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 ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

1. AGTC - Европейско споразумение за най-важните линии за комбиниран 

транспорт 

2. ANSI - American National Standards Institute 

3. АТМ - asynchronous transfer mode (мрежова технология за пренос на данни) 

4. BGN - български лев 

5. BIS - Bank for International Settlements 

6. BS - ефект Balassa-Samuelson 

7. CEE - Central and Eastern Europe 

8. CEEBIC - The Central and Eastern Europe Business Information Center  

9. CEPS - common electronic purse specification (open standard for electronic purse 

smartcards)  

10. CPI - индекс на потребителските цени 

11. CTMSHE - конкурентна система за усъвършенстване на обучението и 

мениджмънта 

12. EITO - European Information Technology Observatory 

13. EMV - Europay, Mastercard and Visa  

14. ERMII - валутен механизъм на Европейския съюз 

15. ESA’95 - Европейска система за сметки`95 

16. EUR - евро 

17. EURIBOR - Euro interbank offered rate 

18. FSAP - financial sector assessment program 

19. GDP - gross domestic product 

20. GNFS - goods and non-factor services (стоки и нефакторни услуги) 

21. GSM - global system for mobile communications 

22. GMP - добра производствена практика 

23. IMF - International Monetary Fund 
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46. USAID - Американска агенция за международно развитие 

47. USD - щатски долар 

48. VTMIS - Информационна система за управление на корабния трафик 
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57. БА - Българска армия 
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89. ЕИО - Европейска икономическа общност 

90. ЕИЦ - Евро инфо център 

91. ЕК - Европейска комисия 

92. ЕООД - Еднолично дружество с ограничена отговорност 

93. ЕС - Европейски съюз 

94. ЕСЗ - Европейска стратегия по заетостта 

95. ЕСФ - Европейски социален фонд 

96. ЕСЦБ - Европейска система на централните банки 

97. ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие 

98. ЕФТА - Европейска асоциация за свободна търговия 

99. ЕЦБ - Европейска централна банка 

100. ЗДВФК - Закон за държавния вътрешен финансов контрол 

101. ЗДП - Закон за държавните помощи 

102. ЗЕЕЕ - Закон за енергетиката и енергийните ефективност 



Работен вариант! 

 9 

103. ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията 

104. ЗМСП - Закон за малките и средните предприятия 

105. ЗППЦК - Закон за публично предлагане на ценни книжа 

106. ИАОСВ - Изпълнителна агенция по околната среда и водите 

107. ИАП - Изпълнителна агенция "Пътища" 

108. ИВС - Икономически и валутен съюз 

109. ИКТ - информационни и комуникационни технологии 

110. ИПЦ - индекс на потребителските цени 

111. ИСАК - Интегрирана система за администрация и контрол 

112. ИСПА - Инструмент на структурните политики за предприсъединяване 

113. ИСС - Икономическо и социално сближаване 

114. ИТ - информационни технологии 

115. КЗК - Комисия за защита на конкуренцията 

116. КЗОО - Кодекс за задължително обществено осигуряване 

117. КПР - крайни потребителски разходи 

118. КРС - Комисия за регулиране на съобщенията 

119. КЦМ - комбинат за цветни метали 

120. МВР - Министерство на вътрешните работи 

121. МВФ - Международен валутен фонд 

122. МДА - материални дълготрайни активи 

123. МДК - медодобивен комбинат 

124. МИ - Министерство на икономиката 

125. М3 - паричен агрегат 

126. МЗ - Министерство на здравеопазването 

127. МЗГ - Министерство на земеделието и горите 

128. МО - Министерство на отбраната 

129. МОН - Министерство на образованието и науката 



Работен вариант! 

 10 

130. МОСВ - Министерство на околната среда и водите 

131. МОТ - Международна организация на труда 

132. МПС - моторно превозно средство 

133. МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

134. МС - Министерски съвет 

135. МСП - малки и средни предприятия 

136. МТ - Министерство на транспорта 

137. МТСП - Министерство на труда и социалната политика 

138. МФ - Министерство на финансите 

139. НАСЕМ - Национална автоматична система за екологичен мониторинг 

140. НАТО - Организация на Северноатлантическия пакт 

141. НЕК - Национална електрическа компания 

142. НЗОК - Национална здравноосигурителна каса 

143. НЗС - Национална здравна стратегия 

144. НК “БДЖ” - Национална компания “Български държавни железници” 

