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Просперират не най-силните, а най-приспособимите
За пети пореден път екипът на Института за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация
за свободата „Фридрих Науман”, събира едни от най-разпространените международни
индекси за развитие и ги представя в издание. Целта е да се анализират политическите и
икономическите постижения на България и да се сравнят с тези на държавите с най-добри
практики в световен мащаб, както и със страните членки на ЕС и останалите балкански
държави.
Този доклад се публикува в интересен момент. На ниво Европейски съюз финансовата и
икономическата криза продължават да бъдат сред основните въпроси, чието разрешаване
стои на дневен ред. В България станахме свидетели на протести в началото на 2013 г.,
оставката на правителството на Бойко Борисов, предсрочните избори и събуждането на
гражданското общество след повече от 100 дни на протестна вълна. В допълнение на това
страната показва забележителна нужда от реформи, които да подсигурят икономически
растеж и конкурентоспособност. Необходимост от реформи имат както пазарът на
труда, бизнес средата и публичният сектор, така и образованието. Потенциалът на
електронното правителство също предстои да бъде използван.
Сега, на фона на протестиращите хора по улиците, които искат реформи, е дошло
времето за смели стъпки напред за промяна на остарели политики и на такива, които
пречат на растежа и конкурентоспособността. България направи невероятни усилия в
миналото, за да подсигури своята макроикономическа и финансова стабилност, докато
други държави все още се борят с непосилни дългове. Последователността изисква тези
усилия да се впрегнат и за постигането на конструктивни реформи за народа на България.
Следвайки традицията на предишните четири издания, Институтът за пазарна
икономика е формулирал 87 предложения за реформи в публичните политики. Отново тези
предложения са отражение на най-добрите практики в други държави, където реформите
са били успешно приложени. Включени са препоръки за подобряване на административната
ефективност, за гарантиране на отговорно използване на парите на данъкоплатците,
за преминаване към един по-гъвкав и адаптивен пазар на труда, както и за подобряване
на бизнес климата. Освен това потенциалните реформи в образованието, социалната
система и електронното правителство не само биха представлявали успешна дългосрочна
инвестиция в бъдещето на България, но и биха подобрили приспособимостта на страната
към постоянно променящата се икономическа среда.
София, октомври 2013
Даниел Кадик
Фондация за свободата „Фридрих Науман”
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It is not the strongest that proper, but the most adaptable
For the fifth time, the IME team, in partnership with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom,
has collected the most prominent international development indices and presents them in a single
volume. The aim is to analyse and compare Bulgaria’s economic and political performance with those
of the best performing countries worldwide, but also the EU member states and the countries in
the Balkan region.
This analysis is published in a most interesting time. On EU-level, the financial and economic crisis
still is one of the predominant tasks yet to be solved. In Bulgaria, we witnessed the protests in
the beginning of the year 2013, the resigning of the government of Prime Minister Borisov, an
early election, and the awakening of civil society with over 100 days of protests so far. This, while
the country shows a significant demand of reforms in order to ensure economic growth and
competitiveness. Labour market, business environment, and public sector are just in need of those
reforms, as is education. The potential of e-governance is still to be exploited.
With people in the streets, demanding reforms, the time is right to take a brave step forward,
to change outdated policies or those that even hinder growth and competitiveness. Bulgaria has
made a tremendous effort in the past to ensure its macro-financial stability, while other counties
still struggle with overwhelming debt. It would only be consequent to also apply those efforts on
positive reforms for the people of Bulgaria.
Following the tradition of the previous four publications, IME has formulated 87 suggestions for
public policy reforms. Once again, these also reflect best practices from other countries, where
reforms were successfully implemented. These include recommendations to improve administrative
efficiency, to ensure responsible use of taxpayers’ money, to making the labour market more flexible
and adaptive, as well as to enhance the business climate. Moreover, the potential for reforms in
education, social system, and e-government could not only present a positive long-term investment
in the economic future of Bulgaria, but also its ability to adapt to an ever-changing economic
environment.
Sofia, October 2013
Daniel Kaddik
Friedrich Naumann Foundation for Freedom
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Предговор
За пета поредна година Институтът за пазарна икономика прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях. И тази година като цяло липсва
сериозно подобрение в осигуряването на индивидуална и икономическа свобода, малка държава и висока конкурентоспособност.
Първенците в класациите на индексите чертаят посоката за достигането на по-добри
резултати, което доказано се изразява в повече инвестиции, по-бърз растеж на икономиката и по-високи доходи.
Сега е моментът България да направи смели реформи.
От една страна, икономиката вече започна да се възстановява от световната икономическа и финансова криза и управляващите трябва да се стремят към мерки, които ще
доведат до възможно най-бързия път за достигане на по-голям просперитет. От друга
страна, това е годината, в която България има ново правителство и то е натоварено с
очаквания за реформи и осигуряване на по-добър живот за гражданите и по-благоприятна
среда за бизнеса. Тежките и непопулярни реформи не трябва да бъдат отлагани или заменяни с краткосрочни популистки решения и козметични промени.
Изследвайки добрите примери и опита на най-развитите държави, отново сме подбрали
конкретни препоръки, които могат да се приложат веднага или в обозримо бъдеще и ще
доведат до огромни положителни резултати. Големият набор от препоръки е следствие
от множеството несъвършенства и неработещи политики във важни икономически и
социални сфери. Тяхното прилагане е неотложно, защото резултатите на страната в
международните класации показват липса на подобрение в най-проблемните области като
съдебна система, корупция, върховенство на закона, раздута и тромава администрация.
Паралелно с необходимостта от решителни реформи, България не трябва да отстъпва
и от своите трудно извоювани достижения и добри практики от последните години. В
началото на кризата страната беше пример за макроикономическа стабилност, нисък
бюджетен дефицит и малък държавен дълг като част от БВП. Тази година бюджетът вече
беше актуализиран в посока по-висок дефицит и повече нов държавен дълг, вместо да се
потърсят възможности за икономии и да се започнат належащи структурни реформи.
Надяваме се, че за поредна година изданието „България в международните класации” ще
се радва на сериозен интерес от политици, граждани, медии и експерти. Още по-важно
е то да послужи като наръчник за осъществяване на реформи, което означава по-високо
благосъстояние и, разбира се, изстрелване на България в челните места на международните класации.
д-р Десислава Николова
главен икономист и и.д. изпълнителен директор
Институт за пазарна икономика
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Introduction
For the fifth consecutive year the Institute for Market Economics offers an overview of a number of
international rankings and analyzes Bulgaria’s position in these. Overall, this year again no serious
improvement has been observed in ensuring individual and economic freedom, small role of the
state and high competitiveness.
Top performers in the rankings show the way toward better results evidenced by more investments,
faster economic growth and higher income.
Now is the time for Bulgaria to embark on decisive reforms.
On the one hand, the economy has already started to recover from the global economic and
financial crisis and the government should aim for such steps as will take the country to the fastest
track to greater prosperity. On the other hand, this is year one for Bulgaria’s new government laden
with expectations for reform, higher living standard for the citizens and more favourable business
climate. Hard and unpopular reforms should no longer be put off or substituted for short-lived
populist solutions and cosmetic changes.
Looking at the best practices and the experience of the most advanced countries, we have once
again selected specific recommendations to be implemented straight away or in the nearest future,
and thus make enormous positive difference. The vast set of recommendations results from the
multitude of imperfections and failed policies in key economic and social areas. Their implementation
is urgent as the country’s scores in the international rankings indicate lack of improvement in the
most problematic spheres such as judicial system, corruption, rule of law, redundant and inefficient
administration.
Alongside the need for decisive reform, Bulgaria should not give up its hard earned achievements
and good practices from recent years. At the onset of the crisis, the country was an example of
macroeconomic stability, low budget deficit and small government debt as a percent of GDP. This year
the budget has already been updated to accommodate higher deficit and even greater government
debt, instead of finding opportunities for more savings and launching pressing structural reform.
We hope that once again our publication “Bulgaria in International Rankings” will enjoy serious
interest from politicians, citizens, media and experts. More importantly, it should serve as a
guidebook for reform, which means greater prosperity and, of course, a rapid climb for Bulgaria in
international rankings.
Dessislava Nikolova Ph. D.
Chief Economist and Acting Executive Director
Institute for Market Economics
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България в международните класации –
как ще ги стигнем първенците?
Прегледът на осемте индекса еднозначно показва връзката между социалното и икономическото развитие на страните и тяхното място в класациите – първенците имат
едни от най-високите средни доходи на човек от населението. Развитието на позицията
на България подкрепя тази зависимост. Повишаването на икономическите и гражданските свободи, подобряването на защитата на правото на собственост, намаляването на
корупцията и засилването на конкурентоспособността водят до по-високи темпове на
икономически растеж и увеличаване на доходите. За съжаление, напредъкът в тази посока
е бавен и несигурен, като не липсват сфери, в които дори се върви назад.
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 изостава значително.
Ако се разгледа представянето на България, това на първенеца в ЕС и максималния резултат, който може да се постигне в различните индекси, резултатите на България могат
да се разделят в три групи:
Слаби резултати (40-60%) – в индексите за възприятие на корупцията и този за право
на собственост оценката на България е едва половината от максималната и далеч от
тази на първенеца в ЕС и за двата индекса - Финландия.
Посредствени резултати (60-70%) – индексите за конкурентоспособност, отворен бюджет, икономическа свобода (Херитидж) и условия за правене на бизнес класират България
по-близо до първенците както в ЕС – съответно Финландия, Великобритания и Дания, така
и в света.
Добри резултати (70-80%) – в индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и за човешко развитие България се представя добре, като оценката є е около ¾ от максималната и
доста по-близо до тази на водещите страни в ЕС - Финландия и Холандия.
Представяне на оценката на България и първенеца в класацията в ЕС

Източник: Доклади по индексите, изчисления на ИПИ

8

Въпреки напредъка си през последните години, България продължава да е далеч от водещите страни в повечето от разглежданите класации. Международният опит, както и този
на страната, показва, че пътят към настигането на първенците минава през смелото
реформиране на социално-икономическите взаимоотношения в страната.
Докладите показват какво всъщност се крие зад по-високите резултати на развитите
страни и доказват ясната връзка между оценките по всеки един индекс и представянето
на отделните икономики. На следващата фигура е илюстрирано именно до какъв реален
резултат води повишаването на оценката в международните индекси.

Предложените 87 мерки в следващата секция целят скъсяване на дистанцията между
България и лидерите в международните класации, което, както показват изследванията,
ще доведе до повече инвестиции, по-висок икономически растеж и в крайна сметка - до
по-високи доходи и подобряване на благосъстоянието на населението. Това е валидно в още
по-голяма степен по време на криза или слаб икономически растеж.
9

