цел въвличането на обществото в процеса на
формиране на политики.
Индексът приема стойности от 0 до 1, като колкото по-висок е резултатът, толкова
по-развито е електронното правителство.

Графика 1: Готовност за е-правителство по региони
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Източник: Индекс на готовност за е-правителство 2012 г.

Лидерите в топ 10 на държавите с най-висок индекс на готовност за е-правителство
през 2012 г. са Република Корея (0,9283), Холандия (0,9125), Великобритания (0,8960), Дания
(0,8889), САЩ (0,8687), Франция (0,8635), Швеция (0,8599), Норвегия (0,8593), Финландия (0,8505),
Сингапур (0,8474).

2. Позиция на България
В последното издание на индекса България се класира на 60-та позиция с резултат от 0,6132
точки. Нарежда се след Мексико, Бразилия и дори Черна гора, но е пред Беларус и Румъния.
Резултатът на страната се подобрява в сравнение с предходното изследване през 2010
г., когато достига 0,559, но позицията é се влошава с 16 места. Оценката на България се
влошава и в регионален план - тя е под средното ниво за Източна Европа, докато през
2010 г. е била над него.
Държава
Мексико
Аржентина
Черна гора
Андора
Бразилия
България
Беларус
Румъния
Кувейт
Оман
Бахамски острови
Източна Европа
По света

Резултат
0,624
0,6228
0,6218
0,6172
0,6167
0,6132
0,609
0,606
0,596
0,5944
0,5793
0,6333
0,4882

Източник: Индекс на готовност за е-правителство 2012 г.

Място
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
-
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Таблица 1: България в Индекс 2012
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Таблица 2: Позиция на България в региона
Държава
Русия
Унгария
Чехия
Полша
Словакия
България
Беларус
Румъния
Украйна
Молдова
Източна Европа
По света

Резултат
0,7345
0,7201
0,6491
0,6441
0,6292
0,6132
0,609
0,606
0,5653
0,5626
0,6333
0,4882

Място
27
31
46
47
53
60
61
62
68
69
-

Източник: Индекс на готовност за е-правителство 2012 г.

Относително добрият резултат на България се обуславя най-вече от високите стойности
на компонента човешки капитал, който оценява високата технологична грамотност на
населението като цяло. По този показател страната получава оценка от 0,8486, което е
сериозен спад в сравнение с 2010 г. - 0,9350 точки. За сметка на това телекомуникационната
инфраструктура бележи значителен напредък и получава оценка от 0,5006 точки в
сравнение с 0,3370 през 2010 г. Наличието и качеството на електронните услуги също се
подобрява, но с по-бавен темп и достига резултат от 0,4902 точки.
Графика 2: Резултат на България за 2012 г. по компоненти
0,9

0,8486

0,8
0,7
0,6
0,5

0,4902

0,5006

България в международните класации

0,4

60

0,3
0,2
0,1
0

Състояние на
електронните услуги

Телекомуникационна
инфраструктура

Източник: Индекс на готовност за е-правителство 2012 г.

Човешки капитал

Въпреки че повече от десет години изграждането и разширяването на обхвата на
публичните електронни услуги е сред приоритетите на три поредни правителства,
напредъкът в тази сфера е слаб. Резултатът на България и през 2012 г. се подобрява, но
развитието на някои категории буди притеснение.
Компонентът „човешки капитал” е основната причина за високия резултат на България.
Той се изчислява според грамотността на възрастното население (98,3%), чиято тежест
е 2/3, и процента на записаните в училище деца (78,1%), чиято тежест е 1/3. Доброто
представяне на България е обусловено, от една страна, от високото качество на
образованието в предходните години, а от друга – от широкия достъп до образование,
тъй като то се финансира от държавния бюджет. През 2012 г. обаче процентът на
записаните в училище се понижава с 5 пр.п. в сравнение с 2010 г. Може да се очаква, че
намаляването на дела на записаните деца, както и ниското качество на образованието,
би довело до увеличаване на неграмотността и спад на този компонент в следващите
години.
Компонентът „състояние на електронните услуги” е със стойност под средната и с найнисък резултат от трите категории, главно заради липсата на двупосочно взаимодействие
между администрацията, от една страна, и гражданите и бизнеса, от друга. Според
изследването всички публични институции имат интернет страници, на които предлагат
обща информация за работата си, но едва половината предлагат еднопосочна връзка
с потребителите. Такава е например възможността за изтегляне на документи и
формуляри. Още по-нисък е делът на институциите, които предлагат двупосочна
връзка, като например електронно гласуване, плащане на данъци, подаване на документи
за сертификати, лицензи и разрешителни. Едва 1/4 от институциите са проактивни и
събират мнения и информация с цел да повишат участието на гражданите в управленския
процес. Всичко това е резултат както от неефективното разходване на средствата за
изграждане на електронно правителство, така и на нежеланието или невъзможността на
редица административни структури да използват електронни услуги както помежду си,
така и при взаимодействието си с външни потребители. Трета причина е неефективният
процес на работа на самата администрация, което не позволява прилагане на електронни
услуги дори и да има осигурено финансиране за това.
Все още липсва сериозно подобрение в телекомуникационната инфраструктура, чието
развитие остава на сравнително ниски нива. Така например под 1/2 от населението използва
интернет, а малко над 1/3 от използващите имат достъп до интернет в дома си. С други
думи търсенето на услугата е ниско, а дори и да го има, може да е възпрепятствано от
ниските доходи в по-малките населени места в страната. Към това трябва да се прибави
и все още ниското равнище на техническа грамотност на населението.

4. Развитие на България
След като отбелязва резултат от 0,548 точки през 2003 г. България леко понижава резултата
си през 2004 г. В последващите две издания на индекса резултатът се увеличава постепенно
до 0,5719 точки за 2008 г. През 2010 г. тенденцията се обръща и България вече бележи лек
спад до 0,5590 точки. Въпреки че оценката се увеличава по-бързо през последната година,
България продължава да се движи с малки стъпки. Промените в оценката на страната са
от порядъка на стотни, което на практика означава липса на развитие.
Мястото на България в класацията търпи леки изменения през годините, като тя достига
най-висока позиция през 2003 г. - 35-та от общо 173 държави, а най-ниска – през 2012 г. - 60та от общо 193.
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Графика 3: Развитие на България през годините по общ резултат
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През годините на изследването телекомуникационната инфраструктура в България
постоянно се подобрява и бележи най-голям ръст в периода 2010-2012 г. Оценката по този
компонент през 2012 г. е над два пъти по-висока в сравнение с 2003 г.
За разлика от предходни години оценката в категорията „състояние на електронните
услуги” се подобрява през 2012 г. с близо 20% в сравнение с предходната година. Така тя се
доближава до нивото си от 2004 г., но остава под максималната от 2003 г.
В рязък контраст е постигнатото в категорията „човешки капитал”, който през 2012 г. се
понижава за първи път след плавно увеличение през предходните години. Това понижаване
обаче напълно се компенсира от увеличенията в оценките на другите две категории.
Стойностите не са абсолютни, а показват представянето на България спрямо другите
страни. На практика постоянните по-високи оценки за инфраструктурата означават, че
достъпът на населението до интернет и телефонни услуги не просто се увеличава, а
се извършва с по-бързи темпове спрямо другите страни в класацията. По същия начин
влошеното състояние на предоставените електронни услуги през годините не означава, че
услуги, съществуващи през 2003 г., през 2012 г. ги няма, а че разширяването на електронните
услуги в България става с по-бавни темпове, отколкото в други страни.

Графика 4: Резултати на България по компоненти
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Източник: Индекс на готовност за е-правителство

Причините за развитието на отделните категориите в индекса през последните години са
комплексни и излизат извън сферата на информационните и комуникационните технологии.
Най-сериозната слабост на България са предоставяните електронни услуги, а развитието
им зависи изцяло от държавната политика. Незадоволителната оценка на качеството на
услугите показва липсата на политическа воля за разширяване обхвата и подобряването на
ефективността на разходите за изграждането им. Сред основните проблеми са:
Разпокъсана система на е-правителството и неспазване на законовите разпоредби. Така
например според чл. 2, ал. 1 от Закона за електронно управление „административните
органи, […] предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и
организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са
длъжни да ги съберат служебно от първичния администратор на данните”;
Различия в технологичното развитие на отделните ведомства;
Неефективна организация на работата на администрацията, която не може лесно да
използва възможностите на е-правителство;
Липса на комуникационна инфраструктура между институциите;
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Липса на необходимите знания и умения в част от администрацията за предоставяне
на електронни услуги;
Неефективно професионално образование за работа с информационни и комуникационни
технологии;
Неконкурентните условия за работа в администрацията не привличат висококвалифицирани
кадри, които умеят да работят с нови технологии.
Подобряването на телекомуникационната инфраструктура в България през последните
години е резултат от икономическото състояние. С повишаването на стандарта на
живот все по-голяма част от населението започва да използва интернет, включително
и широколентов. Същото се отнася и до използването на мобилни телефони. В периода
2003-2012 г. оценката на категорията се увеличава с над 100%. Със същия темп се покачват
и номиналните възнаграждения на наетите лица. Въпреки че е трудно да се каже точно в
каква степен доходите влияят върху телекомуникационната инфраструктура, то налице е
положителна причинно-следствена зависимост.
Повишаването на грамотността на населението и записването в училищата е изцяло продукт
на образователната система. През последната година на изследването индексът отчита
намаляване на записванията в училищата, но според статистиката на НСИ има увеличаване.
Използваните данни в изследването обхващат периода 2009-2011 г., в който записванията в
училищата се увеличават с малко над 1 пр.п. и достигат до близо 87% в края му. Това увеличение
се дължи на записаните в I-IV клас и тези в IX-XII клас, въпреки че и двете групи намаляват в
абсолютна стойност. Независимо че показателят „грамотност” остава непроменен, в периода
2008-2012 г. се наблюдава негативна тенденция при оценките от матурите по български език
и литература. Средните оценки в страната се понижават с 24 стотни до добър 4,18 през 2012
г., а делът на оценките под среден 3 се покачва с 1,7 пр.п. до 5,5%.
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Каре 1: Административни услуги, предоставени по електронен път, по дефиниция на
ЕК
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Първа степен (поколение) – Информация: институциите публикуват в интернет
информация, която е достъпна за гражданите и фирмите.
Втора степен (поколение) – Еднопосочно взаимодействие: институциите публикуват в
интернет информация и предоставят възможност за изтегляне на бланки и формуляри,
свързани с услугите.
Трета степен (поколение) – Двупосочно взаимодействие (транзакция): потребителят на
услугата, освен получаването на информация и изтеглянето на бланки, може да изпраща
писма, формуляри и др. по електронен път, но администрацията не е задължена да му
отговори в реално време или по същия начин.
Четвърта степен (поколение) – Свързани услуги: проактивни електронни услуги, които
събират мнения и информация от потребителите с цел да повишат участието на
гражданите в управленския процес.