145. НКИД - Национална класификация на икономическите дейности 

146. НОК - Национален отраслов класификатор 

147. НОИ - Национален осигурителен институт 

148. НПДЗ - Национален план за действие по заетостта 

149. НПР - Национален план за развитие 

150. НПО - неправителствени организации 

151. НСПРСР  - Национален стратегически план за развитие на селските райони 

152. НПРЗСР - Национален план за развитие на земеделието и селските райони 

153. НСЗ - Национална служба по заетостта 

154. НСИ - Национален статистически институт 

155. НСО - Национална служба за охрана 

156. НСР - Национална служба за разузнаване 



Работен вариант! 

 11 

157. ОББ - Обединена българска банка 

158. ОВОС - оценка за въздействието върху околната среда 

159. ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

160. ОП - оперативна програма 

161. ООД - дружество с ограничена отговорност 

162. ОСП - обща селскостопанска политика 

163. ОЦК - оловно-цинков комбинат 

164. ПАВЕЦ - помпено-акумулаторна водноелектрическа централа 

165. ПДК - пределно допустима концентрация 

166. ПКБ - Фонд “Професионална квалификация и безработица” 

167. ПИП - Предприсъединителна икономическа програма 

168. ПМС - Постановление на Министерски съвет 

169. ПОО - професионално образование и обучение 

170. ПРООН - Програма на ООН за развитие 

171. ПФМПП - Предприсъединителни фондове, международни програми и проекти 

172. ПЧИ - преки чуждестранни инвестиции 

173. РБД - регионална база данни 

174. РЕВК - реален ефективен валутен курс 

175. РМС - Решение на Министерски съвет 

176. РОП - Регионална оперативна програма 

177. РПР - регионални планове за развитие 

178. САПАРД - Специална програма на Европейския съюз за подпомагане на 

земеделието и селските райони 

179. СБ - Световна банка 

180. СИВ - Съвет за икономическа взаимопомощ 

181. СНРЧС - Съвет по националния радиочестотен сектор 

182. СПТ - специални права на тираж 



Работен вариант! 

 12 

183. ТГС - трансгранично сътрудничество 

184. ТЕЦ - топлоенергийна централа 

185. УПФ - Учителски пенсионен фонд 

186. СТО - Световна търговска организация 

187. ФАР - Програма на Европейския съюз, създадена за страните-кандидатки от 

Централна и Източна Европа с цел изграждане на институции и подкрепа на 

инвестициите 

188. ха - хектар 

189. ХЕИ - Хигиенно-епидемиологична инспекция 

190. ЦЕФТА - Централноевропейска зона за свободна търговия 

191. ЦИЕ - Централна и Източна Европа 

192. ЦКЗ - Централно координационно звено 



Работен вариант! 

 13 

1. АНАЛИЗ НА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

1.1. Въведение 

Анализът на настоящото състояние на НПР има за цел да опише социално-

икономическото развитие на страната и да идентифицира основните социално-

икономически проблеми и тесни места, които задържат развитието. Паралелно с 

анализа е търсено сравнение с динамиката на тенденциите и процесите в ЕС, което на 

по-късен етап би позволило идентифицирането на най-важните области на 

несъответствие между България и ЕС, които оперативните програми ще адресират. 

На първо място анализът разглежда общата макроикономическа рамка на социално-

икономическите процеси в страната: макроикономическата стабилизация след 1997 г., 

устойчивият и относително висок растеж на БВП, задълбочаването на финансовия 

пазар,  тенденциите на пазара на труда и бизнес средата. Направен е и сравнителен 

анализ между България и средните стойности за ЕС на някои основни 

макроикономически показатели. 

На следващо място е обърнато внимание на  производствения сектор – относителна 

неразвитост на сектора на МСП,  преструктуриране на монополните  отрасли 

(енергетика, ж.п транспорт и др.), слабата връзка  между бизнес, образование и наука, 

висока енергоемкост на БВП. 

Към анализа е добавен и регионалният аспект  на разглежданите икономически и 

социални процеси. Изследвани са регионалните и вътрешно-регионални различия по 

отношение на доходи, заетост и качество на инфраструктурата.. В страната се 

наблюдават изразени разлики от вида „център-периферия” и значителни вътрешно-

регионални различия по отношение на развитост на местната икономика  и 

благоустроеност на населените места. 

Друга специфична област, разгледана в анализа, е земеделието и селските райони. 