87 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 специалности, 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 предприемачество;
4. Предоставяне на по-голяма свобода на образователните институции при определяне на
нивото на заплащане на преподавателите в основното, средното и висшето образование
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 началното, основното и средното
образование. Така родителите ще имат реален избор къде да учат децата им – в държавни
или частни училища;
Пазар на труда
6. Премахване на минималната работна 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 колективното трудово договаряне и отпадане на
възможността за подписване на такива договори на отраслово и браншово ниво;
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. Премахване на ограничението дисциплинарното наказание да се налага не по-късно от
една година от извършеното нарушение;
13. Облекчаване на изискванията за условия на труд в „нискорискови” предприятия и сектори;
14. 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;
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, изключителни права и т.н.;
17. Премахване на монопола на съсловните организации и изискванията 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
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пазара, въвеждане на допълнителни регулации;
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 за хора с увреждания, 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, която не влошава нетрудоспособността, 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 държавната пенсионна система
или в лична пенсионна 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 общо заболяване 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. Промяна в законодателството, което от 2013 г. на практика задължи
здравноосигурителните фондове в България да се превърнат в застрахователни дружества
съгласно директивата „Платежоспособност 2”. Европейското законодателство позволява,
ако тези фондове отговарят на определени условия, да попаднат в изключенията и да не
се налага промяна на статута.
28. 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;
29. Постепенно увеличаване на вноската, която може да се прехвърли към частни
здравноосигурителни фондове до достигане на пълния размер на осигуровката;
Бизнес среда
30. Премахване и намаляване на данъци с ниска ефективност, които единствено пречат
на частния сектор и трупат допълнителни разходи за администрирането им. Такива са:
0% данък дивидент, сега е 5%;
10% данък върху ЕТ, сега е 15%;
0% данък върху застрахователните премии, сега е 2%;
0% данък върху дохода от лихви по срочни банкови депозити, сега е 10%;
0% данък наследство, сега е между 0,4-6,6%;
31. Връщане на еднаквото третиране на дължимите данъци върху доходи на физически лица
от извънтрудови договори през последното тримесечие на годината. От 2013 г. върху тях
не се удържа данък от работодателя, а е дължим от работника;
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32. Премахване на повечето данъчни преференции;
33. Прекратяване предоставянето на всякакви финансови стимули от държавата като
субсидии, държавни гаранции, капиталови трансфери, междуфирмени кредити и др. на
избрани фирми и сектори;
34. Намаление и уеднаквяване на всички държавни и местни такси, чиято стойност трябва
да покрива единствено разходите за предоставяне на услугата и не трябва да генерира
печалба;
35. Прехвърляне на някои преки данъци като приход и администриране към общините;
36. Предоставяне на повече правомощия в областта на данъчната политика на общините
– възможност за намаление на местните данъци и такси;
37. Въвеждане на възможността за електронни плащания на всички държавни и общински
такси и данъци, включително през интернет;
38. Министерството на финансите да публикува данни за невъзстановения данъчен
кредит към определена дата, всеки месец, с разбивка по причините за невъзстановяване и
ускоряване на възстановяването му в случаите, в които не текат проверки;
39. 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;
Разписване на крайни срокове за осребряване на имуществото и разплащане с
кредиторите;
40. Опростяване на процедурата по регистрация на имущество чрез компютъризация на
процеса, свързване на информационната система на регистъра с други публични структури,
участващи в регистрацията;
41. 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);
42. Разширяване функциите на Имотния регистър, които да включват и регистрация по
електронен път;
43. Ускорено довършване на кадастралната карта и кадастралните регистри в България
(през 2013 г. покритието е около 18% от територията на страната, колкото е било е и
през предходната година);
44. Намаляване на броя на процедурите и разходите за регистриране на собственост,
въвеждане на възможност за регистрация по електронен път;
45. Въвеждане на обслужването на едно гише (където това още не се е случило или
съществува само формално);
46. Свиване до минимум на регистрационните, лицензионните и разрешителните режими;
47. Въвеждане на повсеместно мълчаливо съгласие от страна на администрацията след
изтичането на законовия срок за произнасянето є;
48. Съкращаване на разходите и времето за подготовката на документите за международна
търговия като например документите за технически контрол.
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Законодателство
49. Реално прилагане на законовото изискване всички промени в нормативните актове
или внасянето на нови такива да имат оценка на въздействието и последваща оценка на
резултатите.
Съдебна система
50. Повишаване независимостта на съдебната система и реално налагане на административни
и дисциплинарни наказания;
51. 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;
52. 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;
53. Въвеждане на системен надзор върху управлението на съдилищата и прокуратурите от
независима съдебна институция;
54. Подобряване работата на независимия съдебен инспекторат, който не изпълнява
задълженията си;
55. Публикуване в електронен формат на всички съдебни решения;
56. Изготвяне на подробни годишни анализи за работата на Висшия съдебен съвет и
навременно публикуване на отчетите му в интернет;
57. Публикуване на информация за действия при сигнали за корупция на интернет страниците
на всички министерства;
Публичен сектор
58. Модернизиране на административните услуги чрез по-широка употреба на
информационни технологии;
59. Намаляване на административните структури;
60. Създаване на допълнителни стимули за предоставянето на качествени административни
услуги – диференцирано заплащане на служителите и рейтингова система, която да е
комбинация от оценка на ползващите услугите и прекия ръководител;
61. Подобряване условията на работа в администрацията, включително чрез оптимизирането
на щата;
62. Въвеждане на външна оценка за предоставените електронни услуги, която може да
включва критерии като удобство, лекота, време.
63. Осъществяване на строг контрол върху харченето на държавни средства чрез сериозна
оценка на целесъобразността и ефективността на правителствените програми;
64. Прекратяване на практиката за правене на непредвидени и негласувани от парламента
разходи на правителството през годината, с изключение на средствата от резерва за
непредвидени и неотложни разходи;
65. Ускоряване на приватизацията, концесионирането и публично-частните партньорства;
66. 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);
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67. Публикуване на редовна финансова информация за балансите на всички държавни и
общински предприятия, в които държавата има дял над 50%, включително обема на
депозитите им по банки;
68. Подобряване на индикаторите за изпълнение, които измерват постигането на целите
в отделните програми и политики; периодична оценка на отделните програми;
69. Задължение за публикуване на отчетите и програмите в подходящ електронен формат,
който да направи използването на данните в тях възможно;
70. Въвеждане на минимални изисквания за съдържание и прозрачност на публикуваните данни,
които да позволяват анализ на ефективността на отделните политики и сравнението им
с тези от предишни периоди;
71. Разширяване правомощията на Сметната палата – препоръките є 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;
72. Възприемане на бърза и ефективна процедура за налагане на административнонаказателна отговорност в случай на нарушения на процедурите и сроковете, разписани в
Закона за достъп до обществена информация;
73. Подобряване на публикуването на обяви и разпространението на информация за
предстоящи конкурси и обществени поръчки;
74. Създаване на възможност за провеждане на електронни търгове за обществени поръчки;
75. Записване на фискални правила в конституцията, както и конкретни последващи мерки
при неизпълнението им;
76. Намаляване на държавните субсидии с 25% през 2014 г. и постепенното им премахване.
Такива има например в секторите земеделие, железопътен транспорт, пощи;
77. 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;
78. 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;
79. Прехвърляне на посредническите услуги на Агенцията по заетостта към частния сектор;
80. 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;
81. Обвързване на увеличението на обема на социалните помощи с повишаването на
благосъстоянието на обществото и въвеждане на допълнителни проверки на реалното
благосъстояние на бенефициентите;
80. 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;
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Електронно правителство
83. Стандартизиране на използваните хардуерни и софтуерни продукти, които да
отговарят на дефиниран набор от общоприети стандарти, подлежащ на периодична
актуализация;
84. Приемане на цялостна стратегия за поетапно свързване на настоящите информационни
системи на институциите и гарантиране на съвместимост на новоизградените такива;
85. Въвеждане на законови задължения за прилагане на ИКТ в административното обслужване,
например употреба на електронен подпис, и санкции за неприлагането им – финансови и
административни;
86. Въвеждане на принципа „електронни услуги – безплатни, услуги на гише – двойно поскъпи”, т.е. създаването на стимули в обществото за използване на административни
услуги по електронен път;
87. Преосмисляне на цялостното изграждане и предлагане на електронни услуги – то трябва
да бъде лесно и интуитивно.
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87 RECOMMENDATIONS FOR ECONOMIC GROWTH

Education
1. Substitution of the present state subsidy for the universities with project-based funding;
2. Introduction of fully-paid education for those specialities where evidence shows that graduates
are unable to find jobs, based on data from the rating system of higher education institutions in
Bulgaria;
3. Part of university funding to be made contingent upon the availability and quality of career
development and entrepreneurship centres;
4. Granting greater freedom to educational institutions in determining the remuneration of teachers
in primary, secondary and university education through relaxing or eliminating some of the
requirements of the collective labour agreements, as well as those pertaining to the size of classes,
the content and organization of the teaching process;
5. Introduction of a voucher system for the financing of elementary, primary and secondary education.
Parents would thus be given a real choice between state and private education for their children.
Labour market
6. Removal of the minimal social insurance wage;
7. Removal of the minimal social insurance income;
8. Repeal the power of the minister of labour and social policy to extend administratively the scope
of collective labour agreements to cover enterprises in a certain sector;
9. Gradual relaxation of collective labour agreements and elimination thereof at sectoral and
industrial level;
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. Removal of the restriction on the imposition of disciplinary sanctions no later than a year after
committing the offence;
13. Relaxation of working conditions requirements in ‘low-risk’ enterprises and sectors;
14. 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;
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. These are restrictions pertaining to rates and advertising,
regional and geographical barriers and those imposed at the entry point to the profession, e.g.
examinations, age, experience, exclusive rights, 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;
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19. Removal of some of the blanket privileges for people with disabilities, 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 persons 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. Amendments to the legislation which, as of 2013, in fact forces health insurance funds in Bulgaria
to become insurance companies in compliance with the Solvency II Directive. Should such funds fail
to meet certain conditions, the EU legislation allows them, by way of derogation, to retain their
status;
28. Transferral of 2 pp of the health insurance contributions to private health insurance funds thus
shrinking the scope of the NHIF-funded services;
29. Gradual increase of the share of the contribution transferable to private health insurance funds
to ultimately reach the full amount of the contribution.
Business environment
30. Removal and reduction of ineffective taxes, which merely hinder the private sector and the
administration of which increases the cost burden. 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% tax on the income from interest on banks deposits, currently 10%;
0% inheritance tax, currently between 0.4 and 6.6%;
31. Restoration of the equal treatment of the taxes payable by individuals on income from civil
contracts in the fourth quarter. As of 2013, no tax is payable on these by the employer, but only
by the worker;
32. Elimination of most tax advantages;
33. Removal of all types of financial incentives offered by the state to select companies and sectors,
such as subsidies, state guarantees, capital transfers, business-to-business loans, etc.;
34. 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;
35. Transferral of some direct taxes to be managed and spend by the municipalities;
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36. More powers in the area of fiscal policy to be granted to the municipalities, e.g. the possibility
to reduce local taxes and charges;
37. Introduction of the possibility for online payment of all state and municipal taxes and fees;
38. Monthly publication by the Ministry of Finance of information about the amount of unrefunded
tax credit as of a specific date, with a breakdown by cause of non-refunding, and accelerated
refunding in those cases which are not subject of investigation;
39. 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 has been filed by
the same debtor;
Deadlines to be set for the disposal of immovable property and pay-off to creditors;
40. 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;
41. 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;
42. Extension of the functionalities of the Property Register to include online registration;
43. 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 2013, the same as in the preceding year);
44. Reduction of the number of procedures and the cost for property registration; introduction eregistration option;
45. Introduction of one-stop shopping (where this has not been done or has been done only on
paper);
46. Reduction to the bare minimum of the number of registration, licensing and authorisation
regimes;
47. Introduction of the general tacit consent assumption for the administration upon expiration of
the legal time limits for issuing a decision;
48. Reduction of the cost and time for the drafting of foreign trade documentation, such as technical
control papers.
Legislation
49. Genuine application of the legal requirement that all proposed amendments to legal acts or
newly proposed ones shall be accompanied by an impact assessment.
Judicial system
50. Strengthening the independence of the judicial system and actual imposition of administrative
and disciplinary penalties;
51. 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;
52. 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;
53. Introduction of regular oversight on the management of courts and prosecutor’s offices by an
independent judicial body;
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54. Improvement of the functioning of the independent judicial inspectorate, which has so far failed
to properly perform its duties;
55. Publication in an electronic format of all court judgements;
56. Drafting of detailed annual analyses of the activity of the Supreme Judicial Council and ensuring
the timely online publication of its reports;
57. Publication of information on actions in response to corruption reports on the websites of all
ministries.
Public sector
58. Modernisation of administrative services through the wider use of information technology;
59. Reduction of the number of administrative bodies;
60. 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
service users and the assessment of the line manager;
61. Improvement of working conditions in the administration, including through optimisation of
staffing;
62. Introduction of external evaluation of the e-services provided, which may include criteria such as
convenience, ease of use, time required;
63. Exercise of strict control on the spending of public funds through stringent assessment of the
feasibility and effectiveness of governmental programmes;
64. Elimination of the practice of ad hoc government spending during the fiscal year without
the sanction of the Parliament, with the exception of reserve funds for contingent and urgent
expenditures;
65. Acceleration of privatisation, concession granting and facilitation of public-private partnerships;
66. 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);
67. Publication of regular financial information about the balance sheets of all state and municipal
enterprises where the state holds a share of over 50%, including the amounts of their bank deposits;
68. Improvement of the performance indicators measuring the meeting of targets of the individual
programmes and policies; regular evaluation of the respective programmes;
69. Obligation to publish the reports and programmes in a convenient electronic format to ensure
access to their content;
70. 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;
71. 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;
72. 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;
73. Better organisation of the publication of announcements and the dissemination of information
about upcoming competitions and public procurement procedures;
74. Enabling electronic public procurement tendering;
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75. Introduction of fiscal norms in the constitution as well as specific follow-up measures in case
of non-compliance;
76. Reduction of state subsidies by 25% in 2014 with a view to their gradual phasing out. Such exist,
for example, in agriculture, rail transport, Bulgarian Posts, etc.;
77. 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;
78. Steps to be taken, in agreement with other European countries, to restore the right of EU
member states to determine for themselves the excise rates on their own territory;
79. Transferral of the mediation services provided by the Employment Agency to the private sector;
80. 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 attained the age of majority;
81. 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;
80. 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.
e-government
83. 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;
84. Adoption of a comprehensive strategy for the staged interconnecting of the existing institutional
information systems and ensuring the interoperability of the newly installed ones;
85. 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 noncompliance;
86. Introduction of the principle of free e-services and expensive counter services to create incentives
and encourage citizens to use online administrative services;
87. 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 2013
Издава: Световната банка
www.doingbusiness.org
Година на използваните в последното издание на индекса данни: юни 2012 (единствено
данните за „плащане на данъци” се отнасят за периода януари-декември 2011)
1. За индекса
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 2013 г. са включени 185 страни, а използваните данни са актуални към 1 юни
2012 г. ИПБ дава количествени стойности за 10 отделни групи индикатори. През 2011 г.
групата индикатори „наемане на работници” беше изключен от изчислението на индекса,
но класацията продължава да следи развитието му. Групите индикатори засягат правилата
за:
1)
Започване на бизнес – обобщава процедурите и разходите, свързани със започването
на бизнес.
2)
Издаване на разрешително за строеж – оценява процедурите, времетраенето и
разходите за построяването на склад.
3)
Достъп до електричество – оценява нужните процедури за осигуряване на постоянно
електрическо снабдяване за един 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 2013 г. настъпват следните промени:
Плащане на данъци – въведеният в предното издание „праг“ за общата данъчна тежест
се изчислява на база резултатите от ниската част на наблюдаваните данъчни ставки
върху доходите на средни по големина предприятия в преработващата промишленост.
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.

21

За поредна година класацията е оглавена 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, Грузия и Австралия. Изненадата през тази година е, че
миналогодишните номер 9 и 10 – Исландия и Ирландия, изпадат до 14-то и 15-то място и са
заменени от Грузия и Австралия, които през 2012 г. са съответно на 12-та и 11-та позиция.
2. Позиция на България
През 2012 г. България заема 66-то място от 185 страни, което според обновената
методология представлява влошаване с две места в сравнение с предходната година. Така
страната се нарежда под Гана и Чехия и над Азербайджан и Република Доминика. Извадката
на страните от Европейския съюз и Източна Европа показва, че България е във втората
половина на класацията, но все пак изпреварва страни като Турция, Италия и Гърция. В
сравнение с предходната година губи позиции спрямо страни като Полша и Чехия.
По старата методология страната заемаше 59-та позиция през 2011 г.
Графика 1: България и позицията є в Европа
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Източник: Индекс за правене на бизнес 2013 г.