6. Добри практики
Пакистан
Министерството на вътрешните работи въвежда електронни паспорти с чипове, с което
Пакистан се нарежда сред първите държави в света, използващи биометрични е-паспорти в
съответствие със стандартите на Международната организация за гражданска авиация (ICAO).

Мексико
Правителственият портал наподобява интернет търсачката Google и позволява на
потребителите да прецизират търсенето си, улеснявайки достъпа им до публична
информация. Търсенето може да се извършва по новини, снимки, видео материал, както
и по законодателни документи на държавно и общинско ниво. Порталът предлага
превеждането на страниците на различни езици, както и секция, включваща полезни връзки.
Китай
Правителството продължава да взема мерки за предоставяне на по-достъпна и прозрачна
информация относно своята дейност. В тази насока, на правителствения портал,
е създадена нова секция, която осигурява достъп на потребителите до архивирани
документи и известия до отделните сектори.
Хърватия
През 2004 г. започва изпълнението на програма за обслужване на едно гише, която
приключва в края на 2009 г. Целта е да се насърчи формирането на информационно
общество в страната, както и да се увеличи ефективността, ефикасността и качеството
на административното обслужване чрез въвеждането на модерни информационни и
комуникационни технологии в сектора. Резултати: регистрирането на фирма е съкратено
от 40 работни дни на 24 часа; участващите в процеса институции са намалени от 8 на 3;
плащането на данъци и осигуровки, както и подаването на декларации по електронен път,
улеснява многократно бизнеса.

Холандия
В началото на 2007 г. в Холандия започва изграждането на централизирана база данни, в
която се публикуват решения и законодателни промени на местната администрация. Така
се осигурява непрекъснат достъп до информация за местната политика за гражданите
и бизнеса. Базата данни включва и информация за останалите членки на ЕС, за да бъде
възможно сравнение и запознаване с регулациите в потенциални дестинации за бизнес.
Системата работи от края на 2008 г., а цената за изграждането é е между 1-5 млн.
евро. Резултати: създадената база данни позволява на гражданите лесно и бързо да
свалят информация за законите и наредбите, които ги интересуват. Освен от граждани
системата се използва още от съдебната система и служителите в местното управление,
които вече имат достъп до добри и лоши практики на предходни администрации.

7. Обобщение
Оценката на България в класацията за електронно правителство се повишава през
годините, но с непостоянна динамика – наблюдават се и спадове. Въпреки цялостното
положително представяне страната се представя далеч по-лошо от страни като Латвия
и Хърватия, които са имали по-ниски оценки през 2003 г., но през 2012 г. вече изпреварват
България.
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Португалия
През 2006 г. Португалия стартира серия от програми за облекчаване на административните
изисквания към бизнеса и изграждане на технологични услуги (The Simplex Program), която
приключва в края на 2009 г. Въпреки че програмата е уникална за страна от ОИСР, разходите
по изграждането é варират между 50-300 хил. евро на година, а стойността на целия
проект е 300-500 хил. евро. Резултати: увеличено доверие на гражданите към структурите
на местната администрация; по-бързо и ефикасно обслужване; 20% от контактите между
общината и граждани стават чрез новата система.
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Основните проблеми в България остават неспособността на администрацията да
изгради и да използва работеща система за електронни услуги. Това се отнася както
за интегрирането на информационните системи на отделните ведомства, така и за
предоставянето на двупосочна връзка между населението и администрацията. Другият
проблем е човешкият капитал в страната, чиято категория в индекса се понижава за
първи път от началото на изследването. Въпреки че данните на НСИ показват повишаване
на коефициента на записване в училищата, това става на фона на все по-малко записани
деца. Предвид влошаващата се демографска картина може да се очаква тази категория
да се окаже в тежест на представянето на България. Спадът в нивото на образованието
също може да окаже влияние в тази посока.
Стабилно подобрение се наблюдава единствено при телекомуникационната инфраструктура,
която включва интернет потребителите, домовете с достъп до интернет и използването
на телефони – стационарни и мобилни. С други думи развитието й е обусловено от
икономическото развитие в страната и повишаването на стандарта на живот.
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ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА 2012
Фондация „Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл”
http://www.heritage.org/
Година на използваните в последното издание на индекса данни: юли 2010 г. – юни 2011 г.

1. За индекса
Последното издание на Индекса за икономическата свобода разглежда различните аспекти на
икономическата свобода в 184 страни по света. Икономическата свобода е фундаментално
право на всеки човек да контролира своя труд и собственост. Страните с по-високо ниво
на икономическа свобода се характеризират с по-висок стандарт на живот, ниски нива на
корупция и устойчиви макроикономически показатели. В тези държави хората са свободни
да работят, произвеждат, потребяват и инвестират по предпочитан от тях начин
като това право се защитава от държавата. Икономическата свобода се измерва по 10
показателя, разпределени в 4 категории:
Върховенство на закона
Държавна намеса
Ефективност на регулациите

Отворени пазари



Право на собственост



Свобода от корупция



Фискална свобода



Размер на правителството



Свобода на бизнеса



Свобода на труда



Парична свобода



Свобода на търговията



Инвестиционна свобода



Финансова свобода

Категория

Обхват на оценката

Брой страни през 2012 г.

Свободни
Преобладаващо свободни
Умерено свободни
Преобладаващо несвободни
Репресирани

80-100 пункта
70-79,9 пункта
60-69,9 пункта
50-59,9 пункта
0-49,9 пункта

5
23
62
60
34

Източник: Индекс за икономическа свобода 2012

През 2012 г. Хонконг и Сингапур остават на челните места в класацията като това се
случва за 17-та поредна година. На трето място в класацията е Австралия, САЩ отбелязват
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Всеки показател има еднаква тежест при изчислението на икономическата свобода като
теоретично най-високата икономическа свобода в една страна е 100 пункта, а най-ниската
е 0 пункта. Средният резултат на икономическата свобода за света за 2012 г. е 59,5 пункта, което е с 0,2 пункта по-малко спрямо 2011 г. В зависимост от резултата си страните
се разделят на пет групи:
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нов спад – до 10-то място. Преобладаващата част от европейските страни също
влошават резултата си през 2012 г. вследствие на предприетите от редица правителства
антикризисни мерки, ограничаващи свободата, и продължаващите бюджетни дефицити. На
последните места в класацията се нареждат Куба, Зимбабве и Северна Корея.

2. Позиция на България
Резултатът на България за 2011 г. е 64,7 пункта, което поставя страната на 61-во място
в световната класация, причислявайки я към групата на „умерено свободните държави”.
Непосредствено пред България се нареждат Албания, Ямайка, Руанда и Тайланд, а след нея
– Румъния, Тринидад и Тобаго и Полша. В сравнение с предходната година страната ни
отстъпва с едно място в класацията, губейки 0,2 пункта от икономическата си свобода.
Графика 1: Икономическа свобода в България 2012
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Източник: Индекс за икономическа свобода 2012
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През последните 10 години България традиционно се представя по-добре от средното за
света в повечето категории, но продължава да изостава от други европейски страни и
остава далеч от най-свободните икономики в света. От общо 43 държави в регион Европа
България заема 27-мо място, а сред страните от Европейския съюз - 20-то място.
Страната ни продължава да бъде в категорията на „умерено свободните” страни (нареждаща ни след „свободните” и „предимно свободните” страни), което обяснява и защо
трудно догонваме богатите държави по отношение на доходи и качество на живот.