Посочени са основните проблеми на сектора - ниска степен на специализация и ниска 

производителност на земеделските стопанства. Отчетени са специфичните проблеми на 

селските райони, които оказват съществено влияние върху тяхното развитие в 

икономически, социален и екологичен аспект. Конкретно за България развитието на 

селските райони е съществен въпрос, доколкото значителни части от територията и 

заетостта в страната са обвързани със земеделски дейности. 
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Базисната инфраструктура се разглежда като съществен фактор  както на развитието на 

местната и национална икономика, така и на качеството на живот. Конкретно внимание 

е обърнато на областите на транспортната и телекомуникационна инфраструктура, на 

инфраструктурата за водоснабдяване, канализация, и преработка на водите, както и на 

състоянието в елементите на околната среда: води, въздух, почви, биоразнообразие. 

Направен е също преглед на  управлението на отпадъците в страната. Съществуват 

значителни потребности за модернизиране и разширяване на съществуващата базисна 

инфраструктура. 

Социалните въпроси и развитието на човешките ресурси е друг съществен компонент 

на анализа. През последното десетилетие България се характеризира с устойчив 

отрицателен прираст, съпроводен със застаряване на населението и обезлюдяване на 

части от територията. Независимо от относително добрата образованост на 

населението, има ясно изразена тенденция на спад в качеството на средното 

образование. Много от българските компании нямат дългосрочни програми за 

повишаване на професионалната квалификация. Използването на икономическия 

потенциал на културата в страната е изключително неефикасно. В България 

съществуват също остри  социални проблеми, свързани с  хора с увреждания, 

наркомани, малцинствени групи, бездомници и други рискови групи, осигуряване на 

равни възможности на мъжете на жените. Необходими са както  допълнително 

финансиране за социалните интервенции, така и по-добра координация между 

участващите институции и неправителствените  организации. 
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1.2. Макроикономическа рамка 

1.2.1.  Икономически растеж 

В годините след въвеждането на паричен съвет, БВП отбелязва устойчива тенденция на 

нарастване. Регистрираният средногодишен реален растеж (4.4%) значително 

превишава ръста на европейските икономики, което спомага за сближаването на 

България с ЕС. 

Фигура 1: Растеж на БВП в България и ЕС 
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Източник: НСИ, АИАП, Eurostat 

Преустановяването на монетаризирането на дефицитите в икономиката след 

въвеждането на валутния съвет доведе до намаляване на инфлацията и стана важна 

предпоставка за съживяване на икономическата активност. Акумулираният растеж на 

БВП за периода 1998-2004 г. е 34.5%. Инфлацията спадна значително и постепенно се 

приближи до равнищата в индустриалните държави. Отношението държавен 

дълг / БВП се понижи до 41% в края на 2004 г. 

Стартовата позиция за достигане на стандартите на страните-членки на ЕС вече 

изглежда добра: нисък бюджетен дефицит и ниска инфлация, добре капитализиран 

валутен съвет и намаляващо съотношение дълг/БВП. 
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Основните проблеми пред българската икономика произтичат от високата безработица, 

високият дефицит по текущата сметка на платежния баланс, неравномерният растеж и 

жизнен стандарт в различните региони. Комбинацията между фиксиран валутен курс и 

постоянен дефицит по текущата сметка на платежния баланс е нестабилна в 

дългосрочна перспектива. 

Търсене. Вътрешното търсене беше двигателят  на растежа през периода 1998-2004 г. . 

В условията на Валутен съвет и фиксиран валутен курс загубата на парична политика  

се компенсира с гъвкавост на пазарите на стоки, услуги и труд. Повишаването на 

конкурентноспоспособността и прехода към експортно ориентиран растеж е най-

голямото предизвикателство на българската икономика. г. Войната в Косово през 

1999 г. временно затвори търговските пътища за Западна Европа, която е основният 

търговски партньор на България, и по тази причина износът намаля съществено. 

Последвалото му възстановяване през 2000-2004 г. беше съпроводено от изпреварващо 

увеличаване на вноса, поради което външното търсене  има отрицателен принос в 

растежа на БВП. 

Най-динамичен компонент на вътрешното търсене е инвестиционното търсене. Ако 

през 1997 г. инвестициите в основен капитал съставляваха 11% от БВП, то през 2004 г. 