Основните предимства на страната, според класацията, остават непроменени в сравнение
с предходната година - достъпът до кредит, защитата на инвеститорите и започването
на бизнес. В същото време няма никакво подобрение в оценката на тези групи индикатори,
но позицията им в класацията се влошава. С други думи при тях липсва подобрение, докато
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в другите страни има напредък в това отношение. В тежест на индекса продължават
да бъдат групите индикатори за издаването на разрешителни за строеж и достъпа
до електричество. При тях се наблюдава пренебрежимо подобряване на оценките, но
позицията им в класацията се влошава, от което следва, че в други страни реформите
протичат по-бързо.
При издаването на разрешителни за строеж най-тежкият фактор е цената, която през
2012 г. възлиза на 293,5% от дохода на глава от населението в сравнение с 317% през
предходната година. Спадът на разходите подобрява позицията на България спрямо други
страни от Източна Европа и Централна Азия, където те са 486,7%, но въпреки това
резултатът е значително по-висок от този на страните от ОИСР – 78,7%. За сравнение
разходите в Словакия са 7,3%, в Естония – 16,1% и в Литва – 22,3%. Двата най-големи
разхода остават 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.
Сериозно подобрение се наблюдава при нужното време за издаване на разрешително за
строеж – 107 дни в сравнение със 120 през 2012 г. По този показател страната се представя
значително по-добре в регионално отношение, където процедурата отнема 226 дни, както
и в сравнение със страните от ОИСР – 143 дни. Най-много време в България продължават
да 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 – по 30 дни.
При свързването на имоти с електропреносната и снабдителна мрежа тежестта отново
идва основно от високата цена, която възлиза на 340,1% от средния доход на човек от
населението. Това е значително над средния разход в страните от ОИСР, както и в
сравнение с Литва – 55,4%, Унгария – 116,9 и Словения – 119,9%. Работата по външното
свързване на обекта с мрежата струва над 31 хил. лв. и отнема 37 дни, а изготвянето на
план за тези дейности струва 1,5 хил. лв.
Независимо че започването на бизнес в България е сравнително лесно и бързо, не липсват
фактори, които отдалечават страната сериозно от лидерите в класацията. Такива са
четирите процедури, които отнемат 18 дни. Те са непроменени в сравнение с предходната
година. Наблюдава се спад при разходите за тях, които намаляват от 1,5% от средния доход
на човек от населението през 2012 г. до 1,1% през тази година. Същевременно в Македония
са необходими две процедури – нотариално заверяване на документи и регистрация в
Централния регистър и сдобиване с печат на компанията. Целият процес отнема два дни
и струва средно 1,9% от средния доход на човек от населението, а изискуемият капитал
0%. В Словения процедурите също са две – банков депозит и електронна регистрация в
Е-vem. Това отнема 6 дни и не е свързано с допълнителни разходи. Въпреки това има висок
изискуем капитал – 43,9% от средния доход на човек от населението.
При защитата на инвеститорите също се налагат допълнителни усилия. Страната получава
максимална оценка единствено по отношение на обхвата на оповестяваната информация
от компаниите и има висока оценка по отношение на възможностите акционерите да си
потърсят правата по съдебен път. Въпреки това страната получава най-ниската оценка
по отношение на силно ограничената отговорност, под която могат да бъдат подвеждани
директорите на компаниите за своите действия.

23

Таблица 1: Промяна в мястото на България по категории
Групи показатели

2013

2012

Промяна

Общо

66

64

-2

Започване на бизнес

57

48

-9

Издаване на разрешително за строеж

123

119

-4

Достъп до електричество

128

125

-3

Регистриране на собственост

68

68

0

Достъп до кредит

40

38

-2

Защита на правата на инвеститорите

49

46

-3

Плащане на данъци

91

83

-8

Международна търговия

93

95

2

Изпълнение на договорите

86

88

2

Закриване на бизнес

93

94

1

Източник: Индекс за правене на бизнес 2013 г.

Въпреки че страната подобрява позицията си по отношение на последните три групи
индикатори, в доклада ИПБ 2013 г. се отличава с една единствена реформа – намаляване на
разходите за регистриране на фирма. Те се свиват от 1,5% от средния доход на човек от
населението през 2012 г. до 1,1% през 2013 г. Независимо от това страната губи 9 позиции
в класацията. Това показва, че наличието на промени не е достатъчно, за да осигури
сравнително предимство на България, тъй като реформите в други страни текат побързо и са по-дълбоки.
При плащането на данъци също се наблюдава сериозно влошаване в позицията в сравнение
с предходната година. Това е резултат от две промени. От една страна общата данъчна
тежест се повишава от 28,1% от печалбата през 2012 г. до 28,7% през 2013 г. Това може да
се обясни с постоянно нарастващите местни данъци и такси, които би трябвало да се
определят от общините, но по закон те нямат право да намаляват налозите. От друга
страна се понижава времето за плащане на данъци от 500 ч. годишно през 2012 г. до 454
ч. през 2013 г. Очевидно подобрението не е достатъчно да балансира повишената данъчна
тежест и реформите в останалите страни в класацията.
Сравнителното улесняване на международната търговия, каквото се наблюдава и през 2012
г., продължава и през тази година, като страната се изкачва с две места в класацията. За
съжаление то се свързва с минимално увеличение на оценката – от 65 точки през 2012 г.
до 65,2 точки през 2013 г. Разходите за издаване на разрешително за строеж, достъпът до
електричество и регистрирането на собственост се свиват, но страната губи позиции
заради липсата на цялостни и дълбоки реформи в тези сфери, които да облекчат цялостния
процес, а не само свързаните с него разходи.
3. Развитие на България
Поради постоянно променящата се методология е трудно да се направи еднозначно
заключение за развитието на позицията на България в класацията. От развитието на
отделните индикатори обаче се наблюдава сериозно влошаване на условията за правене
на бизнес при повечето от тях. Малкото подобрения се изразяват основно в понижаване
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на разходите за дадена услуга, докато цялостният процес за получаването є остава бавен
и силно утежнен.
Графика 2: Позиция на България в Индекса през годините

Източник: Индекс за правене на бизнес 2013 г.

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. Това се
дължи в основна степен на изнасянето на Търговския регистър извън съдебната система
през 2008 г. и въвеждането на повече модерни технологии в процедурите. Тези положителни
стъпки доведоха и до сериозно съкращаване на сроковете за започване на бизнес – от 32
дни през 2004 г. до 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 15 процедури
в сравнение с 29 през 2005 г. За съжаление това намаление влиза в сила от 2007 г., след
което няма промяна. За сметка на това общите данъчни разходи, измерени като процент
от печалбите, се свиват заради постепенното намаляване на корпоративните данъци
и социалните осигуровки, както и на въвеждането на плосък данък върху доходите на
физически лица през 2008 г. Общата данъчна тежест постоянно се свива от 46% през 2005
г. до 28,7% през 2012 г.
В други отношения, не само че липсват подобрения, но се отчита и влошаване. Така
например процедурите за получаване на разрешително за строеж се увеличават от 17
през 2005 г. до 21 през 2012 г. Заедно с това се увеличават 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. Тези показатели не са се
променяли в периода 2003-2012 г. Въпреки това с всяка изминала година възвръщаемостта
за кредиторите спада - от 33,8% от задълженията през 2003 г. до 31,4% през 2011 г.
Единствено през 2012 г. има подобрение – 31,7%, но показателят остава под нивата си от
2009 г., когато възвръщаемостта е 32%.
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Графика 3: Разходи и необходимо време за издаване на разрешително за строеж
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Източник: Индекс за правене на бизнес 2013 г.
Графика 4: Минимален капитал за започване на бизнес и време за приключване на процедурите
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Източник: Индекс за правене на бизнес 2013 г.

Тъй като няма сериозни промени в отделните групи показатели, които се разглеждат от
класацията ИПБ, влошаването на позицията на България през последните години може
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да се обясни основно с подобряването на позициите на други страни в изследването.
С други думи докато реформите в изследваните сфери в България протичат бавно и
са по-скоро козметични, останалите страни в класацията са работили по-целенасочено
за подобряването на бизнес средата. Към това трябва да се добави и значителното,
на места, влошаване на някои показатели особено по отношение на брой процедури и
нужното време за изпълнението им.
Липсата на каквото и да било подобрение е най-очевидна при защитата на инвеститори,
процедурата за издаване на разрешителни за строеж, процедурата по несъстоятелност и
регистрирането на собственост, а през 2012 г. към тях може да се добави и плащането на
данъци. В някои от наблюдаваните сфери на икономиката се наблюдава 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 и през 2012 г., отнема 454 часа годишно в сравнение с 616 през 2005 г.,
но данъчната тежест се увеличава през последната година. 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. Благодарение на това, а не на реформаторска политика, в някои области България
бележи подобряване на позицията в класацията.
4. Добри примери
Босна и Херцеговина
Компютъризиране на търговския регистър в страната и въвеждане на електронни
услуги, които улесняват прехвърлянето на имущество между търговски лица.
Хърватия
Намаляват се дължимите здравни осигуровки, което свива данъчната тежест на
компаниите.
Чехия
Създава се електронна връзка между кадастралната агенция и търговския регистър в
страната, което елиминира нуждата за издаване на сертификат на хартиен носител от
регистъра преди подаване на документи за регистрация в кадастъра.
Насърчава се използването на електронни методи за плащането на данъци, което
улеснява частния сектор.
Въвежда се електронно подаване на митнически декларации и други документи, което
съкращава сроковете за внос и износ на стоки.
Словения
Въвежда се изискване длъжниците по дела за несъстоятелност да осигурят поне 50% от
дължимите плащания в срок от четири години.
Забранява се на администраторите на несъстоятелността да позволяват роднини да
извършват услуги, свързани с дела по несъстоятелността.
Словакия
Предлагат се услуги на едно гише – търговски лицензии, данъчни и здравноосигурителни
регистрации, което ускорява започването на бизнес.
Засилва се защитата на правата на кредитори по дела за несъстоятелност.
Предефинират се правилата за преминаване на процедури по преструктуриране на една
компания към такива по несъстоятелност.
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5. Обобщение
Позицията на България през 2012 г. е много близка, но по-лоша, в сравнение с началото на
изследването през 2003 г. и ако до 2011 г. можеше да се говори за тъпчене на едно място,
то сега се вижда, че страната върви назад. 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 толкова
мъчителни. Същото се отнася и за външната търговия, която е от голямо значение за
страната, тъй като представлява около 130-140% от БВП на страната.
През последните години липсва интерес към подобряване на процедурата по
несъстоятелност, облекчаване на административното и финансовото бреме за бизнеса и
въвеждане на повече информационни и комуникационни решения при работата с частния
сектор. 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 с малки изключения, които влязоха в сила в средата на 2013 г. Същото се отнася
за разходите и времето, което частният сектор губи за справяне с административни
изисквания.
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ИНДЕКС ЗА ГЛОБАЛНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2013 - 2014
Световен икономически форум
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/faqs/index.htm#network1
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2012 г. – юли 2013 г.
1. За индексa
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.
ИГК е подобрение на предшестващия го Индекс за растеж и конкурентоспособност, който
се изготвя до 2006 г., тъй като анализира много повече фактори. ИГК 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 глобална конкурентоспособност 2013-2014 включва 148 страни в сравнение със 144 страни в предходното
издание.
В тазгодишното издание на индекса Швейцария отново води световната класация, но
с по-ниска оценка – 5,67 от 7 възможни точки, в сравнение с предходната година - 5,72
точки. Близо след нея се нареждат Сингапур с 5,61 т. и Финландия с 5,54 т., които също
имат по-ниски оценки в сравнение с предходното издание. През 2013 г. четвъртото място
в класацията се заема от Германия с 5,51 т., а миналогодишният номер четири – Швеция,
изпада до шеста позиция с 5,48 точки.
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2. Позиция на България
С резултат от 4,31 точки за 2013-2014 г. България не само подобрява позицията си спрямо
предходната година, но и оценката си, която в доклада за 2012-2013 г. е 4,27 точки.
В тазгодишното издание на индекса страната се нарежда на 57-мо място от 148 страни,
което е подобрение с пет места в сравнение с предходната година, когато достига 62-ра
позиция от 144 страни. Непосредствено преди България са Бразилия и Мексико, а след нея Кипър, Филипините и Индия.
Таблица 1: Позиции на България
Стълбове

Място
2013 г.
(от 148)

Място 2012 г.
(от 144)

Резултат
2013 - 2014

Резултат
2012 - 2013

ОБЩО

57

62

4,3

4,3

Основни изисквания

58

65

4,7

4,6

I. Институции

107

108

3,4

3,4

II. Инфраструктура

75

76

3,9

3,8

III. Макроикономическа стабилност

30

31

5,6

5,4

IV. Здраве и основно образование

45

49

6,0

5,9

Спомагателни за ефективност

60

59

4,2

4,2

V. Висше образование и обучение

69

63

4,3

4,3

VI. Ефективност на пазара на стоки

81

83

4,2

4,2

VII. Ефективност на пазара на труда

61

49

4,4

4,5

VIII. Степен на развитие на финансовите
пазари

73

80

3,9

4,0

IX. Технологична готовност

44

52

4,4

4,3

X. Обем на пазара

63

62

3,9

3,8

Фактори за иновации и усъвършенстване

108

97

3,3

3,3

XI. Степен на развитие на бизнеса

106

97

3,6

3,6

XII. Иновации

105

92

3,0

3,0

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2013-2014 г.
Бележка: Резултат „7” е най-високата възможна оценка, а „1” – най-ниската.
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Графика 1: Резултати на България по отделните стълбове

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2013-2014 г.

В сравнение с останалите страни в Европа България е във втората половина на класацията
и се намира между Латвия и Кипър, което представлява подобрение в сравнение с
предходната година. България също така успява да изпревари Унгария, Кипър и Словения.
Броят на европейските първенци в топ 10 на изследването остава непроменен, макар да
има разместване между тях.

31

Графика 2: Класация на страните от Европа

01
120

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2013-2014 г.