Графика 2: Икономическа свобода в страните от ЕС за 2011 г.
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Източник: Индекс за икономическа свобода 2012

През 2012 г. България демонстрира ръст в 3 от 10-те категории на икономическата свобода.
В други три от групите няма промяна, а в четири отбелязваме спад. Въпреки че през
последната година страната ни се представя добре на фона на преобладаващата част от
европейските държави, тя бива задмината от страни извън континента като Тайланд и
Руанда, изпреварвайки в същото време Тринидад и Тобаго.
Нарастването на преразпределителната роля на държавата през 2010 г. и допуснатият
прекомерен бюджетен дефицит са водещите причини за по-ниската оценка на страната
ни в последното издание на индекса, тъй като понижават оценката ни за размер на
правителството с цели 8 пункта. Свободата на бизнеса отбелязва спад за втора
поредна година, което е директно отражение на липсата на напредък в опростяването
и ускоряването на процедурите за стартиране и закриване на фирми. България влошава
резултата си и в още два категории - свободата на търговията и свободата от корупция,
съответно с 0,5 и 2 пункта.
Оценката на страната ни в други три категории (право на собственост, инвестиционна
свобода и финансова свобода) остават непроменени. Особено внимание заслужава групата
право на собственост. Според авторите на индекса българската съдебна система е
неефективна и в много отношения зависима от други клонове на публичната власт.
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3. Причини за позицията
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Графика 3: Икономическа свобода в България и средни стойности за света през 2012 г.
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Източник: Индекс за икономическа свобода 2012

Категориите, в които страната ни все още отстъпва на средните стойности за света, са
именно правото на собственост, свободата от корупция и размерът на правителството,
което означава, че през периода юли 2010 г. – юни 2011 г. традиционно сериозни за страната
ни проблеми са се задълбочили, дърпайки икономическата свобода надолу.

4. Развитие на България

България в международните класации

От създаването на индекса (1995 г.) до последното му издание през 2012 г. страната ни
преминава последователно през групата на репресираните и преобладаващо несвободните
икономики, а от 2005 г. насам е в групата на умерено свободните държави.
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Графика 4: Икономическа свобода в България през годините
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Източник: Индекс за икономическа свобода 2012

5. Причини за развитието
България все още е в групата на умерено свободните икономики, но вече от 8 години не
успява да намери място сред страните с преобладаващо свободна икономика.
В таблица 1 е показано развитието на страната ни по всяка една от десетте категории
за икономическа свобода през последните пет години, т.е. откакто страната ни стана
член на Европейския съюз. Веднага прави впечатление липсата на развитие в защитата
на правото на собственост въпреки изключително ниските нива в началото на периода
от едва 30 пункта. И до ден днешен докладите на ЕК за състоянието на българската
съдебна система остават крайно критични, но реални стъпки в посока повишаване на
прозрачността и обективността на съдебния процес все още липсват.
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Резултатът на България нараства чувствително след 2000 г. (с повече от 15 пункта) като
през последните години се наблюдава задържане на нивата от 2006-2009 г. В отговор на
икономическата криза много европейски правителства заложиха на инструменти като
повишаването на данъците с цел запълването на постоянните си бюджетни дефицити.
Съставителите на индекса отбелязват, че „България понесе сравнително добре ефектите
от глобалното икономическо забавяне благодарение на разумното като цяло управление
на публичните финанси”. Въпреки че резултатът на България през последната година се
влошава с 0,2 пункта спрямо предходното издание, страната ни е една от малкото в
Европа, които успяват, ако не да съхранят изцяло, то поне отчасти да запазят свободата,
постигната в предходния период. Независимо от това продължаващите реформи за
укрепване на икономическата свобода са от огромно значение за осигуряването на бързо
икономическо развитие през следващите години.
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Таблица 1: Динамика на категориите за 2011 и 2012 г.
Категории и резултат през
2007 г.

Изменение спрямо предходната
година
2008

2009

2010

2011

2012

Резултат
през 2012 г.
и изменение
спрямо 2007 г.
30,0
0,0
36,0
-4,0
93,6
+11,2

Право на собственост
Свобода от корупция
Фискална свобода

30,0
40,0
82,4

0,0
0,0
+0,3

0,0
+1,0
+3,5

0,0
-5,0
+0,1

0,0
+2,0
+0,6

0,0
-2,0
+6,7

Размер на
правителството

57,8

-1,8

+1,7

-10,4

+10,0

-8,0

50,3

-7,5

70,3
79,8
75,8

-1,9
+0,8
-1,9

+5,1
-2,2
-0,9

+4,3
-0,3
-3,3

-2,0
+3,9
+6,0

-3,1
+2,2
+2,3

72,7
84,2
77,8

+2,4
+4,4
+2,0

70,8

+15,2

-0,2

+1,6

+0,2

-0,5

87,1

+16,3

60,0

0,0

0,0

-10,0

+5,0

0,0

55,0

-5,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

Свобода на бизнеса
Свобода на труда
Парична свобода
Свобода на
търговията
Инвестиционна
свобода
Финансова свобода

България в международните класации

Източник: Индекс за икономическа свобода 2007-2012
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Почти толкова ниска е и оценката ни по свобода от корупция. Освен с правото на
собственост тази категория е в пряка връзка и с размера на правителството. Колкото
по-голяма е ролята на държавата в една икономика, толкова по-лесни стават евентуални
злоупотреби от страна на властимащите.
Друга категория, по която страната ни постига по-нисък резултат от този през 2007
г., е инвестиционната свобода. Постепенното отпадане на различните ограничения за
закупуване на земя и недвижими имоти от чужденци ще помогне за подобряването на
резултата на България в тази категория и ще даде своя ефект в следващи издания на
индекса.
Последната категория, по която страната ни не отбелязва напредък през последните пет
години, е финансовата свобода. Независимо че банковият ни сектор е стабилен, ниското
ниво на развитие на капиталовите и финансовите пазари у нас не позволява напредъка на
страната ни по този показател.
Въпреки тези проблеми през 2012 г. България постига резултат с два пункта по-висок от
този през 2007 г. Основната причина е значителният напредък в областта на фискалната
свобода и свободата на търговията.
Особено силно впечатление правят петте последователни години на повишена фискална
свобода в страната ни, които ни издигат до 14-то място в света в тази категория. Водеща
причина за добрата ни оценка са сравнително ниските, на фона на преобладаващата част
от света, данъци и най-вече ниските преки данъци върху доходите на физическите лица
и корпорациите. Свободата на търговията, от своя страна, е най-силно повлияна от
приемането ни в Европейския съюз. Членството в ЕС предполага известни ограничения на
България при подписване двустранни спогодби с трети страни, но търговията като цяло
бива либерализирана.

Останалите три категории (свобода на бизнеса, свобода на труда и парична свобода) също
бележат, макар и по-умерено, подобрение. Притеснителна е тенденцията за намаляване
на свободата на бизнеса в рамките на две последователни години. Това е проблем, чието
решение е напълно в способностите на централната и местните администрации тъй
като оценката по този показател има отношение най-вече към експедитивността
и ефективността на административното обслужване. Засилването на ролята на
електронното правителство чрез разширяване на обхвата на услугите, предлагани
по електронен път, ще спомогне за създаването на по-добра бизнес среда. В същото
време многократното повишаване на минималната работна заплата и минималните
осигурителни прагове по браншове създават предпоставки за намаляването на оценката
на България в категорията свобода на труда. Негативните ефекти от подобни решения
са видими най-вече в намаляващата заетост и увеличаващата се безработица.
След годините на бърз растеж и относително висока инфлация преди кризата забавянето
на икономиката и замразяването на редица плащания в публичния сектор и социалната
сфера успяха да обърнат тригодишна тенденция на намаляваща парична свобода. През 2011
г. и 2012 г. страната ни постига добри резултати по този показател, който се намира
в най-голяма зависимост именно от нивото на инфлация. В същото време опитите за
замразяване на цените на различни видове стоки (като хранителните продукти) крият
риск от намаляване на паричната свобода заради последващите ги изкривявания в
ценообразуването на продуктите, които често водят до резки скокове след падането на
ограниченията.

6. Добри примери
Общият показател за икономическа свобода на Литва е 71,5 пункта, което й осигурява
23-то място в класацията за икономическа свобода за 2012 г., попадайки в групата на
преобладаващо свободните икономики. Спрямо последното издание Литва успява да
увеличи резултата си с 0,2 пункта, което я прави една от четирите страни в ЕС, които
успяват да подобрят свободата на икономиката си през 2012 г.
Графика 5: Икономическа свобода в България и Литва през 2012 г.
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Източник: Индекс за икономическа свобода 2012
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Единствената категория, в която България постига по-добър резултат от Литва, е
размерът на правителството като това се случва за пръв път именно през 2012 г. Двете
страни имат и сходни резултати в категориите фискална свобода, свобода на труда,
парична свобода и свобода на търговията. В останалите 5 сфери на икономическата
свобода най-голямата прибалтийска страна постига чувствително по-добри резултати.
В същото време Литва разполага с по-добра бизнес среда и чувствително по-добре
развит финансов сектор. Това създава необходимите предпоставки за установяването на
благоприятен инвестиционния климат в Литва, за което помага и по-високата защита на
правото на собственост в страната.