делът им в съвкупното търсене се увеличи до 20.9% Основните причини за 

нарастването на инвестициите са макроикономическата стабилност и удължаване на 

хоризонта на вземане на решение от страна на предприемачи и домакинства. 

Инвестиционната активност в България обаче е по-ниска в сравнение с тази в повечето 

икономики в преход. Основни причини за това са по-ниската норма на спестявания  и  

плиткият финансов пазар, който не посредничи  ефективно между бизнеса и 

домакинствата, които са нетният кредитор на икономиката. 

Фигура 2: Брутни инвестиции и спестявания към БВП (процент) 
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Източник: НСИ, АИАП 

Предлагане. През последните години най-динамично развиващ се сектор са услугите. 

Това се дължи до голяма степен на успешното развитие на частния сектор в отрасли 

като комуникации, финанси и туризъм, както и на възстановяването на растежа в 

приватизираните фирми.  

Фигура 3: Приноси на икономическите сектори към растежа на БВП 
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Източник: НСИ, АИАП 

Селското стопанство е изключително неефективно. Отрасълът произвежда близо 10 

процента от брутната добавена стойност при 20 процента от заетостта в икономиката.. 

Основните проблеми пред селското стопанство са  разпокъсаността на активите в много 

на брой малки ферми и липсата на ликвиден пазар на земя. По тази причина банките са 

много консервативни в одобряването на заеми за фермери. Ролята на официалното 
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финансиране – от държавата или по международни програми – остава съществена за 

сектора. 

Най-динамичният компонент на индустрията през последните няколко години е 

преработващата промишленост, която регистрира двуцифрени темпове на реален 

растеж на годишна база, което е сигнал за възстановяване на част от загубените 

позиции на международните пазари. 

Фигура 4: Индекс на продажбите в промишлеността, 2000=100 
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Източник: НСИ, АИАП 

Най-голям относителен дял (0.47) в преработващата промишленост имат продажбите на 

леката промишленост, следвани от производството на базовата промишленост (38%). 

Най-малък е относителният дял на промишлените отрасли, произвеждащи 

инвестиционни стоки -  15% от общия обем.  Сред продажбите, предназначени за износ 

преобладават продуктите на базовата промишленост – 46%, следвани от  

потребителските стоки – 37%  и инвестиционни стоки с 17%.  

В структурата на произвежданата продукция могат да се откроят производството на 

храни и напитки (20-22%), рафинирани нефтопродукти (15-18%), производство и леене 

на метали (12-13%), производство на химични вещества (8-10%), производство на 

машини (7-8%), производство на текстил и облекло (7-8%), оборудване и домакински 

уреди (6-7%), производство на електро и оптично оборудване (4-6%) и др. 
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Характерни за промишления сектор са високият дял в произвежданата продукция на 

стоките с ниска степен на преработка, силна зависимост от внос на суровини, а оттам и 

от конюнктурата на цените на международните пазари и предимно трудоемко 

индустриално производство. Сред отраслите с най-голям растеж са и най-големите 

потребители на енергийни ресурси от частния сектор. Кореспондиращите дялове на 

добавената стойност са ниски за водещите икономически дейности (храни, напитки, 

рафинирани нефтопродукти, леене на метали) и по-високи за всички останали. Подобна 

структура  отговаря на ниска норма на печалба във водещите сектори, а оттам и на 

слаба възможност за инвестиции, насочени към  повишаване на производителността и 

нисък потенциал за растеж на общия износ в дългосрочен план.  

1.2.2. Инфлация 

След въвеждането на валутен съвет инфлацията в България се понижи рязко, но остана 

относително по-висока от средната за ЕС. Това се дължи на различни фактори. 

Повишаването на административните цени, които съставляват 20 процента от 

потребителската кошница, продължава да е съществен проинфлационен фактор. 

Натрупаната инфлация от въвеждането на валутен съвет до декември 2004 г. е 61.6%. 

Друг важен фактор за инфлацията е високата енергоемкост на икономиката. България 

потребява значително по-голямо количество първична енергия за единица БВП в 

сравнение с другите икономики в преход1. Високата енергийна интензивност на 

икономиката продължава да държи в силна зависимост вътрешните цени от цените на 

суровия петрол на международните пазари2. Повишаването на цените на нетъргуемите 

стоки поради ефекта “Баласа-Самюелсън”3 също допринася за по-високата инфлация в 

България в сравнение с инфлацията в ЕС. 