Причината за изключително ниския резултат на България както на европейско,
така и на световно ниво е лошото представяне в повечето изследвани сфери на
конкурентоспособност. Частично изключение традиционно правят групите показатели
„Макроикономическа стабилност” и „Здраве и начално образование“. През 2013 г. към тях се
присъединява групата индикатори за технологична готовност на фирмите. През миналата
година към тях можеше да се добави и групата „Ефективност на трудовия пазар“, но в
тазгодишното изследване позицията на България по тази група индикатори е над 50-то
място.
Резултатите от направено проучване сред частния сектор в рамките на класацията
показват, че близо 60% от запитаните отчитат следните фактори като найпроблематични за правенето на бизнес: корупция, достъп до финансиране, тежка държавна
бюрокрация, непредвидимост на водената политика и политическа нестабилност.
С други думи четири от петте основни пречки пред бизнеса са свързани с работата на
администрацията, което говори както за сериозна държавна намеса в икономиката, така
и за ниско качество на предлаганите услуги.
На таблица 2 са представени най-проблемните области за България. Тук трябва да се
отбележи, че страната се класира отвъд 100-то място по 48 от 112 индикатори, което в
известна степен обяснява и цялостното є слабо представяне.
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Таблица 2: Място на България по отделни показатели на ИГК
Проблемни области в индекс 2013 – 2014

Място (от 148)

I. Институции
Право на собственост

111

Независимост на съдебната система

123

Тежест на държавните регулации

109

Ефективност на нормативните уредби

125

Прозрачност на държавната политика

124

Организирана престъпност

130

Надеждност на работата на полицията

113

Ефикасност на корпоративните бордове

127

II. Инфраструктура
Качество на общата инфраструктура

102

Качество на пътищата

112

V. Висше образование и обучение
Качество на образователни заведения за мениджмънт

112

Наличност на изследователски и обучителни услуги

109

Квалификация на персонала

127

VI. Ефективност на пазара на стоки
Разходи за провеждане на селскостопанска политика

116

Наличие на търговски бариери

123

Наличие на чуждестранен капитал в български компании

111

Въздействие на законите за ПЧИ върху бизнеса

118

Култура на потребление

112

VII. Ефективност на трудовия пазар
Капацитет на страната да задържи таланти

142

Капацитет на страната да привлича таланти

144

VIII. Развитие на финансовия пазар
Наличност на финансови услуги

107

Достъпност на финансови услуги

124

Регулации върху търговията с ценни книжа

116

IX. Технологическа готовност
Технологично проникване на фирмено ниво

113

ПЧИ и трансфер на технологии

107

XI. Развитие на бизнеса
Брой местни доставчици

108

Характер на конкурентните предимства

113

Готовност за делегиране на отговорности

123

XII. Иновации
Връзка между университети и частния сектор при НИРД

117

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2013-2014 г.

33

Както е видно от таблицата, най-проблемните области за България са институциите,
образованието и ефективността на пазара на стоки. Едни от най-лошите резултати се
наблюдават при следните подиндикатори:
Независимост на съдебната система. Причините за ниското доверие в съдебната
система могат да се търсят както във високото възприятие за корупция в страната,
така и в слабата нормативна уредба и незадоволителните условия за работа на
някои магистрати. Към тях може да се добавят още ниското качество на работа на
институциите и честите промени на законодателството без оценка на въздействието,
които подкопават доверието на гражданите в тях.
Нормативна уредба. Въпреки че има законово изискване за оценка на въздействието
от изменения и допълнения на съществуващата нормативна уредба или въвеждането на
нови регулации, такава оценка не се изготвя или се прави проформа. Липсва предвидимост
и обоснованост при промяната 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.
Един от първите ангажименти на новия парламент беше реалното използване на оценката
за въздействие, но за момента той остава по-скоро в сферата на пожеланията. Вече
се направиха и нужните промени в правилниците на Министерски съвет и Народното
събрание, които да изискват ОВ, подготвят се и промени в Закона за нормативните
актове, но тепърва предстои да видим доколко изричното изискване ще се прилага на
практика и без изключения.
Прозрачност при провеждане на правителствената политика. Не са малко решенията,
които се вземат непрозрачно, без аргументация и при липса на оценка за ефекта им. От
встъпването в длъжност на новия парламент бяха взети редица спорни решения като
промяна в закона за ДАНС, назначаване на компрометирана личност за директор на ДАНС,
вливане на ГДБОП в ДАНС, изменения в Закона за енергетиката, актуализация на държавния
бюджет и др. Процесът по изготвяне на държавния бюджет за 2014 г. отново е фокусиран
единствено върху следващата година и не създава условия за по-сериозни реформи.
Необходимо е да се изготвят задълбочени оценки за потребностите в отделните сфери
и анализ на най-ефективния начин за провеждане на реформите, включително разходи,
стъпки, отговорни институции. Поради липсата на ясна и дългосрочна фискална политика
такава прозрачност липсва и съответно доверието във водената политика намалява.
Организирана престъпност. Организираната престъпност в България има сериозни
размери, повлияни както от слабостите в законовата рамка, така и от 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.
Лоша инфраструктура. За разлика от предни години основните слабости в тази група
показатели са единствено цялостното качество на инфраструктурата, качеството на
пътната инфраструктура и електроснабдяването. Причините за това се коренят както
в посочените по-горе проблемни области като корупция и неефективност на държавното
харчене, така и в липсата на възможности за частни инвестиции в инфраструктурата
като публично-частни партньорства, приватизация и концесии. В сравнение с предходната
година позицията на България в класацията се подобрява, което може да се отдаде на
приоритета на предното правителство да стимулира икономиката чрез инфраструктурни
проекти, финансирани с европейски средства.
Качество на образователните заведения. През 2013 г. Сметната палата публикува
доклад, според който 24,7% от завършилите студенти в периода 2009-2012 г. работят
на длъжност, изискваща висше образование, докато 46% работят на длъжност, която не
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изисква такова. Това показва сериозно разминаване между знанията на завършващите и
търсенията на частния сектор. Често програмите и предметите в образователните
заведения, а и курсовете за квалификация и преквалификация зависят от наличните
преподаватели, а не се водят от потребностите на частния сектор. Така има голямо
предлагане на икономисти, прависти и бизнес администратори, докато бизнесът търси
основно компютърни специалисти, инженери и техници.
Това са само част от проблемните области в България, които не позволяват на цялата
икономика да бележи по-бързи темпове на растеж.
3. Развитие на България
Поради факта, че ИГК 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, за 2009 г. си връща 3 места и достига 76-то място
(от 134 страни), което запазва и през 2010 г. (от 133 страни). 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-то), но вече сред 142-те изследвани държави. През 2013 г.
България се изкачва до 62-ро място (от 144), а през последната година достига 57-мо място,
което е най-доброто є представяне досега. Графика 3 показва развитието на България по
отделните стълбове в ИГК:
Графика 3: Място на България през годините в ИГК

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2013-2014 г.
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За седемте изследвани години резултатът на България не търпи съществени промени
и от 4 точки през 2007 г. той достига 4,31 точки през 2014 г. Влошаване се наблюдава
единствено при развитието на финансовите пазари, докато технологическата готовност
на икономиката и инфраструктурата се подобряват значително, съответно с 1,3 точки и
0,99 точки. Институциите и инфраструктурата в страната продължават да са сред найсериозните пречки пред израстването є 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. В постоянно присъстващите
измерители се наблюдават леки подобрения през годините. Предходната година към
групата показатели беше включен броят на хората, използващи широколентов мобилен
интернет, където България се представя сравнително добре и това подобри нейната
позиция. Последното обаче е по-скоро резултат от това, че цялото изследване обхваща
и сравнително слабо развити страни, където подобни услуги са все още изключение, а
не се използват повсемесно. По този показател страната се нарежда на 40-то място в
класацията.
Развитието на инфраструктурата в България през годините също е с бавни темпове,
а големият скок в позицията є се дължи на включването на договорите за използване на
мобилни телефони в оценката през 2010 г. През 2012 г. също се наблюдава леко подобрение
в оценката за състоянието на инфраструктурата, което вероятно може да се обясни с
фокусирането на управляващите върху пътната инфраструктура, пускането в експлоатация
на нови отсечки от АМ "Тракия" и откриването на нови ГКПП със съседните страни.
Степента на развитие на финансовите пазари в България е на ниски нива, основно заради
недостатъчно напредналото проникване на финансови услуги на пазара, както и заради
опасения за стабилността на банковата система. В годините след икономическия спад в
страната от 2009 г. цената на финансовите услуги се покачи, а условията за отпускане на
кредити бяха затегнати, което ограничи достъпа до финансов ресурс и оказа негативно
влияние върху цялостното развитие на финансовите пазари. Тази тенденция започна да се
променя през 2012 г. и 2013 г. Друго интересно развитие е, че през 2012 г. стабилността на
банковата система получава по-ниска оценка в сравнение с тазгодишното издание. Това
може да се обясни с тогавашните притеснения относно големия дял на банки с гръцки
капитал в страната. След като опасенията за пренасяне на нестабилността от Гърция към
българската банкова система не се сбъднаха, оценките за стабилността на системата и
позицията на показателя в класацията се подобряват.
Оценката за работата на институциите в страната бележи незначителен напредък
през годините. Най-ниски оценки в тази група получават индикаторите „доверие в
политиците”, „фаворизиране от страна на администрацията”, „независимост на съдебната
система” и „отклоняване на публични средства”. През последната година страната
подобрява позицията си по някои от тези индикатори, но не заради по-добра оценка, а
защото продължаващата икономическа несигурност по света води до по-ниско доверие в
работата на администрацията и в други страни.
4. Добри примери
Литва
Качеството на висшето образование и обучението в страната се оценява като второто
є най-силно предимство в класацията и получава оценка от 5,2 точки от 7 възможни. Това
се дължи основно на високото ниво на образованието по естествени науки, където страната се нарежда на 16-то място, и на достъпа до интернет в училищата – 23-то място.
Друго предимство е наличието на изследователски и обучителни услуги – 40-то място.
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Естония
Сред основните предимства на страната – макроикономическа стабилност и здраве
и начално образование, се нарежда и ефективността на трудовия пазар. Основните
плюсове при трудовите взаимоотношения в страната са гъвкавостта на работната
заплата, където Естония се нарежда на 2-ро място в класацията, и обвързаността є с
производителността на труда, където страната е на 8-мо място. Към тях могат да
се прибавят още законодателството за наемане и освобождаване на работници (25-то
място), делът на жените в работната сила (22-ро място) и ефектите от данъчното
облагане върху стимулите за работа (25-то място).
Графика 4: Резултати на България, Литва и Естония в ИГК 2012-2013 г. по отделните показатели

Източник: Доклад за глобална конкурентоспособност 2013 - 2014 г.

5. Обобщение
С всяка изминала година страната се приближава все повече към икономически растеж,
воден от иновации, но за поредна година той остава воден от ефективност. Независимо
че при някои индикатори като стабилност на банковата система и пътна, летищна и
пристанищна инфраструктура се наблюдава подобрение, в много други сфери такова липсва.
Най-проблемните области остават ниското доверие в политиците, административното
фаворизиране, сериозната зависимост на съдебната система и отклоняването на публични
средства. И ако при други индикатори в изследването може да се очаква да настъпи
подобрение заедно с едно по-ускорено икономическо развитие на страната, то в сферата
на институциите става въпрос за сериозни реформи, които все още липсват.
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МЕЖДУНАРОДЕН ИНДЕКС ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 2013
Алианс „Право на собственост”
http://www.internationalpropertyrightsindex.org/
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2005, 2011-2013

1. За Индекса
Международният индекс “Право на собственост” 2013 г. се разработва от Алианс „Право
на собственост“ за седма поредна година. МИПС 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 131 икономики представляващи 98% от световния БВП и 93%
от населението на Земята. Резултатите варират от „0” (липса на защита на правото на
собственост) до „10” (висока защита на правото на собственост).
МИПС се определя от представянето на включените държави по няколко показателя:

Международен индекс “Право на собственост”
Правна и политическа среда

Независимост на съдебната власт
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

През 2013 г. начело на класацията, с резултат от 8,6 от възможните 10 точки е Финландия,
която е първенец от началото на издаването на индекса. Следват Нова Зеландия и Швеция
с резултат от 8,4 точки, Норвегия - 8,3 точки, Холандия и Швейцария с по 8,2 точки.
Челната десятка се допълва от Люксембург и Сингапур с по 8,1 точки и Дания и Канада с по
8 точки. На дъното на класацията отново е Йемен с 3,1 точки. Малко по-нагоре са Либия,
Венецуела, Бурунди и Хаити с по 3,4 точки.
Основният фокус на индекса и тази година е как защитата на правото на собственост
се отразява на икономическото благосъстояние на страните. Изследването разкрива,
че по-добрата защита на правото на собственост води до по-висок БВП на човек от
населението, повече преки чуждестранни инвестиции и по-голям ръст на икономиката.
2. Позиция на България
В последното изследване България подобрява както оценката си, така и мястото си
в класацията в сравнение с 2012 г. Оценката є се покачва от 5,4 т. на 5,5 точки от
максималните 10 т., което я поставя наравно с резултатите на Турция, Индия, Гана и
Китай.
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През 2013 г. България е на 58-мо място от 131 страни, а през 2012 г. беше класирана на
62-ро място (заедно с Бразилия и Индия) от включените в миналогодишното издание 130
икономики.
От страните в ЕС България изпреварва единствено Гърция и Румъния с резултати
съответно 5,4 и 5,3 точки.
Графика 1: Резултат на страните в Европа

Източник: Международен индекс “Право на собственост” 2013 г.
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Средният резултат на страните в Централна и Източна Европа е 6,4 т., което е близо
цяла единица над резултата на България и поставя страната на 27-мо място на Стария
континент.
В доклада е направено още едно сравнение между страните, което изследва връзката
между резултатите от индекса и дохода на глава от населението. За тази цел класираните
държави са разделени на пет големи групи (квинтили) според резултатите си в индекса.
Първият квинтил включва предимно развитите европейски държави, Сингапур, Австралия,
Япония, САЩ и Канада, докато в последния са държави от Африка, Близкия изток, Южна
Америка и част от Европа (Русия, Сърбия, Албания, Украйна).
Изследването показва ясна връзка между по-добрата защита на правото на собственост
и дохода на глава от населението. Разликата между БВП на глава от населението на
страните с най-добри резултати и тези с най-ниски е близо 7 пъти - съответно $38
000 БВП на човек от населението за първенците в класацията и $5 500 БВП на глава от
населението за тези на дъното.
България попада в третата група заедно с още няколко европейски държави като Словакия,
Полша, Италия, Литва, Словения, Латвия, Турция и Гърция.
Графика 2: Среден БВП на глава от населението, ППС (в международни долари по постоянни цени
от 2005 г.), 2007-2011 и разпределение на държавите по резултат в Международния индекс „Право
на собственост“ 2013

Източник: Международен индекс “Право на собственост” 2013 г.