7. Обобщение

България в международните класации

Резултатът на България показва, че икономическата свобода в страната все още е далеч
от средното ниво в ЕС, а и на европейския континент, въпреки сравнително стабилното
представяне през последните десет години. Особено притеснителна за страната ни е
тенденцията на намаляване на свободата на бизнеса, която започна още през 2011 г., както
и липсата на напредък в традиционно проблемни за страната ни сфери като свободата
от корупция и защитата на собствеността.
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Индекс за човешко развитие 2011
Организация на обединените нации – ООН
http://hdr.undp.org/
Години на използваните в последното издание на индекса данни: 2008-2011

Индексът за човешко развитие (Human Development Index - HDI) се изготвя по Програмата
за развитие на ООН и се публикува от 1990 г. Основната му цел е да проследи дългосрочната
динамика на човешкото развитие на страните по света на база на продължителния и
здравословен живот, достъпа до знание и стандарта на живот.
Индексът се базира на данни на ООН, Световната банка и Статистическия институт към
ЮНЕСКО, което предполага известни условности при съпоставките с данни, събирани на
национално ниво.
Изданието от 2011 г. включва 187 държави, което е с 19 повече от предходната година.
Резултатът по различните показатели варира от 0 до 1, като за най-високо ниво на
развитие се счита единицата.
HDI представя комбинирана оценка на различни аспекти на човешко развитие:
Продължителен и здравословен живот - измерван чрез средната очаквана продължителност
на живота и дела на публичните разходи за здраве като процент от БВП;
Образование - измервано чрез публичните разходи за образование, очакваната и средната
продължителност на образованието и дела на завършилите средно образование;
Стандарт на живот - измерван чрез брутния вътрешен продукт (БВП) и средния доход
на глава от населението при паритет на покупателната способност.
В индекса са включени индикатори за:
Равенство между гражданите - измервано чрез GINI коефициент и други показатели за
равенство;
Бедност - измервана чрез дела на бедните хора от населението;
Равнопоставеност на половете - измервана чрез дела на местата в парламента, заемани
от жени, включването на жените в работната сила и съотношението между мъжете и
жените със средно образование;
Устойчивост - измерва се чрез различни показатели за чистота на околната среда, като
дял на горите от територията и количествата вредни емисии в атмосферата. Наред с
тях са включени индикатори за устойчивост на социума като опасност и последици от
човешко действие върху природата, използваемост на природни ресурси, спестявания на
населението и др.;
Демография - включени са показатели, сравняващи дела на мъжкото и женското население,
както и степента на урбанизация.
Сравняването на представянето на страните в различните издания на индекса е често
подвеждащо заради множеството промени в методологията, индикаторите, данните и
броя на страните, които съпътстват всяко следващо издание.
С най-високо развитие в тазгодишното издание на индекса се оценява Норвегия с резултат
0,943, а с най-ниско - Зимбабве с 0,286. Средната стойност за развитието на всички страни
в класацията е 0,624. Сравнителната степен на човешко развитие на включените в индекса
държави е показана във фигура 1.
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Фигура 1: HDI по света

Източник: Индекс за човешко развитие 2011

2. Позиция на България
В таблица 1 са дадени различните компонтенти, формиращи позицията на България в
тазгодишното подреждане на HDI.
Таблица 1: Позиция на България по различните критерии
Сфера

България в международните класации

Ключови индикатори
•

Очаквана продължителност на
живота в години
•
Публични разходи за здравеопазване
(% от БВП)
•
Средна продължителност на
Образование 0,802
образованието в години
•
Очаквана продължителност на
образование в години
•
Публични разходи за образование
(% от БВП)
•
Брутен национален доход (БНД) при
Доходи
0,678
ППСна човек
•
Брутен вътрешен продукт (БВП)
при ППС на човек
•
Индекс за устойчивост на околната
Други
среда
•
Индекс за нeравенство между
половете
•
Нетни спестявания на населението
(% от БВД)
Съвкупен индекс на човешко развитие
Позиция в класацията през 2011 г.
Здраве
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Оценка
0,842

Източник: Индекс за човешко развитие 2011

Стойност
73,4
4,2
10,6
13,7
4,1
$11,412
$11,456
62,5
0,245
6,1
0,771
55

През 2011 г. България запазва мястото си в групата на високоразвитите държави, които
заемат от 48-мо до 94-то място в индекса. Малко преди страната ни са Румъния, Куба,
Сейшелските острови, Бахамите и Черна гора. След нас в класацията се подреждат
Саудитска Арабия, Мексико, Панама и Сърбия. Спрямо предходната година България
подобрява представянето си с три позиции, задминавайки Мексико, Панама и Малайзия.
Резултатът ни също се увеличава – с 0,028 точки, достигайки 0,771.

3. България и ЕС през 2011 г.
През 2011 г. в Европа няма нито една страна, която да влошава показателите си спрямо
предходната година. Словения, Латвия и Австрия са най-бързо подобрилите представянето
си страни през 2011 г. Резултатът на България също е добър, сходен с този на Швейцария
и Македония. Най-бавно подобряват развитието си Гърция и Черна гора, както и лидерът
в Индекса за човешко развитие – Норвегия.
Сравнението между представянето на България и това на останалите държави в Европа
показва, че все още България изостава значително в сферата на човешкото развитие.
Въпреки подобрението на множество от показателите, темпът остава сходен с този на
другите държави, което е естествен резултат и от развитието на останалите държави
в Европа. В таблица 1 е показана динамиката на показателите за България в сравнение с
2010 г. спрямо останалите държави в Европа.
Таблица 2: Развитие на страните в ЕС през 2011 г.
Държава

Място
2010

Място
2011

Подобрение

Оценка

Словения
Латвия
Австрия

29
44
25

21
40
19

0,056
0,036
0,034

0,884
0,805
0,885

Среден

Швейцария
България
Македония

13
58
71

11
55
78

0,029
0,028
0,027

0,903
0,771
0,728

Бавен

Гърция
Норвегия
Черна гора

20
1
49

29
1
54

0,006
0,005
0,002

0,861
0,943
0,771

Бърз

Източник: Индекс за човешко развитие 2011

Както се вижда от графика 1, през 2011 г. България и Румъния все още са страните в ЕС
с най-ниско ниво на човешко развитие, изоставайки значително от останалите държави
членки. Основната причина за това е ниското ниво на доходите в двете държави.

84 препоръки за икономически растеж

Темп на
развитие

77

Графика 1: Класиране на страните членки на ЕС през 2011 г.
Холандия
Ирландия
Германия
Швеция
Дания
Белгия
Австрия
Словения
Франция
Финландия
Испания
Италия
Люксембург
Чехия
Великобритания
Гърция
Кипър
Естония
Словакия
Малта
Унгария
Полша
Литва
Португалия
Латвия
Румъния
България
0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

Източник: Индекс за човешко развитие 2011

4. Развитие на България
За 2010 г. с резултат от изчисляването на показателите, равняващ се на 0,771, България
се намира на 55-то място от 187 страни в класацията на HDI и на последно място от
страните членки на ЕС. Въпреки това, още от първите издания на индекса, България
показва по-добро ниво на развитие както от средното за света, така и спрямо средното
за Европа и Централна Азия. Причината е, че в обхвата на региона влизат държави от
Балканския полуостров и Централна Азия, чието ниво на развитие е по-ниско от това на
нашата страна.
Както се вижда от графика 2, през последните 30 години България запазва годишен ръст
на човешко развитие, сходен със средния темп на човешко развитие както на регионално,
така и на световно ниво, запазвайки предимството си пред средните стойности.
Графика 2: Резултатът за България, сравнен със средния резултат на света и средния
резултат за Европа и Централна Азия – разлика в пунктове

България в международните класации
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Източник: Индекс за човешко развитие 2011
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От 1990 г. насам оценката за развитието на страната ни изпреварва чувствително
средната оценка за света. В сравнение с развитието в останалите държави в Европа и
Централна Азия отново показваме резултат, по-висок от средния за региона.
Някои от показателите, по които страната ни постига добри резултати, са
здравеопазването и равнопоставеността на половете.
В сферата на здравеопазването България получава оценка 0,842 през 2011 г., което я поставя
на 84-то място от всички 187 държави, включени в изданието. През 2000 г. оценката ни е
по-ниска – 0,811, но страната ни заема 73-то място в класацията. Основна причина за слабия
ни резултат е ниският дял на разходите за здравеопазване като процент от вътрешния
продукт. Презумпцията на класацията е, че високоразвитите общества имат възможност
да отделят по-голяма част от публичните си разходи за задоволяване на здравните нужди
на населението. Друга причина за изпреварващото развитие на други страни е по-бавното
повишаване на очакваната продължителност на живота в България. За периода 2000-2011 г.
по този показател ни изпреварват редица страни, между които Румъния, Армения, Китай,
Саудитска Арабия, Колумбия и други.
Далеч по-негативен ефект върху резултата на страната ни има равнището на доходите.
Именно позицията на България като най-бедната страна членка на ЕС обуславя голямата
разлика в степента на човешко развитие между нея и останалите държави от Съюза.
Въпреки това в последните няколко издания на индекса страната ни постепенно подобрява
резултата си, като само за 2011 г. ръстът е 0,028 точки. Обнадеждаващ е фактът, че
през последните години динамиката на повишаването на дохода е най-висока спрямо
останалите два основни показателя (здравословен живот и образование). Според данните,
включени в HDI, за периода 2000-2009 г. равнището на доходите на глава от населението в
страната се повишава с близо 63%.
Образованието в страната ни се оценява като добро, най-вече заради ниския дял на
неграмотното население и сравнително високите проценти за записване на децата
в училище. Свиващият се дял на публичните разходи за образование се оценява като
отрицателна тенденция, но е естествена последица от негативните демографски процеси,
които протичат на територията на страната. През последните 30 години се увеличава
както средната продължителност на обучение на преминалите образователната система
(от 8,0 на 10,6 години), така и очакваната продължителност на образованието (от 11,2 на
13,7 години).
Тъй като показва загубата в степента на човешко развитие вследствие на наличие на
неравнопоставеност между половете, показателят се измерва по различен начин от
останалите. Колкото по-нисък е резултатът на една страна тук, толкова по-висока е
равнопоставеността на половете. По този показател страната ни заема 40-то място в
света с оценка 0,245 при най-висока оценка в Швеция от 0,049. В България на практика няма
разлика между дела на мъжете и жените, завършили основно образование. Такова имат
69,1% от жените и 70,6% от мъжете. През 2011 г. участието на жените в парламента
достига 20,8%. Ниска остава равнопоставеността на половете в работната сила - 48,2%
от жените и 61,2% от мъжете над 25 години. В същото време високата образованост
на жените и постепенното пренасочване на икономическата активност в сектора на
услугите през последните десетилетия са позитивни фактори в тази посока.