Фигура 5:  Инфлацията през периода 1998 – 2004 г. 

                                                 

1 Вж. Енергийната стратегия на България (http://www.doe.bg). 

2 Например повишаването на инфлацията през 2000 . в голяма степен беше предизвикано от 
повишаването на цените на суровия петрол. 

3 Чукалев, Георги, Ефектът Balasa-Samuelson в България, С., 2002. 
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Източник: НСИ, АИАП 

За периода 1998-2004 г. реалният ефективен валутен курс (РЕВК) поскъпна с 24.3%4. 

Поскъпването на лева в реално изражение се дължи в много голяма степен (над 80%) на 

ръста в цените на нетъргуемите стоки и услуги (ефект “Баласа-Самюелсън”). По-

високата инфлация, която стои в основата на реалното поскъпване на лева, засега не 

подкопава конкурентоспособността на българските производители защото растежа на 

заплатите не изпреварва растежа на  производителността на труда. Реално надценяване 

на националните валути в подобни мащаби се наблюдава и в другите страни-

кандидатки, независимо от избрания режим на валутен курс. 

1.2.3. Пазар на труда 

Икономическа активност. Икономическата активност на населението на възраст 

между 15 и 64 години възлиза на 61,9% през 2003 г., което е с около 8 пункта под 

средното за Европейския съюз (EС-25) равнище - 69,3%5. Същевременно коефициентът 

на икономическа активност общо на населението над 15 години не се различава от 

стойностите им за страните, които вече получиха членство в ЕС, с изключение на 

                                                 

4 Изчислен чрез ИПЦ. 

5 Изчислена като осреднена стойност за страните-членки на съюза. 
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Латвия и Естония. Равнищата на активност на младежите (15 – 24 години) и на 

възрастните (55-64 години) е ниско в сравнение с това в обединена Европа6. 

 

Фигура 6:  Икономическа активност на населението в страните получили 

членство в ЕС, Румъния и България, 2002 г. 
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Източник: НСИ, EUROSTAT 

Традиционно икономическата активност е в силна зависимост с равнището на 

образование. Например, през трето тримесечие на 2004 г. икономически активни са 

73,9% от лицата с висше образование, 65,3% от тези със средно, 29,8% с основно и 

17,8% с начално и по-ниско, при 50,8% общо равнище на икономическа активност.7 

Заетост. Равнището на заетост само за лицата между 15 и 64 год. е 52.5 % през 2003 г.  

То е с около 10 процентни пункта по-ниско от средната стойност за Европейския съюз 

(62.9 %) за същата година. Очевидно въпреки положителните промени, все още 

макроикономическата стабилизация не води до адекватно на страните в ЕС равнище на 

заетостта. 

Коефициентите на заетост на мъжете са устойчиво по-високи от тези на жените. 

                                                 

6 През 2003 г. (четвъртото тримесечие) коефициентът на първата група е 27,1%, а на втората – 34,8%. В 
обединена Европа през 2003 г. средните коефициенти за младежите са 45%, при най-високо равнище в 
Холандия (73%) и най-ниско в Унгария и Литва (30%). За възрастните коефициентът е  43,7, като те са 
към една трета от активното население в Австрия, Белгия, Унгария, Италия, Естония, Малта, Полша и 
Словакия, но 72% в Швеция и 63% в Дания.  

Източник: Employment in Europe – 2004, p. 25; Наблюдения на работната сила, НСИ,. 

7 Източник: НСИ.  
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Фигура 7: Коефициенти на заетост общо за населението и по пол (в %) 

 

Източник: НСИ 

Най-стабилни позиции в заетостта запазват лицата между 35 и 44 години. Въпреки, че 

заетостта на лицата във високите възрастови групи запазва коефициенти с ниски 

стойности, тя нараства спрямо минали години главно поради промени във възрастта за 

пенсиониране и за двата пола. Коефициентите на заетост на възрастните мъже са близо 

2 пъти по-високи спрямо тези на жените, особено за лицата над 45 години. Въпреки 

това, сравнението на заетостта на лицата между 55 и 64 години (30 % през 2003 г.) с 

показателя за ЕС-25 - 40.2 % показва, че у нас тя остава доста ниска.  