Резултатът на България в сравнение с този от 2012 г. не се променя съществено – едва с
0,1 точки от максималните 10.
Традиционно най-слабата област за България в индекса е индикаторът „Правна и политическа
среда”, където ситуацията в страната се оценява под средното – 4,8 точки. Въпреки че
има леки промени в точките за България по подиндикаторите, общият резултат остава
на нивото от изданието през 2012 година.
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Важно е да се отбележи, че дори и най-добре разписаните права на собственост не могат
да се приложат без наличие на върховенство на закона и независимост на съдебната
власт. Точно това обаче са проблемните области в България. От една страна съдът
не е достатъчно независим от влиянието на политически и бизнес групи и в същото
време неговата работа е неефективна заради тромавите процедури и големите разходи.
Възприятието за независимост на съдебната власт в България дори се оценява с 0,1 т.
по-малко в сравнение с миналата година. От друга страна върховенството на закона
също се оценява изключително ниско, въпреки че спрямо миналата година резултатът на
България нараства с 0,3 т. и достига до 4,8 точки. Този подпоказател допълва оценката
за независимост на съдебната власт и отразява степента на доверие на гражданите
в наложените от закона правила. По-специално индикаторът измерва качеството на
изпълнението на договорите, работата на полицията и съдилищата, както и вероятността
от престъпност и насилие. Ниската оценка е в резултат на бавното правораздаване,
съмненията за корупция и ниската отчетност на съдебната и изпълнителната власт.
Подобен е и резултатът, който измерва контрола над корупцията. Резултатът от 4,7 т.
отразява ниското доверие на гражданите във възможността на органите да ограничат
корупцията в сферата на защитата на правото на собственост.
В категорията „Право на физическа собственост” България се представя най-добре,
въпреки че и там резултатът е сравнително нисък спрямо нивата в ЕС – точно 6 т.
от максималните 10 при 5,8 т. в миналогодишното издание на индекса. В тази категория
е и най-голямото подобрение на резултата на България, въпреки че е едва 0,2 точки.
С по 0,3 т. се подобряват резултатите по подиндикаторите „Защита на правото на
физическа собственост” и „Достъп до заеми”, което отразява подобрение на оценките
за регистрацията на собственост и достъпа до заеми за придобиване на собственост.
Регистрацията на собственост също бележи малък ръст, главно заради развитието на
кадастъра и имотния регистър в интернет. Но и през 2013 г., кадастърът продължава да
покрива едва 18% от територията на страната.
Международният индекс „Право на собственост” включва и защитата на правото на
интелектуална собственост. Резултатът на България в последното издание е с 0,1 т. повисок в сравнение с миналогодишния, което сочи липса на значимо развитие в тази област.
Традиционно най-слабата област е пиратството на авторски права – едва 3,6 т. при 3,5 т.
през 2012 г. Подобен резултат показва, че все още пиратството е широкоразпространено
и общоприето в страната и в същото време липсва ефективно правораздаване от страна
на държавата.
И в последното издание на индекса България има най-висок резултат по подиндикатора
„Патентна защита” – 9,1 точки. Независимо че законодателството в тази сфера е
сравнително добре уредено още преди години (данните за този подиндикатор са
изключително стари – от 2005 г.), сред фирмите продължава да няма достатъчно доверие
в съдебната система.
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Таблица 1: Резултат на България
2012

2013

ПРАВНА И ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА

4,8

4,8

0

Независимост на съдебната власт

4,2

4,1

-0,1

Върховенство на закона

4,5

4,8

0,3

Политическа стабилност

5,8

5,6

-0,2

Контрол над корупцията

4,6

4,7

0,1

ПРАВО НА ФИЗИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ

5,8

6

0,2

Защита на правото на физическа собственост

4,7

5,0

0,3

Регистрация на собственост

8,2

8,3

0,1

Промяна

Достъп до заеми

4,4

4,7

0,3

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5,6

5,7

0,1

Защита на правото на интелектуална собственост

4,1

4,3

0,2

-

9,1

-

Пиратство на авторски права

3,5

3,6

0,1

Международен индекс „Право на собственост”

5,4

5,5

0,1

Патентна защита

Източник: Международен индекс “Право на собственост” 2013 г.

3. Развитие на България
В периода 2009-2013 г. защитата на правото на собственост в България не само че не се
подобрява, но и има слаб спад. През 2009 г. България е оценена с 5,6 т. от максималните
10 т. и резултатът намалява до 5,3 т. през 2011 г. Последните две години се отчита ръст,
но той е с едва 0,1 т., като по този начин страната достига 5,5 точки в тазгодишното
издание на индекса.
Графика 3: Резултат на България през годините

Източник: Доклад Международен индекс „Право на собственост“ 2013 г.
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През годините най-слабо е представянето на България в областта на правната и
политическата среда, която способства за осигуряването на защита на правото на
собственост. Резултатът на страната е постоянен - 4,8 точки, с изключение на 2010 г.,
когато е 4,7 точки. Притеснително е, че точно категорията с най-нисък резултат не търпи
развитие през годините, като най-големите проблеми се отчитат при независимостта на
съдебната власт и върховенството на закона. България често е критикувана именно заради
нереформираната съдебна система и неефективното правораздаване.
През 2009 г. Европейският институт за превенция и контрол на престъпността публикува
доклада „Преглед на нуждите: индикатори за общественото доверие в правосъдието”1,
който показва, че България е сред страните в ЕС с най-ниска оценка на съдебната система,
полицията и правораздаването.
Последващите години са изпълнени с критики на липсата на съдебна реформа в България
от страна на Европейската комисия. Последният доклад2 на Комисията от лятото на 2012
г. ясно посочи, че в съдебната система има сериозни проблеми, а в началото на тази година
говорителят на ЕК Марк Грей отново обърна внимание на факта, че реформа все още не
е извършена и трябва да се върви в посока на независимост, ефективност, отчетност и
почтеност на съдебната система.
При подобни проблеми в съдебната система, липса на върховенство на закона и
широкоразпространена корупция, особено по високите етажи на властта, няма как
ефективно да се защитава собствеността, нито гражданите и бизнеса да имат доверие
в институциите. Това води до по-малко инвестиции, по-ниски доходи и по-бавен ръст на
икономиката.
Защита на правото на физическа собственост традиционно е областта, където сумарно
България има най-добър резултат, въпреки че той е 6 т. през 2013 г. и е далеч от
максималните 10 точки. В същото време това е и областта, където представянето
на България се влошава през последните пет години на издаване на индекса. През 2009
г. защитата на правото на физическа собственост е оценена с 6,5 т., т.е. до 2013 г.
резултатът спада с половин единица и се фиксира на нивото от 2010 г. Спадът основно
се дължи на понижението на подиндикатора „достъп до заеми”. Като се има предвид, че
в изданията на индекса през 2010 г. и 2011 г. се ползват данни, които отразяват реалната
ситуация две години по-рано, намалението на резултата на България е следствие от
негативните ефекти на кризата върху предлагането на кредит и затегнатите условия на
банковия сектор.
В същото време подиндикаторът „Регистрация на собственост” бележи добри резултати
заради улесненото регистриране на собственост чрез създаването и развитието на
имотния регистър в интернет и информационната система на кадастъра през 2009 г. За
съжаление обаче все още са обхванати малка част от имотите и темпът е изключително
бавен. През 2009 г. обхватът е 12%, а през 2013 г. – едва 18%. Все пак по план останалата
територия трябва да бъде покрита до 2015 година.
В областта на защитата на интелектуалната собственост България има незадоволителни
резултати и липса на напредък. Интересното тук е, че тази категория включва както
най-високия резултат на България, така и най-ниския. Всъщност, въпреки че патентната
защита е оценена с 9,1 т., данните са от 2005 г. и не са преизчислявани в годишните
издания на индекса. Този висок резултат е обусловен от добрата нормативна уредба и
въвеждането на европейските практики при осигуряването на защита на патентите.
Най-ниският резултат пък е при оценяването на пиратството на авторско съдържание.
Резулатите на България се формират на изследването „Доклад 301”, разработван от
1 	 European Institute for Crime Prevention and Control, Review of Need: Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment, 2009
2 	 ЕК, Доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, 2012
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правителството на САЩ. Докладът за 2013 г. показва, че пиратството в България
продължава да бъде на много високо ниво. Това важи с особена сила при онлайн пиратството,
като при нарушение рядко се стига до присъди, което пък е следствие от редица
недостатъци в българската съдебна система. Лекото подобрение на резултата се дължи
на някои положителни стъпки на правителството за справяне с пиратството. Такава
стъпка, например, е кампанията на Министерството на културата и Министерството
на вътрешните работи срещу софтуеърното пиратство през 2012 г. Все пак, предвид
широкото разпространение и толерантността на обществото, мерките за защита от
пиратство трябва да са по-решителни и строги.
4. Добри примери
През годините Полша прави множество подобрения в областта на защитата на правото
на собственост, а в изданието на индекса от 2011 г. е сред първенците, отбелязващи
най-голям напредък. Така за последните пет години Полша е подобрила общия си резултат
си с 0,5 точки или 2,1% и заема 44-то място в общата класация, което е 14 позиции над
България, въпреки че през 2009 г. резултатът на двете страни е почти еднакъв.
Полша е пример за напредък в областта на регистрирането на собственост, което е
важна част от защитата на правото на собствност. В последния доклад на Международния
индекс „Право на собственост” страната отбелязва резултат от 8,2 т. от максималните
10 т. за подпоказателя „Регистриране на собственост”. Още през 2008 г. Полша прави
регистрирането на собственост значително по-евтино, като фиксира таксите. През 2011
г. пък имотният регистър вече е в интернет, което значително опростява процедурите.
През последната година архивите на регистрите продължават да се дигитализират, а
регистрането на собственост става още по-бързо чрез въвеждането на нова система за
управление на поземлените регистри и ипотеките.
Графика 4: Резултати на България и Полша

Източник: Доклад Международен индекс „Право на собственост“ 2013 г.
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5. Обобщение
Защитата на правото на собственост в България не търпи развитие през последните
години. Въпреки сравнителното добрите резултати при регистрацията на собственост
и патентната защита, в последното издание на индекса най-слабото представяне на
страната отново е в независимостта на съдебната власт, върховенството на закона,
корупцията и пиратството на авторските права. Тези слабости са сериозна пречка пред
развитието на икономиката и не позволяват бърз икономически растеж, динамични
инвестиции и високи доходи.
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ВЪЗПРИЯТИЕ НА КОРУПЦИЯ 2012
Трансперънси Интернешънъл
www.transparency.org
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2010-2012
1. За индекса
Индексът за възприятие на корупция на Трансперънси интернешънъл е създаден през 1995
г. и 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.
През 2012 методологията на индекса се променя и включва нова скала от 0 до 100. Клонящ
към нула, показва високо ниво на корупцията, а такъв, близък до сто – ниско ниво на
корупция.
Последното издание на индекса обхваща 176 държави и отразява взаимовръзката между
икономическата криза, корупцията и нарастващото недоволство на гражданите по света
спрямо публичните институции. Авторите на изследването отчитат факта, че през 2012
г. растящото обществено недоволство срещу корупцията принуди управляващите да
напуснат властта, но това не доведе до подобряване на ситуацията в тези държави и
нивата є остават високи. Следва да се отбележи също, че засегнатите от дългови кризи
държави от еврозоната са сред най-ниско класираните страни от Европейския съюз.
В последния индекс първото място се поделя от Нова Зеландия, Дания и Финландия, които
са с по 90 т., следвани от Швеция (88 т.), Сингапур (87 т.) и Швейцария (86 т.). Челната
десятка се допълва от Австралия и Норвегия с по 85 т. и Канада и Холандия с по 84 точки.
На дъното са Сомалия, Северна Корея и Афганистан с по едва 8 точки.
Две трети от класираните 176 страни в Индекса за възприятие на корупция за 2012 г.
имат оценки под 50 пункта, което е силно обезпокоително и според авторите показва
необходимостта от прилагане на нов подход за осигуряване на повече прозрачност и
отчетност в дейността на публичните институции.
2. Позиция на България
България заема 75-то място с резултат от 41 точки в последното издание на индекса.
Със същия резултат са и Либерия, Черна гора и Тунис. С една точка по-нагоре са Босна и
Херцеговина и Италия, а под нас се нарежда Шри Ланка.
Средната стойност на индекса за страните от ЕС е 63,6, което е доста над резултата на
България и класира страната на предпоследно място, като единствено в Гърция корупцията
е оценена като по-висока.
България заема 32-ро място сред страните в Европа.
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Графика 1: Резултат на страните в Европа

Източник: Индекс за възприятие на корупция 2012 г.
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Ниският резултат на България отново определя страната като силно корумпирана, особено
спрямо останалите страни членки на Европейския съюз. Високата корупция е и в основата
на множество критики от страна на европейските институции.
Доклад на Трансперънси интернешънъл и Организацията на обединените нации срещу
корупцията от 2011 г. показва сериозните проблеми на институциите през последните
години и липсата на ясно изявена политическа воля за справяне с корупцията в страната.
Докладът показва, че в страната няма единна база данни за съдебните производства,
свързани с корупцията. Въпреки че нормативната рамка е сравнително добре уредена
в области, в които се наблюдават корупционни практики - подкуп на длъжностни
лица; присвояване, злоупотреба или друго неправомерно използване на имущество от
длъжностно лице; изпиране на активи, придобити от престъпление; защита на свидетели –
разпоредбите често остават само на хартия. В законодателството се отчитат и редица
пропуски. Така например, Административно-наказателният кодекс е с неясна рамка, когато
се отнася за защита на лицата, сигнализиращи за корупция или за други закононарушения,
така че публичната администрация не разполага с подходящи механизми за защита на
сигнализиращите лица. Също така в закона не е регламентирано незаконното обогатяване,
т.е. то не е отделно престъпление в действащото законодателство.
В началото на 2011 г. Министерството на правосъдието разработи проектозакон, който
разрешава конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност, но през юни 2011
г. този проект беше отхвърлен.
Друга сериозна слабост в българското законодателство, която се посочва в доклада, е,
че националното законодателство не превижда наказателна отговорност и наказателни
санции за юридическите лица. По-късно подобен закон е приет, но според доклада на ОИСР
по въпросите за корупцията от март 2011 г., въпреки че България приема законодателни
промени за подвеждане под отговорност на юридическите лица, не се наблюдава никакво
усилие те да се прилагат ефективно.
Остава въпросът за независимостта на следователите, прокурорите и съдебните ограни
след като за целите на доклада Асоциацията на прокурорите в България посочва, че върху
прокуратурата се оказва натиск да се заеме с определени случаи и да изостави други.
През последните години има много доказателства за неефективната борба с корупцията.
Така например се наблюдават сериозни нарушения при възлагането и изпълнението
на обществените поръчки. По данни на Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност от началото на тази година над половината
от слабостите при процедурите са още при подготовката на обществените поръчки,
което създава сериозни съмнения за корупция и клиентелизъм. В същото време отчетът
на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2012 г. показва, че за миналата година
са открити нарушения при 51% от проверените обществени поръчки на обща стойност
9,3 млрд. лв.
Трябва да се спомене и създадения през 2010 г. антикорупционен център БОРКОР, който
трябваше да оценява риска от корупция, да осъществява превенция на корупционни
практики и да дава решения за справяне с проблема с нагласените обществени поръчки.
Междувременно, не само че не се забелязваха резултати от работата на звеното, но и
избухнаха няколко скандала около него – прекомерно високи бонуси, заплахи срещу медии и
т.н. През 2012 г. тогавашният премиер на България също признава, че центърът не работи
ефективно, а през 2013 г. се заговори за закриването му и преминаването му към Съвета
по сигурността към правителството.
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Всъщност корените на проблема с корупцията са нереформираната съдебна система,
решаването на проблемите чрез промяна на законодателството, а не чрез опити за
по-пълното му прилагане, тромавата и раздута администрация, слабото развитие на
електронното управление.
3. 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. 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.
Авторите подчертават, че с оглед на настъпилите промени в методологията, резултатите
от индекса за 2012 г. не могат да се сравняват механично с тези от 2011 г. или предходни
изследвания. Затова извършването на коректни сравнения между годишните изследвания
ще бъде възможно едва от следващите години нататък.
Графика 2: Резултат на България за периода 1998 – 2011 г.