6. Добри примери
Естония
Графиката показва значителното подобрение в човешкото развитие на Естония спрямо
България в последните 21 години. За периода 1990-2011 г. Естония успява да увеличи
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преднината си спрямо България от 0,019 на 0,094 точки. През 2011 г. Естония постига
резултат от 0,865, който é отрежда 34-то място в света.
Графика 3: Резултат на Естония и България
1

0,916

0,9
0,8

0,865

0,842

0,865
0,802

0,771

0,734
0,678

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Общ резултат

Здравеопазване
България

Образование

Доход

Естония

Източник: Индекс за човешко развитие 2011

България в международните класации

Основни предимства на Естония пред България:
Очакваната средна продължителност на живота в страната е с близо 1,5 години повисока от тази в България.
Средната продължителност на образование на естонците е с близо година повече от
тази в България.
Доходите при паритет на покупателната способност на глава от населението в страната са с близо 50% по-високи от тези в България.
Относителният дял на бедното население е чувствително по-нисък, половете - по-равнопоставени, а спестяванията на населението като дял от брутния национален доход са
над два пъти по-високи.
В периода 2005-2011 г. страната ни успява да съкрати 0,008 точки от преднината на
Естония.
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7. Заключения и препоръки за България
Здравеопазване – Индикаторите, които влизат в обхвата на тази категория, са до голяма
степен свързани със стандарта на живот на преобладаващата част от населението.
Въпреки че средната очаквана продължителност на живота в България се повишава от
71,2 години през 1980 г. до 73,4 години през 2011 г., основният ръст по този показател е
съсредоточен едва в последните 10 години. Така, докато за периода 1980-2000 г. очакваната
средна продължителност на живота се увеличава общо с едва 0,2 години, то в периода
2000-2011 г. тя нараства с близо същия размер през всяка една от годините – до 73,4
години. Това отразява именно повишаващия се стандарт на живот на населението. В
същото време публичните разходи за здравеопазване остават на ниво от 4,2% от БВП
при 4,7% от БВП през 2005 г. Макар ниският дял да не предполага непременно ниско
качество на предоставяните услуги, презумпцията е, че добре развитите икономики имат

Образование – Създаването на по-голяма конкуренция между отделните училища и
университети ще спомогне за повишаването на качеството на образованието. За целта
е необходимо предоставянето на още по-голяма свобода на образователните институции
да определят нивото на заплащане на преподавателите чрез облекчаване или премахване
на някои изисквания в колективните трудови договори, големината на паралелките,
съдържанието и структурата на учебния процес.
Създаването на условия за допълнително сътрудничество между учебните заведения и
бизнеса също е от значение и ще помогне в няколко направления:
Осигуряване на ориентирано към практиката обучение. Възможностите за обучения,
стажове и включване на различни курсове или нови специалности в образователния процес
ще помогне за по-доброто професионално ориентиране и профилиране на учащите.
Подобряване на материалната база. Бизнесът ще има възможност и стимули да инвестира в подготовката на своите бъдещи кадри. Образователните институции, които
предлагат качествен образователен продукт, но нямат възможност да обновят материалната си база, също биха спечелили от подобно сътрудничество.
Въпреки че би подобрило представянето на България в класацията, увеличаването на
публичните разходи за образование като процент от БВП няма как само по себе си да
окаже ефект върху подобряването на качеството на образователния продукт. Причината
е, че в системата няма достатъчно заложени стимули за предоставянето на качествено
образование както от страна на образователните институции, така и от страна на
самите учители. Важно е да се отбележи още, че поради демографските тенденции
в страната броят на учениците, учителите и училищата бележи сериозен спад през
последните 10 години, съответно с 27,7%, 27,8% и 23,1%.
В същия период БВП на страната нараства значително, което води и до номинално
нарастване на разходите за образование при свиващ се обхват на системата и включените
в нея хора. При продължаващ ръст на БВП и запазващ се спад в броя на учениците,
учителите и училищата, евентуално увеличаване на разходите без провеждането на
необходими реформи ще доведе единствено до неефективно разходване на публични
средства.
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възможността да отделят по-голяма част от средствата си с цел подобряването на
здравеопазването. Отново основната предпоставка за повишаването на разходите за
образование като дял от БВП е покачването на стандарта на живот на населението.
Предвид недостатъците на българската здравна система и трудната é податливост
на реформи, основните препоръки следва да бъдат насочени към създаването на реална
конкуренция както на ниво здравни фондове, така и на ниво доставчици на здравни услуги.
Солидарният принцип в здравеопазването в страна със застаряващо население, каквато е
България, създава опасност от отлив на желаещи да плащат здравните си вноски, въпреки
законовите ограничения. В подобни системи се получава следният парадокс - тези, които
плащат най-много за обществено здравеопазване, в крайна сметка предпочитат алтернативни, допълнително заплатени варианти на лечение в частни клиники. Причината е
по-доброто качество на услугите във вторите. По този начин добрите специалисти се
насочват към частния сектор, където имат по-голяма възможност за печалба и развитие.
Алтернативата е постепенното въвеждане на система, в която хората заделят част
от дохода си в лична здравна сметка, от която могат да се възползват във всеки един
момент. Останалата част от здравните услуги следва да бъдат финансирани по линия на
социалното подпомагане.
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Доход - Именно ниските доходи са основната причина за бавното придвижване на България
на по-предни позиции в Индекса за човешко развитие. През последните 10 години като
основен двигател на икономическата активност в страната се обособиха ПЧИ. В периода
до 2008 г. доходите се покачваха бързо именно под влияние на чувствителния ръст на ЧПИ.
След началото на кризата инвестициите се свиха чувствително, което доведе до спад на
заетостта и дори до спад на доходите на глава от населението, измерени чрез брутния
национален ддохд през 2009 г. През 2011 г. доходът на глава от населението като процент
от БНД за пръв път премина нивата от 2008 г.
На този етап именно съживяването на ЧПИ е най-бързият и ефективен начин за
ускоряване на икономическия растеж. За целта е необходимо гарантирането на устойчива
и предвидима бизнес среда, чието постигане предполага:
Провеждане на съдебна реформа,
По-добра защита на правото на собственост,
По-добро и бързо административно обслужване,
Намаляване на данъции квазиданъчно бреме.
Минимални на брой и в същото време ясни регулациина пазара на труда.
Увеличаването на минималната работна заплата, заплатите в публичния сектор, пенсиите
и социалните плащания също е предпоставка за подобряването на представянето на
България по този показател.Въпреки това подобни действия може да не са в най-добрия
интерес за българската икономика. Нужно е да се оценят и ефектите от използване на
средствата за по-високи доходи за друг вид разходи, например инвестиции.
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Фокусен анализ: Цената на лошия законодателен процес в
България
Регулирането, заедно с данъците и държавните разходи, е основно монополно средство на
държавата за направляване на икономическото развитие на една страна. В България всяка
година в Държавен вестник се публикуват повече от 1500 закони, наредби, постановления,
заповеди и решения.
Графика 1: Обнародвани в Държавен вестник избрани нормативни и административни
актове
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Министерства и други ведомства - наредби
Народно събрание - закони

За разлика от данъците и държавните разходи, обаче, за повечето нормативни актове е
изключително трудно да се намери оценка на конкретните разходи и ползи, произтичащи
от тях за бизнеса, гражданите, администрацията и бюджета. Дори и за закони и наредби,
които засягат цели сектори на икономиката и голяма част от гражданите, няма никаква
оценка на разходите и ползите, която да ориентира за ефектите от тяхното прилагане.
Така регулациите се възприемат просто като правила за поведение и се изпуска цената,
която всички плащат за тях.
Двете основни причини, които от години се посочват в непълните мотиви към проектите
на нови или изменени регулации, обикновено са:
1. Да се регулират обществените отношения;
2. Да се приведе българското законодателство в съответствие с европейското.
Първата причина сама по себе си не би трябвало да е мотив за действие от страна
на правителството. Трябва да се изтъкне причината, обуславяща необходимостта от
въвеждане на регулация. Според правната теория обществените отношения са найразлични според начина на своето възникване, развитие и проявление, и са обусловени
от най-разнообразни фактори (икономически, политически, социални). Правните норми са
само един от начините на регулиране на обществените отношения. Затова и подобен
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Източник: Интернет страница на ДВ
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мотив - регулиране на обществените отношения, който е най-често срещан в българската
законодателна практика, не носи никаква информация на заинтересованите лица и показва
отказ на администрацията да посочи ясни и конкретни причини за своите предложения.
Това може да се е наложило като практика, защото трудно могат да бъдат цитирани
конкретни причини или тези, които биха били посочени, няма да бъдат приети еднозначно
от обществото.
Втората често цитирана причина за изготвяне на нормативни актове произтича от
транспонирането на европейските директиви в българското законодателство. Дори и това
да е валиден аргумент, за всеки читател на мотиви е важно да разбере какво стои зад
европейската правна норма и какво ще означава на практика прилагането é в България, както
и защо избраният от администрацията вариант е най-удачният. Затова и този мотив не
носи практическа никаква информация за разходите и ползите от предложения проект.
Настоящата практика за приемане на нормативни актове в България е в ясно противоречие
с актуалната законодателна база, регулираща създаването на нормативни актове в
България.
Процесът на изготвяне на българското законодателство е описан в Закона за нормативните
актове. Той е изменян четири пъти за изминалите тридесет години като последната
промяна от 2007 г. въвежда изрично съдържание за мотивите и доклада, които трябва да
придружават всеки проект на нормативен акт, внесен за обсъждане от компетентния орган.
Каре 1: Извадка от Закона за нормативните актове
Чл. 28. (1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася
за обсъждане и приемане от компетентния орган.
(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
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(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно
изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган.
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Изискването за мотиви и посочването на конкретно последствие от неспазването му
имат за цел да повишат качеството на проектите на нормативни актове, което от своя
страна да подобри провежданите публични политики.
Реалността показва, че на практика изискването за изчерпателни мотиви към проектите
не се спазва.
Повече от 90% от законопроектите, внесени и разглеждани от Парламента, са
придружавани от една-две страници мотиви, които разказват проекта и не дават никаква
допълнителна информация, която да убеди заинтересованите страни/вземащите решение
в необходимостта от приемането му. Това от своя страна затвърждава впечатлението,
че проектите на нормативни актове се изготвят в следната обстановка:
Без ясно знание какви ще са реалните последици от предложението;
Без ясна информация какви ще са необходимите разходи за държавата, бизнеса, гражданите и изобщо всички засегнати страни;
Без провеждане на обществени консултации със засегнатите страни, които да потвърдят/отхвърлят/подобрят конкретните предложения;
Без информация дали предложенията могат реално да се приложат, контролират и наблюдават от администрацията.
Практиката в България е далеч от прилагането на реална оценка на въздействието.