Източник: Индекс за възприятие на корупция 2012 г.

През 2011 г. Трансперънси интернешънъл публикува „Оценка на националната система за
почтенност: България”, която показва доколко институциите са ефективни в борбата
с корупцията през последните години. Всъщност справянето с корупцията традиционно
заема водещо място в програмите на всички български правителства още от
края на 90-те години на миналия век. Въпреки това България постоянно е пример за
широкоразпространена корупция в Европа. Един от основните проблеми, които открива
изследването, е, че съществува системно разминаване между оценките за правната рамка
в областта на противодействието на корупцията и действителното є практическо
приложение от страна на институциите. Още повече, че през последното десетилетие
са инвестирани много средства за борба с корупцията, което е осигурило достатъчно
институционален капацитет за постигане на по-бързи и по-високи резултати. Това води
до извода, че институциите са неефективни и пилеят и средствата на данъкоплатците
без особен ефект.
Изследването показва, че съдебната власт е един от секторите с най-ниско обществено
доверие в България. Въпреки че крайните резултати за противодействието на корупцията
са трудни за установяване, на практика има консенсус между външни и вътрешни
наблюдатели, че като цяло те не са задоволителни.
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Световният корупционен барометър на Трансперънси интернешънъл също показва къде са
най-големите проблеми с корупцията според гражданите. През 2013 г. отново секторът,
който е най-силно засегнат от корупция, е съдебната система. Той е оценен с 4,4 т. от
максималните 5, които показват изключително сериозен проблем с корупцията. Докато
за целия Европейски съюз водещо място в негативната класация заемат политическите
партии, в България (както и в Словакия) институциите на съдебната власт са оценени
като най-силно натоварени с корупционен натиск. Нещо повече – изследването показва
и нарастване на критичните оценки на българските граждани относно усилията на
институциите за противодействие на корупцията - докато през 2010 г. общо 42%
от гражданите са оценили като много ефективни или относително ефективни тези
действия, то през 2013 г. само 16% от гражданите оценяват антикорупционните действия
на правителството като ефективни.
4. Обобщение
Въпреки че в последното издание на индекса „Възприятие за корупция” методологията
е променена и не може да се проследи реалното изменение в контрола над корупцията,
класацията ясно показва, че България отново е една от най-корумпираните икономики
в Европейския съюз. Още по-притеснителен е фактът, че институциите не полагат
достатъчно усилия за ограничаване на корупцията, управляващите се провалят в
опитите си да я намалят, а гражданите и бизнесът нямат доверие в почтеността
на администрацията. Особено разпространена е корупцията в съдебната система и
по високите етажи на властта, което прави задачата пред управляващите още потрудна. Все пак трябва да се отбележи, че не липсва политическа воля при последните
няколко правителства, но явно усилията за ограничаване на корупцията не са достатъчно
ефективни и систематични.
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ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА ПО СВЕТА 2013
Институт „Фрейзър” и Мрежа за икономическа свобода
http://www.freetheworld.com
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2011
1. За индекса
Индексът на икономическата свобода по света се публикува от 17 години и през 2013
г. обхваща 152 страни. 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 страни. Последното издание представя картината през 2011 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.
В последното издание Хонконг продължава да бъде начело на класацията, следвана от
Сингапур, Нова Зеландия и Швейцария. За поредна година Венецуела е страната с най-ниска
икономическа свобода. Средната оценка за икономическата свобода по света се повишава
до 6,87 точки от максималните 10 в сравнение с 6,74 през миналата година.
САЩ, които дълги години се считаха за бастион на икономическата свобода, сега се класират
на 17-то място в света. В отговор на свръххарченето, отслабването на върховенството
на закона и увеличаването на регулациите от страна на правителството, САЩ се сриват
в класацията в сравнение с 2000 г., когато страната беше на второ място в света.
Изследването показва, че гражданите на държавите с висока степен на икономическа
свобода се радват на по-високо благосъстояние, повече политически и граждански свободи
и по-дълга продължителност на живота. Основите на икономическата свобода са личният
избор, свободната размяна, конкурентната среда и сигурността на частната собственост.
2. Позиция на България
България се нарежда на 49-то място от 151 изследвани държави с резултат от 7,26 точки
от максималните 10 точки, което поставя страната наравно с Израел и Черна гора. Това е
леко понижение в сравнение с миналата година, когато страната беше класирана на 47-мо
място със 7,30 точки. В Европейския съюз резултатът на страните варира от 7,98 т. за
Финландия (7-мо място в класацията) до 6,59 т. за Словения (97-мо място в класацията).
България е на 22-ро място сред страните в ЕС и на 25-то в Европа.
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Графика 1: Резултат на страните в Европа

Източник: Икономическа свобода по света 2013 г.

Резултатът на България в последния доклад е вследствие на няколко промени по различните
показатели и подпоказатели, които измерват степента на икономическата свобода в
страната.
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По показателя „Размер на правителството” България леко повишава резултата си спрямо
миналогодишното издание на индекса – от 6,46 т. до 6,64 т. или с 0,18 т. повече. Промените
тук са обусловени от няколко изменения в подпоказателите. От една страна резултатът
на България в тази категория намалява с 0,31 т. заради по-високите субсидии през 2011 г.
спрямо 2010 г. Отчетът на държавния бюджет за 2011 г. показва, че правителството е
отпуснало 110 млн. лв. повече субсидии за реалния сектор и организациите с нестопанска
цел (транспорт, земеделие и програми за заетост) и за системата на здравеопазването
(социални и здравноосигурителни разходи). От друга страна, това намаление се компенсира
от повишението на резултата с цяла една точка (от 7 до 8 т.) при подпоказателя
„Държавни предприятия и инвестиции” заради успешната продажба на държавното участие
в капитала на „Булгартабак холдинг” АД, „Арсенал” АД и „Промишлено строителство
холдинг” ЕАД през 2011 година.
Показателят, измерващ ефективността на съдебната система и защитата на правото на
собственост в България, традиционно остава най-проблемната област в осигуряването на
икономическата свобода в страната. Още по-обезпокоителен е фактът, че резултатът не
търпи никакво развитие – повишението е едва с 0,04 точки. Най-слаби отново остават
независимостта на съдебната власт (3,14 т.), безпристрастността на съда (3,14 т.) и
доверието в полицията (4,05 т.).
Резултатът на България по отношение на стабилността на парите отбелязва лек спад
в последното издание на индекса – от 9,51 т. за 2010 г. до 9,32 т. през 2011 г. Това е в
резултат на понижението на оценките в подпоказателите, измерващи паричната маса и
инфлацията. Всъщност динамиката на цените в страната през 2011 г. в голяма степен е
отражение на колебанията в международните цени на храните и енергийните стоки. За
първото полугодие на 2011 г. се наблюдава поскъпване на суровините на световния пазар
основно заради възстановяването на търсенето. Въпреки влошаването на оценките по
тези подпоказатели, както тяхното ниво, така и оценката за цялата категория „Стабилни
пари” остават най-силната категория за България заради действащия паричен съвет, като
всички съставни подпоказатели са над 8,5 т. от максималните 10 точки.
При показателя „Свобода на международната търговия” България отбелязва резултат от
7,6 т. при 7,95 т. в миналогодишното издание. Тази промяна е вследствие на по-високите
тарифи, по-засилените бариери пред международната търговия и по-големия контрол
на движението на капиталите и чуждите инвестиции през 2011 година. Изискваните
документи за внос и износ са съизмерими с тези в голяма част от европейските страни,
но разходите и необходимото време са доста по-големи.
Последната сфера на изследване, на която се базира оценката на икономическата
свобода, е „Регулиране”. Тя обхваща намесата на държавата на кредитния пазар, труда
и бизнеса. Като цяло показателят се покачва леко - с 0,14 т. до 7,73 точки. Основните
причини за подобряването са увеличеното кредитиране на частния сектор вследствие
на постепенното възстановяване на кредитния пазар след огромния спад в началото
на световната икономическа и финансова криза, както и усилията на управляващите за
намаление на тежките режими пред бизнеса.
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Таблица 1: Резултат на България

Показатели

2010

2011

Промяна

Размер на правителството

6,46

6,64

0,18

Съдебна система и право на собственост

4,99

5,03

0,04

Стабилни пари

9,51

9,32

-0,19

Свобода на международната търговия

7,95

7,60

-0,35

Регулиране

7,59

7,73

0,14

Икономическа свобода по света

7,30

7,26

-0,04

Източник: Икономическа свобода по света 2013 г.

3. Развитие на България
Като цяло икономическата свобода в България се подобрява от 1990 година насам. Повисоката оценка на икономическата свобода в страната е отражение на по-високите резултати във всяка една категория. След по-бързото повишаване на свободата след 1990 г.,
обаче, през последните години България поддържа сравнително стабилни показатели, като
подобрението в общия индекс или е символично, или изобщо липсва.
Размер на правителството (6,64) – по този показател България печели най-високите
си точки заради въвеждането на плоския данък. В същото време високото осигурително
бреме и големият обем на държавните трансфери и субсидии дърпат резултата надолу.
Законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост (5,03) – традиционно това е най-слабата област за България. Независимостта и безпристрастността
на съда са на изключително ниско ниво. Проблемните области се допълват с липсата на
доверие в полицията и неефективна защита на правото на собственост.
Достъп до сигурни и стабилни пари (9,32) – в тази категория България получава найвисока оценка. Валутният борд продължава да гарантира стабилни пари, а инфлацията е
сравнително ниска.
Свобода на международната търговия (7,60) – резултатът е следствие на доброто
представяне по отношение на тарифите при извършване на международна търговия,
както и на отрицателното влияние на регулаторните пречки.
Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,73) – резултатът е следствие на относително
ниското регулиране на кредитните пазари и същевременно тежките регулации за труда
и бизнеса. Ниските оценки по този показател отразяват високата цена при наемането и
освобождаването на работници, административните изисквания за бизнеса, бюрократичните разходи и корупцията в страната.
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Графика 2: Икономическа свобода в България (1990-2011)

Източник: Икономическа свобода по света 2013 г.

4. Добър пример
Португалия е един от примерите в Европа за провеждане на бързи реформи. Въпреки че
през миналата година икономическата свобода в страната все още е оценена по-ниско от
тази в България, Португалия съумява да облекчи бюджета, гражданите и бизнеса си със
серия от реформи.
Португалия значително улеснява международната търговия чрез въвеждане на електронни услуги за търговия по вода.
Португалия увеличава максималния срок на срочните договори с работниците и намалява обезщетенията, дължими при уволнение.
Португалия съкращава сроковете за несъстоятелност на компаниите чрез приемането
на нов закон, който предвижда ускорени процедури.
Португалия улеснява стартирането на бизнес като позволява на основателите на компанията сами да изберат размера на минималния си капитал и да направят вноската си до
една година след регистрирането на компанията.
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Графика 3: Резултат на България и Португалия

2010

Източник: Икономическа свобода по света 2013 г.

5. Обобщение
България се представя сравнително добре в световен мащаб, но отново е на опашката
сред страните в Европа по осигуряване на икономическа свобода на бизнеса и гражданите
си. Добрите резултати и тази година се дължат на достъпа до сигурни и стабилни пари,
сравнително ниските пречки пред международната търговия и ненамесата на държавата
на кредитните пазари. Проблемните области и тази година са независимостта на съда,
регулирането на пазара на труда и бизнеса, слабата защита на правото на собственост и
ниското доверие в полицията. След динамичното подобрени от 90-те години на миналия
век до началото на този, през последните години икономическата свобода в България е
в застой.
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ИНДЕКС НА ОТВОРЕНИЯ БЮДЖЕТ – БЮДЖЕТНА ПРОЗРАЧНОСТ 2012
Инициатива „Отворен бюджет”
www.openbudgetindex.org
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2011
1. За индекса
Индексът на отворения бюджет е единственото независимо международно изследване
на бюджетната прозрачност на национално ниво. Той оценява степента, в която
правителствата осигуряват на обществото навременна и подробна информация за
бюджета и предоставят възможност за участие в бюджетния процес. Издава се от 2006
г., когато включва 59 страни, а през 2012 г. вече обхваща 100 страни.
Индексът е дело на Инициативата „Отворен бюджет”, която е част от Международното
бюджетно партньорство (International Budget Partnership) на американския Център за
бюджета и приоритетите на политиката (Center on Budget and Policy Priorities), базиран
във Вашингтон. Индексът се обновява веднъж на две години на базата на въпросник за
всяка една страна.
Въпросникът се състои от 125 въпроса, които покриват четирите фази на бюджетния
процес – подготовка, парламентарно одобрение, прилагане и одит - и оценяват доколко
достъпна е бюджетната информация на всяка фаза от процеса. Във всяка страна има
местен, независим от правителството и партиите изследовател или изследователски
екип, който попълва въпросника и обосновава отговорите. Въпросниците минават през
няколко прегледа и рецензии от експертите във Вашингтон и независими експерти в
съответните страни.
Позициите на страните в индекса се обуславят от резултатите в осем области:
1) подготовка на бюджета от изпълнителната власт;
2) проектобюджета на изпълнителната власт;
3) приетия закон за бюджета;
4) граждански бюджет;
5) информация за изпълнението на бюджета през годината;
6) преглед на изпълнението на бюджета за полугодието;
7) преглед на изпълнението на бюджета в края на годината;
8) одитен доклад за изпълнението на бюджета.
На базата на попълнения въпросник, участващата в индекса страна попада в една от
петте категории в зависимост от това колко прозрачна е информацията в разглежданата
област. Категориите за предоставяната информация са: „оскъдна или никаква” - прозрачност
между 0% и 20%; „минимална” - прозрачност между 21% и 40%; „някаква” - прозрачност
между 41% и 60%; „значителна” - прозрачност между 61% и 80%; „обширна” – прозрачност
между 81% и 100%.
Бюджетът е държавния план за начина на разходване на публичните ресурси за посрещане
на обществените нужди. Прозрачността означава, че всички граждани имат достъп до
информация за това как и колко се харчи по различни бюджетни пера и програми, какви
приходи се събират и как се финансират бюджетните дефицити.
Прозрачността е първата необходима стъпка за бюджетна отговорност на правителствата.
Отворените бюджети овластяват гражданите, като им дават възможност да си съставят
мнение относно това дали техните правителства управляват добре обществения ресурс.
Прозрачността на бюджета намалява възможностите за неефективни държавни разходи,
ограничава корупционните практики, насърчава икономическото развитие и намалява
бедността.
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Обратно, затвореният бюджетен процес и ограничаването на достъпа до бюджетна
информация предполага по-висок риск от укриване на непопулярни, разточителни и
корупционни разходи и съответно намалява възможностите за използване на тези ресурси
целесъобразни дейности.
Много правителства изготвят бюджетни документи за вътрешно ползване, но не ги
публикуват. Те могат да увеличат бюджетната прозрачност като просто направят тази
информация публична и по този начин позволят на гражданите да участват ефективно в
бюджетния процес.
През 2012 г. най-добре се представят Нова Зеландия, Република Южна Африка, Великобритания,
Швеция, Норвегия и Франция, а в дъното на класацията се нареждат Катар, Мианмар,
Екваториална Гвинея и Саудитска Арабия.
2. Позиция на България
През 2012 г. бюджетната прозрачност на България е 65%, което я нарежда на 19-то място
от разгледаните 100 страни. Това е значително подобрение в сравнение с позицията є през
2010 г. – 31-ва и 56% бюджетна прозрачност. В тазгодишната класация е наравно с Уганда и
се намира между Чили с 66% и Испания с 63%. Така България излиза от най-голямата група
страни в изследването с „някаква” прозрачност между 40% и 60% и се присъединява към
групата със „значителна” бюджетна прозрачност между 60% и 80%.
Графика 1. Позиция на България в региона
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Източник: Индекс на отворения бюджет 2012 г.

За България най-прозрачни са подготовката на бюджета от изпълнителната власт
и текущото му изпълнение, като данните на републиканско и консолидирано ниво се
публикуват ежемесечно. Тези два индикатора получават най-високата оценка. Големият
напредък в прозрачността през 2011 г. се дължи на публикуването на 6-месечен доклад
за изпълнението на бюджета и на одитен доклад за изпълнението му - дотогава и
двата доклада се изготвяха, но не бяха публични. Независимо от това оценките и по
двата показателя са около 50%, което означава, че има поле за подобрение. Подобрение
се наблюдава по още два индикатора – проектобюджета на изпълнителната власт и
годишния доклад за изпълнението.
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Графика 2. Позицията на България в Индекса на отворения бюджет

Източник: Индекс на отворения бюджет 2012 г.
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3. Развитие на България
Между 2006 г. и 2012 г. България увеличава бюджетната си прозрачност от 47% на 65%, което в най-голяма степен се дължи на факта, че изпълнителната власт започва да публикува
информация около подготовката на бюджета, което е отчетено в индекса за 2008 г. В
следващото издание на индекса не просто липсва подобрение по разглежданите показатели,
но и изпълнителната власт спира да публикува годишния одит на Сметната палата за изпълнението на бюджета, което намалява бюджетната прозрачност. В последното издание
се наблюдава значително подобрение на показателите за изготвянето и изпълнението на
бюджета в страната. Връща се публикуването на одитния доклад и се повишава изчерпателността на месечните и годишния доклади. С тези стъпки България се завърна в групата
страни, подобрили позициите си в класацията с над 10 процентни пункта в периода 20082012 г. Немалка част от тези страни имат по-ниска база през 2006 г. в сравнение с България,
но през 2012 г. вече се изравняват или дори изпреварват страната.
Графика 3. Развитие на страни с най-голям напредък в периода 2006-2012 г.

Източник: Индекс на отворения бюджет 2012 г.

4. Добри примери
Броят на най-добрите примери в класацията в изследването през 2012 г. е шест, т.е. с
един по-малко след като САЩ изпадат до групата на страни със значителна прозрачност.
Същевременно се наблюдават и размествания в позициите на водещите страни. От
развитието им се вижда, че ниската база не е единствената предпоставка за сериозни
подобрения, за което пример са Нова Зеландия, Швеция и Норвегия, които въпреки високата
си бюджетна прозрачност, продължават да търсят и постигат подобрение. В същото
време не липсват и примери за липса на желание за повече прозрачност (Великобритания)
или за отстъпване от такава (Франция).
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Източник: Индекс на отворения бюджет 2012 г.

Въпреки леките различия между тези страни, те публикуват почти цялата информация
около бюджетните си процеси в детайли – от началото на процеса, през приемането и
изпълнението, до отчитането на одита. Сред страните с добри резултати, макар и поназад в класацията, са още Южна Корея, Чехия, Русия, Словения, Бразилия, Германия и Индия,
което е показателно, че бюджетната прозрачност не е запазена единствено за развитите
страни.
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Таблица 2. Сравнение на показателите за отворен бюджет между Нова Зеландия и България
Нова Зеландия

България

Подготовка на бюджета от изпълнителната власт

100%

100%

Проектобюджет на изпълнителната власт

93%

63%

Приет закон за бюджета

100%

67%

Граждански бюджет

67%

0%

Информация за изпълнението на бюджета през годината

96%

100%

Преглед на изпълнението на бюджета за полугодието

92%

50%

Преглед на изпълнението на бюджета в края на годината

97%

77%

Одитен доклад за изпълнението на бюджета

95%

57%

Източник: Индекс на отворения бюджет 2012 г.

От таблицата ясно се вижда пътят, който България трябва да извърви по отношение
на бюджетната си прозрачност. При два от публикуваните документи информацията е
много подробна, докато при другите е сравнително малко, а граждански бюджет изобщо
не се публикува. За първи път през 2013 г. беше публикуван „бюджетът накратко”, което
най-вероятно ще подобри оценката на страната в следващия доклад. Големи разлики между
България и Нова Зеландия има още при проектобюджета и приетия закон, изпълнението
на бюджета за полугодието и одитния доклад за годишното му изпълнение. Въпреки че
прозрачността в тези сфери се подобрява през последните години, все още е нужна много
работа, докато страната се доближи до най-добрите практики.
5. Обобщение
През последните години България бележи значителен напредък по отношение на
прозрачността на бюджетната процедура и вече е част от страните, които
публикуват значителна информация относно публичните средства. Основното
подобрение в последното издание е публикуването на изпълнението на бюджета
за полугодието и одитния доклад на Сметната палата, които досега бяха изготвяни,
но оставаха единствено за вътрешна употреба на държавните институции.
Независимо от напредъка, все още има какво да се желае. Стремежът и успехите на страни
с по-висока бюджетна прозрачност като Швеция и Норвегия трябва да е достатъчен
стимул за подобряване на процедурата и предоставянето на повече информация на
гражданите и частния сектор. За съжаление политиките в тази посока в България не
винаги са последователни и постигнатият напредък в едни години е заличен в следващи
периоди.

64

ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА 2013
Фондация „Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл”
http://www.heritage.org/
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2011 - 2012
1. За индекса
Последното издание на Индекса за икономическа свобода разглежда различните аспекти на
икономическата свобода в 185 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 десет
показателя, разпределени в четири категории:

Върховенство на закона
Ограничено правителство

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

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 2013 г. е 59,6 пункта,
което е с 0,1 пункта повече спрямо 2012 г. В зависимост от резултата си страните се
разделят на пет групи:
Категория

Обхват на оценката

Брой страни през 2013 г.

Свободни

80-100 пункта

5

Преобладаващо свободни

70-79,9 пункта

30

Умерено свободни

60-69,9 пункта

50

Преобладаващо несвободни

50-59,9 пункта

59

Репресирани

0-49,9 пункта

33

Източник: Индекс за икономическа свобода 2013 г.
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През 2013 г. Хонконг и Сингапур остават на челните места в класацията като това
се случва за 19-та поредна година. Австралия и Нова Зеландия се класират на трето и
четвърто място, а Швейцария – на пето. Челната десятка се допълва от Канада, Чили,
Мавриций, Дания и САЩ. На последните места в класацията отново се нареждат Зимбабве,
Куба и Северна Корея.
Авторите отбелязват, че след 2008 г. икономическата свобода е в стагнация, тоест
кризата е провокирала повече държавна намеса в икономиката. Общите наблюдения
от последното издание са, че държавните харчове са в някаква степен овладени, но
административното вмешателство на трудовите пазари се покачва, което пречи за
създаването на нови работни места.
2. Позиция на България
Резултатът на България в изданието от 2013 година е 65 пункта, което поставя страната на
60-то място в световната класация, причислявайки я към групата на „умерено свободните
държави”. Непосредствено пред България се нареждат Румъния (65,1) и Албания (65,2), а след
нея – Франция, Руанда и Тайланд с по 64,1 пункта. В сравнение с предходната година България
е оценена с 0,3 пункта повече и се изкачва с една позиция по-нагоре в световната класация.
Сред страните в Европа България заема 26-то място. Повечето европейски държави се
класифицират като умерено свободни, като Швейцария е единствената страна, определена
като свободна на стария континент.

66

Графика 1: Резултат на страните в Европа

Източник: Индекс за икономическа свобода 2013 г.

В тазгодишното издание на индекса България демонстрира ръст в четири категории,
спад – в три, а при още три няма промяна на резултата спрямо доклада от 2012 г.
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Таблица 1: Резултат на България

Върховенство на закона

Ограничено правителство

Ефективност на регулациите

Отворени пазари

2012

2013

Промяна

Правo на собственост

30,0

30,0

0,0

Свобода от корупция

36,0

33,0

-3,0

Фискална свобода

93,6

94,0

0,4

Размер на правителството

50,3

64,2

13,9

Свобода на бизнеса

72,7

73,6

0,9

Свобода на труда

84,2

74,8

-9,4

Парична свобода

77,8

78,6

0,8

Свобода на търговията

87,1

86,8

-0,3

Инвестиционна свобода

55,0

55,0

0,0

Финансова свобода

60,0

60,0

0,0

64,7

65,0

0,3

ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА
Източник: Индекс за икономическа свобода 2013 г.

Най-слабата категория продължава да е върховенството на закона в България като и по
двата подпоказателя резултатът на България е по-малко от 1/3 от максималния. Ниският
резултат и тази година е заради неспазването на конституционните разпоредби, слабата
защита на правото на собственост и липсата на независима съдебна система. Основният
проблем не е в законодателството, а по-скоро в неефективното и непоследователното
прилагане на законите. В същото време България продължава да е символ на висока корупция,
а създаденият през 2011 г. антикорупционен център БОРКОР не работи ефективно, което
води до намаляването на оценката на страната в подпоказателя „Свобода от корупция”
с 3 пункта.
В категорията „Ограничено правителство” се включва подпоказателят, който традиционно
е най-силен за България, а именно „Фискална свобода”, където резултатът е стабилен. В
тази категория България получава добри оценки заради плоските 10%-тни ставки за данъка
върху доходите и корпоративния данък. Другият подпоказател тук отразява размера на
правителството и тази година това е подпоказателят с най-голям ръст – 13,9 пункта.
Данните, които се използват от тазгодишното издание на индекса, са от 2011 г., а ръстът
по подпоказателя „Размер на правителството” е вследствие на държавните разходи в
размер на 34,6% от БВП и овладяването на дефицита до 2,1% от БВП. В допълнение, в
началото на 2012 г. публичният дълг остава на сравнително ниско ниво от 17% от БВП.
Общата регулаторна среда в България има както спадове, така и подобрения през
последната година. От една страна стартирането на бизнес в България е по-облекчено и
отнема по-малко време, което основно се дължи на намалението на минималния изискуем
капитал от 5000 лв. на 2 лева. Подпоказателят „Свобода на труда” се влошава заради
високата тежест на осигурителната система в страната, както и продължаващото
повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи.
Паричната свобода е оценена по-високо поради намаляващата инфлация заради забавения
икономически растеж и факта, че повечето цени се определят на пазарен принцип.
Категорията „Отворени пазари” почти не се променя в сравнение с миналогодишното
издание на индекса. Чуждестранните и местните инвеститори се третират еднакво,
но тежката и неефетивна бюрокрация пречи на по-динамични инвестиционни потоци.
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Финансовият сектор остава добре капитализиран и стабилен. Приватизацията на
държавните банки вече е завършена, а кредитирането се осъществява при пазарни условия.
3. Развитие на България
От създаването на индекса до последното издание през 2013 г. страната ни преминава
последователно от групата на репресираните и преобладаващо несвободните икономики,
до групата на умерено свободните държави от 2005 г.
Графика 2: Икономическа свобода в България през годините

Източник: Индекс за икономическа свобода 2013 г.