Оценката на въздействието според стандартите на ЕК представлява процес от няколко
етапа, през които се подготвят доказателства за предимствата и недостатъците от
планираните политики чрез оценка на тяхното потенциално въздействие.
За повечето граждани процесът на изготвяне на законодателството е неясен и неразбираем.
Таблица 1: Схема на законодателния процес в България - обичаен процес за проектите,
когато вносител е Министерският съвет
Възможност
за публични
консултации

Задължение по
закон за проверка
на мотивите към
проекта

Прилага ли се
на практика?

Стъпка 2

Инициатива за действие на
компетентния орган
Създаване на работна група (в повечето
случаи)

Стъпка 3

Изготвяне на проект

Стъпка 4

Изпращане за съгласуване на проекта
към органите, чиито правомощия са
свързани с предмета на регулиране на
предлагания акт или които са задължени
да го прилагат

Стъпка 5

Отразяване на получените становища и
изготвяне на окончателен проект

Стъпка 6

Публикуване на проекта на страницата
на органа и/или на Портала за
обществени консултации

14 дни минимум
по закон

Частично

Стъпка 7

Директни срещи със заинтересовани
страни

По решение и
преценка на
изготвящия
проекта

Частично няма обобщена
информация за
консултациите

Стъпка 8

Внасяне за разглеждане на заседание
на МС

Стъпка 9

Внасяне на проекта от МС в Народното
събрание

Стъпка 10

Разглеждане на проекта на първо четене
в пленарна зала - по същество

Стъпка 11

Разглеждане на проекта в ресорните
комисии

Стъпка 12

Разглеждане на проекта на второ
четене в пленарна зала - окончателно
приемане

Стъпка 13

Обнародване в ДВ

Проект на
нормативен
акт, към който
не са приложени
мотиви,
Не
съответно доклад,
не се обсъжда от
компетентния
орган

Главният секретар
не трябва да
приема проекти
без мотиви и
обосновка
Председателят
не трябва да
допуска проекти
без мотиви и
обосновка

При
обсъждането
се допускат
външни лица по
принцип

Водещата
комисия изготвя
мотивиран доклад
с писмените
предложения
на депутати и
предложенията на
комисията

Не

Не

Частично

Източник: Закон за нормативните актове, Правилник за организация и дейността на Народното събрание
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Таблица 2: Схема на законодателния процес в България - обичаен процес за проектите,
чийто вносител е народен представител

Стъпка 1

Изготвяне на проект

Стъпка 2

Разглеждане на проекта на
първо четене в пленарна
зала - по същество

Стъпка 3

Разглеждане на проекта в
ресорните комисии

Стъпка 4

Разглеждане на проекта на
второ четене в пленарна
зала - окончателно
приемане

Стъпка 5

Обнародване в ДВ

Възможност
за публични
консултации

Задължение по закон за
проверка на мотивите към
проекта

При обсъждането
се допускат външни
лица по принцип

Водещата комисия изготвя
мотивиран доклад с
писмените предложения на
депутати и предложенията
на комисията
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Източник: Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
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Обобщеното описание на законодателния процес показва, че са налице няколко системни
нарушения, които позволяват обсъждането и приемането на нормативни актове без
каквато и да е яснота за конкретните им ефекти:
1. Приемане от главния секретар на Министерския съвет на проекти за разглеждане БЕЗ
придружаващ доклад, който ясно да посочва финансовите средства, необходими за прилагане на проекта и очакваните резултати, включително финансовите. Формално всички проекти са придружени от доклад, но той не съдържа повечето факти така както се изисква.
2. Приемане за разглеждане в Народното събрание на внесените от Министерския съвет
проекти, които НЕ са придружени от мотиви с ясно посочени ефекти.
3. Обсъждане в парламентарните комисии на проекти, които са придружени с доклад на
водещата комисия, който НЕ съдържа основна важна информация за ефектите.
Дори и отсъствието на едно от тези изисквания води до липсата на достатъчна обосновка
и информация за тези, които трябва да гласуват проектите. Системното неспазване на
изискванията, заложени в устройствения правилник на Министерския съвет и неговата
администрация, както и в Закона за нормативните актове, са сред основните причини
за приемането на неработещи закони в България и за фаворизиране на определени групи.
Казано иначе, повечето нормативни актове в България се приемат на сляпо, което лишава
икономиката и гражданите от възможности за развитие. Регулаторните разходи за бизнес
и живот у нас са огромни, а несигурността, произтичаща от неясните ефекти и честите
промени на законодателството, е висока.

Оценки за настоящата практика
Институтът за пазарна икономика наблюдава4 от години внесените законопроекти
в Парламента и прави минимална проверка за съответствието им с изискванията за
придружаващи ги мотиви и обосновка. От 2009 г., когато започна този мониторинг, над
90% от внесените проекти не отговарят на тези изисквания и формално не би трябвало
изобщо да се допускат за разглеждане. Останалите 10% са проекти, които не налагат
подобна оценка – това в повечето случаи са меморандуми, споразумения и др. подобни,
които не водят до директни ефекти за бюджета и икономическите субекти.
Липсата на ефективно прилагане на оценка на въздействието в България се отчита и
критикува и от други институции.
Според оценка на ЕК от май 2012 г.5:
„В Националната програма за реформи са описани определен брой структурни
мерки за реформа и тяхното средносрочно финансиране в областта на публичната
администрация, здравеопазването, заетостта, образованието, енергетиката и
научноизследователската и развойната дейност, чиято обща цел е да бъде повишена
заетостта и стимулиран потенциалът за растеж. В програмите обаче не се прави
количествена прогноза за тяхното въздействие върху бюджета на годишна база.
[...]
Съгласно Националната програма за реформи правителството изпълни 91 мерки (70
%) от своя план за намаляване на административната тежест [...]. Освен това
регулаторното въздействие на тази реформа върху предприятията, и по-специално за
малките и средните предприятия (МСП), е неясно и непредвидимо. Задължителната
ex ante оценка на въздействието на регулаторните актове няма да бъде направена
до 2014 г.”.
В доклад на Световната банка6 от октомври 2010 г. се посочва, че:
„Приемането на нови регулаторни режими не се предхожда от предварителна
оценка на въздействието, съгласно закона. Никога не се изготвя предварителна
оценка на въздействието при подготовката и предлагането на нови регулаторни
режими. Освен това, законът изисква тази оценка да се публикува в интернет или да
бъде обнародвана по друг подходящ начин, което също не се прави.”.

1. През 2003 г. е приет Законът за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) с цел да улесни
и насърчи извършването на стопанската дейност като очертае и ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния
контрол, осъществяван върху нея от държавните органи и от органите на местното
самоуправление. Въпреки отменените над 10 режима равносметката от прилагането
Вучев, Димитър, 2012 г., „Какво се случи в парламента през август и септември 2012 г.”, Преглед на стопанската
политика, бр. 598, ИПИ
5
Работен документ на службите на Комисията – Задълбочен преглед за България относно предотвратяването и
коригирането на макроикономическите дисбаланси
6
Световна банка, 2010 г., „По-добро регулиране за по-висок растеж” (могат да бъдат намерени в електронен формат
на http://www.strategy.bg)
4
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Ефективна оценка на въздействието все още липсва въпреки някои усилия на българската
администрация за подобряване на нормотворческия процес от последните десет години:
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на закона не е еднозначна и дори се наблюдава слабо увеличение на лицензионните
режими за периода 2003-2009 г.7
2. През 2007 г. е променен Законът за нормативните актове с цел да се включи задължителното изискване за съпровождане на проектите с мотиви и доклад (Глава трета).
Тя обаче, както стана ясно, не се прилага на практика изцяло.
3. През 2009 г. е изготвено Ръководство за извършване на оценка на въздействието8. То
обаче не се използва редовно от държавните служители.
4. През 2009 г. са изготвени и Стандарти за обществени консултации9. Те обаче не се
прилагат систематично от администрацията.
5. През 2009 г. са обучени повече от 500 държавни служители от централната и местната власт, които да могат да извършват предварителни и последващи оценки на
въздействието на политиките. Няма признаци те да прилагат наученото редовно.
6. През 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изготвя План
за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20 процента
до 2012 г. Беше разработена и нова Програма за по-добро регулиране до 2013 г. В отчета10 за изпълнението на по-горе споменатия план през 2011 г. е посочено, че:
„По мярка 2.1.1, предвиждаща въвеждане на изискването за оценка на въздействието
на нормативните актове в Закона за нормативните актове през 2008 г. бе изготвен
проект на нов Закон за нормативните актове, с който подробно се урежда цялата
процедура по оценка на въздействието на нормативните актове. Проектът на
този нов закон не бе приет от Министерския съвет и съответно не се стигна до
обсъждането му в Народното събрание. Изводът е, че липсва нормативна уредба на
изискването за оценка на въздействието на нормативните актове. Проектът на
нов закон не е включен в законодателната програма на Министерския съвет за 2012 г.
Вследствие неизпълнението на мярката не е разработена и приета и подзаконовата
нормативна уредба в тази област. Описаните мерки следва да останат текущи.”
Обзорът на направените до момента усилия от страна на администрацията показва
няколко основни неща:
Администрацията не прилага законовите изисквания, които я задължават да направи
анализ преди да предложи нов или измени съществуващ нормативен акт;
Администрацията е обучена и има капацитет да прилага метода на оценка на въздействието, но системно не го прави;
Наблюдава се генерално неразбиране сред отговарящите за този процес на институционално ниво. Оценката на въздействие все още се възприема като изготвяне на някакъв
анализ на ефектите на вече написан проект, което е далеч от същността на този метод,
а именно – процес на правене на публични политики, който да доведе до постигането на
конкретни цели посредством държавна намеса или въздържане от действие.