От 2000 г. насетне резултатът започва да нараства, но след 2005 г. се задържа на нива
между 60 и 65 пункта и остава там и по време на разразилата се световна финансова
и икономическа криза. Въпреки негативите от кризата България съумява да поддържа
сравнително стабилна фискална позиция. Публичният дълг и дефицитите са сред найниските в региона, а плоският данък продължава да осигурява конкурентоспособност на
икономиката.
През последните 15 години развитието на икономическата свобода в България е сериозно,
но трябва да се има предвид ниската база и достигната степен на свобода при останалите
европейски държави.
Има няколко показателя, които правят огромни скокове, но има и такива, при които не
се наблюдава развитие. Обезпокоителен е фактът, че най-слабата област на България –
върховенство на закона - не търпи никакво развитие през последните годините. За десет
години защитата на правото на собственост остава точно 30 пункта. За последните 15
години пък резултатите за свобода от корупция са се увеличили с едва 3 пункта, като
и двете категории не прехвърлят най-долната 1/3 от класацията. Причината за тези
резултати продължават да са неработещата съдебна система и липсата на ефективно
прилагане на законите. Това води до широко недоверие в съдебната система, в полицията
и в защитата на правата на гражданите.
Съдебната система и корупцията са и най-остро критикуваните провали на управляващите
от страна на Европейската комисия още от присърдиняването на България към ЕС през
2007 година.
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Последният доклад на Комисията от 2012 г. още веднъж посочи слабостите на съдебната
система, а именно дългата продължителност на съдебните процеси, липсата на прозрачност
при назначенията в съдебната система и непоследователното прилагане на законите в
страната. Очевидно съдебната реформа остава една от най-актуалните теми още от
началото на прехода. Последното правителство на България отново написа стратегия и
променя нормативната база (прие се Закон за съдебната власт и се направиха изменение в
Наказателния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс), но страната така и не
може да се освободи от неефективния съд и корупцията по високите етажи на властта.
Управляващите в България нямат никакво извинение за продължаващата вече 15 години
широкоразпространена корупция и нереформирана съдебна система.
Другият показател, по който България не търпи развитие през годините, е свободата на
труда. Основната причина за това са разходите за осигуровки, които продължават да са
сериозна тежест, особено за малкия и среден бизнес. Данните на Евростат за разходите за
труд в ЕС през 2012 г. показаха, че в България те растат най-бързо, като за периода 20082012 г. са се увеличили с 42,6% при средно 8,6% в ЕС. В същото време производителността
на труда се повишава по-леко и през 2012 г. е шест пъти по-ниска от средната за ЕС, което
оставя огромна дупка между разходите за труд и произведения продукт. Значителна роля
тук има и регулярното повишение на административно наложените минимална заплата и
минимални осигурителни прагове, което продължи и по време на разразилата се криза и
последвалата я стагнация, когато заетостта в България спадна драстично.
В същото време, резултатът на България отбелязва сериозен ръст в областта на паричната
и фискална свобода, както и по отношение на търговията. Основните причини за това
се коренят във въвеждането на валутен борд през 1997 г., който осигурява стабилни пари,
както и в сравнително ниския публичен дълг и присъединяването на страната към ЕС, с
което пък паднаха доста бариери пред външната търговия. В допълнение, по време на
кризата и следкризисното възстановяване правителствата съумяха да овладеят дефицита
и да поддържат публичния дълг на относително ниско ниво на фона на други страни в
района, в които фискалната позиция се влоши рязко.
Положително е и влиянието на плоския данък върху доходите и корпоративните печалби,
както и на драстичното намаляване на минималния изискуем капитал за започване на
бизнес.
През последните години се наблюдават и целенасочени усилия на управляващите да
намалят регулирането на бизнеса чрез подобряване на бизнес средата и ограничаване
на съществуващите регулаторни режими. През 2010 г. е приет План за изпълнение на
мерките за оптимизация на държавната администрация, който включва и направление
„Премахване и облекчаване на административните услуги”. Докладът за администрация
за 2012 г. показва, че близо 80% от мерките в това направление вече са изпълнени. През
2012 г. пък Съветът за административната реформа одобри Насоки за провеждане на
Инициативата за намаляване на административната и регулаторната тежест за
бизнеса, които основно целят намаляване на регулаторните режими, обхващащи близо 750
лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни и уведомителни режими, а
по-късно същата година Министерският съвет прие План за намаляване на регулаторната
тежест за бизнеса.
4. Добри примери
В последното издание на Индекса за икономическа свобода Македония отбелязва резултат
от 68,2 пункта, което я нарежда на 43-то място в световната класация. Интересно е, че
за период от 10 години Македония не само че достига нивото на икономическа свобода
на България (през 2005 г. България води с над 6 пункта), но и изпреварва България и се
приближава към групата на „преобладаващо свободните” държави.
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Графика 3: Икономическа свобода на България и Македония

Източник: Индекс за икономическа свобода 2013 г.

Това развитие на Македония е обусловено от редица успешни реформи през последните
години, които позволяват на страната да направи плавен преход към една по-отворена и
по-гъвкава икономическа система. Поддържайки макроикономическа стабилност, Македония
постига значителен напредък в нарастването на доходите и намаляването на бедността,
което е подсилено от конкурентни плоски данъчни ставки и сравнително ефективна
регулаторна рамка. Правителствените разходи са ограничени до 32,1% от БВП през 2012 г.,
дефицитът е овладян, а публичният дълг е под 30% от БВП.
Предприемачеството е сериозно улеснено, като за стартиране на бизнес са необходими
едва два дни и две процедури при липса на изискване за минимален капитал. В допълнение
са направени и някои реформи на пазара на труда (например в посока намаляване на
регулирането на работното време), които го правят значително по-гъвкав и позволяват
на страната да се отърси от системната безработица.
Все пак пред Македония стоят още редица предизвикателства. Основната слабост в
осигуряването на икономическа свобода, подобно на България, е липсата на върховенство на
закона, неефективната съдебна система и все още високите нива на корупция в страната.
5. Обобщение
През последните години се забелязва застой в развитието на икономическата свобода
в България. Въпреки че страната отбелязва добри резултати в условията за търговия
и осигуряването на парична и фискална свобода, има няколко проблемни области, които
дърпат страната назад. Това отново са липсата на върховенство на закона и независимост
на съдебната власт, широкоразпространената корупция и сравнително високото ниво на
държавните харчове.
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Индекс за човешко развитие 2013
Организация на обединените нации
http://hdr.undp.org/
Година на използваните в последното издание на индекса данни: 2010-2012

1. За индексa
Индексът за човешко развитие се изготвя по Програмата за развитие на ООН и се
публикува от 1990 г. Целта му е да проследи динамиката на различни аспекти на социалното
и икономическо развитие на страните по света. Това става на базата на три комплексни
индикатора, даващи оценка за 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. Различните методологии предполагат известни условности при съпоставянето
на цитирани в ИЧР данни с такива, събирани на национално ниво. Разликите между
данните, включени в индекса, и тези от националните статистики се дължат на това,
че международните институции обработват данните си по начин, който да позволи
сравнения между отделните страни.
От 2011 г. насам изданието включва преглед на развитието на 187 държави. Оценката за
различните показатели варира от 0 до 1, като за най-високо ниво на развитие се счита
единицата. Въпреки че е публикувано през 2013 г., последното издание на индекса се отнася
за 2012 г. и това е последната година, за която са използвани данни.
ИЧР 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 БВП и средния доход на глава от населението при
паритет на покупателната способност.
В индекса са включени и индикатори за:
Равенството между гражданите - измервано чрез коефициента (индекса) на Джини и
други показатели за равенство;
Бедност - измервана чрез дела на бедните хора от населението;
Равнопоставеност на половете - измервана чрез относителния дял на местата в
парламента, заемани от жени, включването на жените в работната сила и съотношението
между мъжете и жените със средно образование;
Устойчивост - различни показатели за чистота на околната среда, като дела на горите
от територията и количествата вредни емисии в атмосферата. Наред с тях са включени
индикатори за устойчивост на социалния ред като опасност и последици от природни
действия, използваемост на природните 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
некоректно заради множеството промени в методологията през годините. Това важи
и за изданието от 2013 г., въпреки запазването на броя на изследваните страни. Въпреки
това ИЧР и включените в него индикатори дават добра основа за сравнителен анализ на
характеристиките на развитието на отделни страни и райони по света.

72

За поредна година за най-високо развита страна в света е посочена Норвегия с резултат
0,955, следвана от Австралия (0,938) и САЩ (0,937). Сред десетте най-високо развити страни
в света, освен Норвегия, се нареждат още пет европейски държави – Холандия, Германия,
Ирландия, Швеция и Швейцария. Последните три места в Индекса за човешко развитие
през 2013 г. заемат Мозамбик (0,327), Демократична република Конго (0,304) и Нигер (0,304).
Средната стойност за развитието на всички страни в класацията е 0,694. сравнителната
степен на човешко развитие на включените в индекса държави е показана на фигура 1.
Фигура 1: ИЧР по света

Много високо
Високо
Средно
Слабо
Няма данни

Източник: Индекс за човешко развитие 2013 г.
2. Позиция на България
В таблица 1 са дадени някои от различните компоненти, чиито стойности определят
позицията на България в тазгодишното подреждане на ИЧР.
Таблица 1: Позиция на България по различните критерии
Сфера

Оценка

Здраве

0,845

Образование

0,810

Ключови индикатори
Очаквана продължителност на живота в години

73,6

Публични разходи за здравеопазване (% от БВП)

3,7

Средна продължителност на образованието в години

10,6

Очаквана продължителност на образование в години

14,0

Публични разходи за образование (% от БВП)
Доходи

0,700

Други

-

Стойност

4,4

БНД на човек, ППС

$11,474

БВП на човек, ППС

$11,799

Индекс за устойчивост на околната среда

62,5

Индекс за нeравенство между половете

0,219

Съвкупен индекс на човешко развитие
Позиция в класацията през 2013 г.

0,782
57

Източник: Индекс за човешко развитие 2013 г.
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България запазва мястото си в групата на високоразвитите държави, които заемат от 48мо до 94-то място в индекса. В същото време страната ни слиза от 55-то до 57-мо място,
което дели със Саудитска Арабия, въпреки че резултатът ни се подобрява с 0,011 точки.
От 2005 г. насам страната ни постига по-добър резултат от средния за Европа и Централна
Азия, както и от средния за света. В същото време от 2009 г. насам преднината ни пред
средните нива за Европа и Централна Азия намалява от 0,022 до 0,011 точки, докато
преднината ни пред средната оценка за света е 0,091 от 2008 г. насам.
Малко преди България са класирани Румъния, Русия и Кувейт. В предходното издание
непосредствено преди България се нареждаха Сейшелските острови, Бахамите и Черна
гора, а в тазгодишния доклад и трите страни подобряват представянето си, като
Сейшелските острови вече попадат в групата на държавите с много високо ниво на
човешко развитие. През 2013 г. след нас се намират Куба, Панама и Мексико.
Графика 1: Преднината на България пред Европа и Централна Азия и света (средни оценки)

Източник: Индекс за човешко развитие 2013 г.

3. България и Европа
Сравнението между представянето на България и това на останалите държави в Европа
показва, че все още България изостава значително в сферата на човешкото развитие. И
в изданието от 2013 г. България и Румъния са страните членки на Европейския съюз с найниски резултати. Голямото изоставане се дължи основно на ниското ниво на доходите
в двете държави. Новата членка на Европейския съюз – Хърватия, също има по-добри
показатели от нас.
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Графика 2: Резултати на държавите от Европа в ИЧР 2013

Източник: Индекс за човешко развитие 2013 г.
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Единствената страна в Европейския съюз, която влошава показателите си спрямо
предходната година, е Гърция. Най-бързо повишават резултата си Германия и Малта (с
0,015 точки).
В сравнение с предишното издание комплексният измерител за човешкото развитие в
страните от ЕС се увеличава средно с 0,009 точки. България е една от 11-те страни, в
които индексът нараства по-бързо – с 0,011 точки. В същото време, предвид на по-ниската
базова оценка на България и степента є на изостаналост от останалите държави, този
темп на нарастване не е достатъчен за бързото подобрение на позицията.
4. Добри примери
Естония
Графиката показва значително по-високото ниво на човешко развитие в Естония спрямо
България. За периода от началото на класацията до 2013 г. Естония успява да увеличи
преднината си спрямо България от 0,024 на 0,064 точки.
В изданието от 2013 г. Естония постига резултат от 0,846, който є отрежда 33-то
място в света. По този начин Естония попада в групата на много високо развитите
държави. За последните осем години страната ни не е успяла да се приближи до Естония,
въпреки сходния в много отношения социален, икономически и политически профил на
двете държави в началото на 90-те години.
Графика 3: Резултати на Естония и България

Източник: ООН (Индекс за човешко развитие 2013)

Най-голяма е разликата по отношение на образователната система. Публичните разходи за
образование в Естония са 5,7% от БВП при 4,4% за България. Очакваната продължителност
на образование за естонците достига 15,8 години, при едва 14 за България. Средно естонците
прекарват по 12 години в училище при 10,6 за България. Естонската образователна система
успява да задържи по-голям процент от учениците.
Очакваната средна продължителност на живота в прибалтийската държава е с близо 1,5
години по-висока от тази в България. Доходите на глава от населението (при паритет
на покупателната способност) са с близо 50% по-високи от тези в България. Жените в
Естония са по-активни на пазара на труда от тези в България. Относителният дял на
бедното население в Естония е чувствително по-нисък, а половете - по-равнопоставени.
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ЗА ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОнОМИКА
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), 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. През годините ИПИ е удостоен със
следните награди:
2012 Специална награда за защита на икономическата свобода на списание Forbes България
2010 „Наградата на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване”
2008 Златен ключ на Програма Достъп до Информация
2007 Две награди на международната мрежа Stockholm Network:
за Неправителствена организация и за Медия
2006 Наградата “Темпълтън” на американската фондация „Атлас”
2001 Специалната награда на Министерския съвет за „цялостен принос в развитието на
гражданското общество в България“.

www.ime.bg
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ЗА ФОНДАЦИЯ ЗА СВОБОДАТА „ФРИДРИХ НАУМАН”
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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