7
Световна банка, 2010 г., „Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност” (може да бъде намерен в електронен формат
на http://www.strategy.bg)
8
Може да бъде намерено в електронен формат на http://www.strategy.bg
9
Могат да бъдат намерени в електронен формат на http://www.strategy.bg
10
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 2012 г., „Отчет по програмата за по-добро регулиране
2010-2013 г.” за периода 1.1.2011-31.12.2011 г. (може да бъде намерен в електронен формат на http://www.mi.government.
bg/files/useruploads/files/businessenv/otchet_2011.pdf)

Ефектите
Тъй като у нас системно не се представя оценка на очакваните разходи и ползи от
проектите на нормативни актове, нито пък се прави последваща оценка на реалните
ефекти, е много трудно да се даде дори и приблизителна оценка за общия резултат от
законодателната работа.

Директни разходи

Невидимите разходи
Възможен е и друг подход, който да оценява вторичните ефекти от законодателството,
т.е. да не се фокусираме върху това колко конкретни разходи е породил за даден сектор
определен закон, а да оценим как приемането му се е отразило на работата на фирмите.
Най-често тези невидими ефекти превишават значително директните, измерими разходи
за съобразяване със законодателството, но почти никога не се прави опит поне да бъдат
описани.
Могат да бъдат намерени в електронен вариант на http://abrio.mee.government.bg/page.php?category=512.
Основната единица за измерване на административните разходи за бизнес е задължението за информиране (ЗИ).
Това е задължение, възникващо по силата на законова разпоредба, което изисква предоставяне на информация и
данни на държавни органи от частния сектор. Намаляването на административната тежест включва и отпадане/
облекчаване на задълженията за информиране, заложени в законодателството.
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Единият подход е да оценим поне част от разходите, които се налагат от регулирането,
т.е. директният административен товар върху икономиката. Обща оценка на този товар
за България не се прави от нито една администрация поотделно в процеса на изготвяне
на законодателството, но в последните три години бяха изработени подобни оценки на
избрани важни нормативни актове по поръчка11 на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. Тревожен е самият факт, че тези оценки се изготвят години
след приемане на законите и без това да се прави за всеки нормативен акт. Другата
причина за безпокойство е обстоятелството, че тези оценки са извършени по европейска
инициатива и план, който трябва да се изпълни от всяка страна членка, а не по инициатива
на българската администрация.
Резултатите от анализа на избрани 20 закони и свързаните с тях подзаконови нормативни
актове, съдържащи задължения за информиране12, показват, че общата стойност на
административните разходи възлиза на 1,5 млрд. лв. годишно. Над 50% от всички оценени
задължения за информиране са концентрирани в три закона - Закон за енергетиката (27%
от всички); Закон за управление на отпадъците (18%) и Кодекс за социално осигуряване (11%).
Близо 38% от административната тежест произтича от правото на ЕС.
В четири от двадесетте закона е концентрирана 84% от общата стойност на оценените
задължения за информиране, в това число 31 %, произтичащи от правото на ЕС - Закон за
данък върху добавената стойност, Кодекс за социално осигуряване, Закон за корпоративното
подоходно облагане и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
Дори и да приемем, че в анализа са включени основните нормативни актове, то тази
оценка е силно подценена, т.е. целият административния товар в България е далеч по-висок.
Оценката не включва регулациите на общинско ниво, които за дадени сектори и дейности
са определящи. Ако трябва да сме по-близо до една реална оценка на административната
тежест, то тази сума от над 1,5 млрд. лв. трябва поне да се удвои, достигайки над 3
млрд. лв. годишно, което представлява 4% от БВП за 2011 г. Огромният размер на товара
от регулациите нямаше да е толкова стряскащ, ако срещу този разход качеството на
публичните услуги не беше толкова ниско.
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Оценка на невидимите ефекти от регулациите може да се направи чрез анализ на
позицията на България в Индекса за глобална конкурентоспособност. Той се изготвя от
Световния икономически форум и цели да оцени способността на всяка страна да осигури
висока степен на просперитет на своите граждани.
С резултат от 4,27 точки за 2012-2013 г. България се нарежда на 62-ро място от 144 страни
в класацията. Причината за изключително ниския резултат на България по отношение на
другите страни в ЕС и региона на Централна и Източна Европа е лошото представяне
в повечето изследвани сфери на конкурентоспособност. Най-проблемните области за
България са институциите, инфраструктурата и ефективността на пазара на стоки – с
други думи, това са тези области, които зависят пряко от работата на администрацията
и управляващите.
Едни от най-лошите резултати се наблюдават при следните индикатори:
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Защита на правото на собственост. Причините за слабата защита на правото на
собственост могат да се търсят както в лошата нормативна уредба, която предоставя
твърде широко поле за тълкуването é, така и в неефективната работа на съда, полицията
и администрацията. Ниското качество на работа на институциите и честите промени в
законодателството без оценка на въздействието подкопават доверието на гражданите в тях.
Съществуване на фаворити в решенията на държавните служители. Една от найярките причини за корупцията в страната е неявното фаворизиране на определени лица
и фирми при вземането на решения от страна на държавните служители. Тази практика
е разпространена по всички етажи на властта. Резултатите от проверките на АДФИ
по отношение на спазването на законовите изисквания при процедурите за обществени
поръчки също я потвърждават. Последната проверка на агенцията показва, че през 2011
г. са направени близо 2,5 хил. нарушения при 821 процедури, които са 60% от всички
обществени поръчки.
Нормативна уредба. Въпреки че има законово изискване за оценка на въздействието на
изменения и допълнения на съществуващата нормативна уредба или приемането на нови
нормативни актове, такава оценка не се изготвя или се прави проформа. Липсват ясни
правила за предвидимост и обоснованост при промяна на законодателството, което влияе
на качеството на законите и на тяхното спазване.
Прозрачност при провеждане на правителствената политика. Не са малко решенията,
които се вземат непрозрачно, без аргументация и при липса на оценка за ефекта им.
Също така голяма част от информацията е налична единствено за вътрешна употреба
и не се публикува. Тя е достъпна единствено по реда на Закона за достъп до обществена
информация като дори и тогава достъпът не е абсолютно гарантиран.
Това са само част от проблемните области в България, които не позволяват на цялата
икономика да функционира нормално и да бележи по-бързи темпове на растеж. Ето как се
отразяват тези резултати на фирмите и гражданите:
Неефективната защита на правото на собственост води до по-ниски доходи;
По-ниската конкурентоспособност води до по-бавно излизане от кризата;
По-трудните условия за работа на фирмите водят до по-висока безработица;
Високата корупция води до по-малко инвестиции;
По-трудното правене на бизнес води до по-нисък икономически растеж.

Изводи
Резултатите от всичко посочено до момента, освен директните парични разходи, са:
липса на каквато и да е яснота за реалните причини, породили изготвянето на проекта
на нормативен акт;

липса на предвидимост за бъдещите политики, което води до несигурност и невъзможност за дългосрочно планиране;
невъзможност за ефективни обществени консултации;
постоянна промяна на нормативните актове, която често започва скоро след приемането им;
прокарване на лобистки закони, които облагодетелстват определени фирми/сектори/
граждани на гърба на останалите, които плащат сметката;
високи разходи за съобразяване със законодателството;
намаление на конкурентоспособността на българските фирми;
пропуснати възможности за развитие и просперитет;
по-малко създадени работни места;
по-голяма зависимост от работата на администрацията, която често е благодатна
почва за корупция;
преструктуриране на икономиката в желаната от администрацията посока, а не според
нуждите и сигналите на пазарните участници.

Основният път за поправяне на тази порочна практика минава през спазване на
нормативните актове, уреждащи протичането на законодателния процес. Прилагането
значително ще намали броя на лобистките поправки и ненужните регулации както и
осезаемо ще ограничи регулирането на бизнеса.
Международният опит в тази област е значителен. Той е добре известен на хората
в България, от които зависи прилагането на метода за оценка на въздействието на
практика, има достатъчно административен капацитет и изготвени материали, които
да подпомагат процеса.
Единственото условие за подобряване на законодателния процес е политическата воля и
натискът от страна на гражданите и неправителствените организации за прилагане на
правилата.
Конкретните препоръки за подобряване на законодателния процес в България са:
1. Стриктно прилагане на изискванията на Закона за нормативните актове и Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност, Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация;
2. Създаване на ефективно работещо Звено за по-добро регулиране в Администрацията
на Министерския съвет, което да осъществява методическо ръководство, обучение
на държавни служители и контрол при прилагането на метода на оценка на въздействието на регулациите и политиките.

Актуални примери за ефектите от лошия законодателен процес в България
Ограничаване на тютюнопушенето (2011, 2012)
Няколкото последователни усилия на българската администрация да ограничи пушенето
на обществени места доведоха до извършване на разходи от българските предприемачи
в сферата на туризма и услугите, които загубиха смисъл само след няколко месеца.
Приблизителни сметки за реалните разходи няма, но в условията на криза подобна
политика е изключително вредна. Независимо за какъв проблем става въпрос, налагането
на разходи за съобразяване на фирмите, които губят смисъл малко след извършването им
е проява на късогледство от страна на администрацията и управляващите. Това е пример
и за регулация, за която не е направена преценка как може да се контролира прилагането
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Как трябва да бъде
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й, което на практика означава провал още от самото начало.
Повишаване на минималните осигурителни прагове (от 2003 г. насам)
Тази правителствена политика е пример за това как се разглеждат единствено
краткосрочните резултати за бюджета, но не се оценяват изобщо средносрочните и
дългосрочните невидими ефекти за цялата икономика.
Видими ефекти:
увеличаване на приходите във фондовете на общественото осигуряване,
увеличаване на заплащането на труда за някои групи работници,
намаляване на неравенството в доходите между нискоквалифицираните работници и
висококвалифицираните,
допълнителни приходи от по-високите крайни цени на продукцията на фирмите и
спестените разходи от бонуси, премии и други социални придобивки за персонала.
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Невидими ефекти:
по-високи разходи за бизнеса от повишените разходи за труд – заплати и осигуровки,
загуба на конкурентоспособност,
увеличаване на сивия сектор и нелоялната конкуренция,
намаляване на печалбата,
намаляване на инвестициите,
намаляване на разполагаемия доход и покупателната способност за нископроизводителните
работници,
по-високи потребителски цени на стоките и услугите в резултат от увеличените
разходи за труд на фирмите,
намаление на заетостта (особено сред младежите, малцинствените групи и пониско производителните работници) и намаление на отработените работни часове в
икономиката, което води до намаляване на покупателната способност на тези групи
поради загуба на доход,
увеличаване на разходите за социални осигуровки и данъци в резултат на по-високата
брутна заплата на част от наетите,
по-малко приходи от осигуровки и данъци от намаление на заетостта,
повече разходи за обезщетения за безработица и други социални помощи поради
увеличаване на безработицата сред младежите и ниско производителните работници,
по-малко приходи от осигуровки и данъци от увеличаване на сивия сектор.
Видно е, че ако тези ефекти бъдат остойностени, то ефектът от увеличение на
минималните осигурителни прагове, особено в условията на криза, ще бъде с отрицателно
влияние върху икономиката.
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Закон за насърчаване на инвестициите (2012)
Приетите на първо четене през октомври 2012 г. промени в закона ще доведат до
предоставянето на специални условия за инвестиции чрез въвеждане на нова мярка за
възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в
качеството му на работодател за определен период от време. Въпреки че в мотивите
е посочено, че е направен анализ на базата на данни от НОИ, то резултатите от него не
са цитирани – има общи постановки и липса на конкретика, която е задължителна щом
става въпрос за директни ефекти за държавния бюджет. Що се отнася до дългосрочните
ефекти проектът отново не посочва детайли, а те не могат да бъдат пропуснати.
Видими ефекти:
разходи за държавния бюджет за възстановяване на осигуровки,
приходи в бюджета от данък печалба от новопривлечените инвеститори,
създадени нови работни места в новосъздадените фирми,

намаление на разходите за бюджета за социално подпомагане и обезщетения за
безработица.
Невидими ефекти:
създаване на неравнопоставеност между вече съществуващите фирми и новопривлечените
инвеститори,
намаляване на конкурентоспособността на вече съществуващите фирми, което
може да доведе до освобождаване на работници и затваряне,
привличане на най-добрите работници от съществуващите в новопривлечените фирми
и дефицит на конкретни специалисти,
стимулиране на погрешно поведение у фирмите за насочване в усилия за лобиране или
преструктуриране на дейността, така че да се възползват от облекченията вместо да
насочат усилията си за повишаване на конкурентноспособността си на пазара.
Приложение 1: Модел за прилагане на метода за оценка на въздействието
Какво трябва да направи администрацията

Времетраене

•

2
3

Определяне на варианти за действие за постигане на
целите – поне три опции

4

Оценка на разходите за всеки вариант

5

Оценка на ползите за всеки вариант

1-2 работни дни
2-3 работни дни
2-3 работни дни
5 работни дни

6

Оценка на административния товар

2 работни дни

7

Публикуване на материалите за обществени консултации

14 работни дни

8

Резюме от
коментари

1 работен ден

9

Избор на един вариант за действие с аргументация защо
е избран сред останалите опции

1 работен ден

10

Изготвяне на доклад към проекта за нормативния акт
с описание на всички разгледани опции, техните ползи и
разходи, получените коментари от публичното обсъждане
и причината за препоръчване на избрания вариант

2 работни дни

Звеното за по-добро регулиране проверява качеството
на изготвения доклад и при одобрение допуска проектът
за нормативен акт заедно с доклада за разглеждане от
компетентния орган

5 работни дни

Общо

38 работни дни

консултациите

с

основните

получени

84 препоръки за икономически растеж

1

Появява се проблем, който управляващите искат
да решат
•
Има нови данни, които налагат промяна в
определена политика
•
Налага се синхронизиране на българското
законодателство с европейското
Ясно дефиниране на проблема, на който ще се търси
решение
Ясно се определят целите на реформата под формата на
измерими индикатори за действие
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ЗА ИНИСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОТОМИКА

България в международните класации

Фондация „Институт за пазарна икономика” (ИПИ) е сред първите неправителствени
организации, основани след промените в България през 1989 г.
Основните цели на ИПИ, от регистрирането си през 1993 г. до днес, са защитата на
икономическата и индивидуалната свобода; изготвянето и предоставянето на независима
оценка и анализ на политиката на правителството, както и предоставянето на трибуна за
обмяна на идеи и мнения по различни въпроси.
Приоритетите на ИПИ са свързани с: оценка на въздействието на нормативни актове и
стратегически документи; повишаване на прозрачността на управлението и ефективността
на публичната администрация; подобряване на бизнес средата, конкурентоспособността;
механизма на изготвяне на българските позиции в процеса на вземане на решение на ниво ЕС.
В запазена марка на ИПИ се превърнаха: изготвянето на алтернативен бюджет с ниски
данъци; представянето на Индекса на икономическата свобода и мястото на България в
него; кампанията “Разходите на българската държава”; постоянните действия за извършване
на пенсионна реформа; изчисляването на Деня на свободата от правителствена намеса в
България; стажантската програма; Клубът на студентите към ИПИ; бюлетинът за ниски
данъци, икономическите знания по интернет (ИЗИ), а отскоро – Иконимическата библиотека
и Клубът на икономическите журналисти.
За да предостави трибуна на различни идеи и мнения по значими въпроси, ИПИ редовно
организира разнообразни публични събития: лекции, дискусии, пресконференции, семинари,
представяне на книги и автори.
Дейността на института не остава незабелязана. ИПИ е удостоен със следните награди:
„Наградата на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
(БАДДПО) за 2010 г.”;
„Златен ключ 2008” на фондация „Програма Достъп до Информация; Неправителствена
организация на годината 2007 и Медия на 2007 на международната мрежа Stockholm Network;
“Темпълтън” за 2006 г. на фондация „Атлас”;
специалната награда за 2001 г. на Министерския съвет за „цялостен принос в развитието на
гражданското общество в България“.
За повече информация можете да посетите интернет страницата на ИПИ.
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ЗА ФОНДАЦИЯ ЗА СВОБОДАТА „ФРИДРИХ НАУМАН”

84 препоръки за икономически растеж

Германската политическа фондация за свободата „Фридрих Науман” е създадена през 1958
г. от изявени личности с либерални възгледи начело с първия президент на ФРГ проф. Теодор
Хойс. Основна цел на организацията е чрез гражданско образование, политически консултации
и диалог да разпространява по света идеите на свободата, демокрацията, човешките и
гражданските права, и пазарната икономика. От 1990 г. фондацията развива дейност и
в България, като си партнира с международно признати либерални политически партии,
авторитетни граждански организации, изследователски центрове и изявени либерални
личности, които имат значителен принос за присъединяването на страната към НАТО и ЕС.
От 2007 г. фондацията позиционира в София новото си регионално бюро за Централна,
Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия. Проектите на фондацията
в 27-те посткомунистически страни – от Чехия, през Балканите, до Грузия и Русия –
се администрират и управляват от българската столица. Дори и след приемането на
България в НАТО и ЕС, София остава стратегическо място за фондация „Фридрих Науман”.
Важна задача в по-нататъшната й дейност в България остава пълноценната интеграция на
страната в европейските структури, насърчаването на една нова, европейска политическа
и бизнес култура, на върховенството на закона и живот по правила, еднакви за всички.
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