В официалната статистическа отчетност не се наблюдават показатели за заетост 

(икономическа активност и безработица) за ромското население и за другите етнически 

малцинства. Това е демократичен подход, който цели да се избегне преднамерено 

сегрегиране на тези групи от населението и на проблемите им. Според данни на 

социологическо проучване, обаче заетите роми са двойно по-малко в сравнение с 

българите, а безработните – три пъти повече.8 И на пазара на труда ромите са с най-

неблагоприятни характеристики. Като цяло, всеки пети от ромите в трудоспособна 

възраст е без работа и не разчита на трудови доходи. 

Безработица. След 2001 г. броят на безработните намалява, като в края на 2004 г. 

(четвърто тримесечие) безработните са 391 хил., а коефициентът на безработица – 

11,8%. Въпреки същественото редуциране, все още равнището на безработица у нас е 

                                                 

8 Ромите – другото измерение на промените, Изд-е Фондация “Партньори – България, 2004, с. 29- 33.  
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по-високо от средното за страните членки на ЕС, което е 9% през 2004 г.  По-високи са 

равнищата на безработица в  Полша – 18.8% и Словакия – 18% в сравнение с това в 

България. 

Фигура 8: Коефициенти на безработица в страни, получили членство в ЕС (2004 

г.), България и Румъния 
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Източник: НСИ, EUROSTAT 

През последните 10 години се наблюдава устойчиво неравномерно разпределение на 

безработицата по социално-демографски групи. Като трайно засегнати от 

безработицата се оформиха групата на младите хора  на лицата с основно и по-ниско 

образование, ромите, лицата с увреждания, а в отделни периоди от време - жените и 

лицата над 50 години. Уязвимостта има многоаспектен характер и се проявява както 

по отношение на по-висок риск за загубване на работното място, така и в по-нисък 

шанс за повторно осигуряване на заетост и следователно - в по-голяма вероятност за 

попадане в “капана” на дългосрочната безработица и отпадането от работната сила 

поради обезкураженост. 

Закономерно при наблюдаваната ниска динамика на търсене на пазара на труда през 

1997 – 2001 г., броят и делът на регистрираните безработни за повече от една година се 

увеличава и достига критични стойности. Независимо, че тази тенденция прекъсва през 

2003 г., през първите девет месеца на 2004 г. повече от половината (59.3%) от всички 

безработни в страната са продължително безработни. През 2003 г. продължително 

безработните са 7.1% от работната сила, докато средната стойност на този показател за 

Европейския съюз е 4.0%. 
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Равни възможности на мъжете и жените на пазара на труда. Традиционно делът на 

мъжете в работната сила и икономическата им активност са по-високи. В сравнение с 

ЕС – 15, обаче, разликата между коефициентите за активност на мъжете спрямо тези на 

жените са към 10 пункта, т.е. те са 1,5 пъти по-ниски9. 

Равнището на заетост сред мъжете през 2003 г. възлиза на 52.4%, което е значително 

под средната стойност за ЕС (73%). След рязък спад в равнището на заетост сред 

жените, главно през първите години на прехода (от 87.6% през 1989 г. до 48.2% през 

1993 г.), тенденцията към спад е обърната, като през 2003 г. това равнище възлиза на 49 

%. Въпреки това този показател остава нисък в сравнение с равнището на заетост сред 

мъжете и със средната стойност на заетост на жените в държавите-членки на ЕС 

(където той възлиза средно на 55 %). 

1.2.4. Външен сектор 

Ако през 1998 г. дефицитът по текущата сметка на платежния баланс беше само 0.5 

процента от БВП, то през 2004 г. той достигна до 1447.1 млн. евро или 7.4% от БВП, 

което е близо до нивата от началото на прехода. Основната причина за влошаването на 

текущата сметка е разширяването на дефицита по търговията със стоки, което показва 

недостатъчна конкурентоспособност на икономиката. През 1998 г. той е бил 328 

млн.евро, като през 2004 г. се е увеличил над 8 пъти и е достигнал 2718 млн. евро. При 

услугите има противоположна тенденция - положителното салдо се е увеличило над 2 

пъти (от 353 млн. евро през 1998 г. на 724 млн. евро през 2004 г.), което показва 

възможностите и сравнителните предимства на икономиката за нарастване на 

конкурентоспособността. Подобряването на салдото на услугите се дължи най-вече на 

увеличаването на приходите от туристическите услуги. 

Фигура 9: Текуща сметка и външнотърговско салдо 

                                                 

9 През 2003 г. разликата в коефициентите на икономическа активност на мъжете спрямо жените е 16,2% 
(при коефициент на активност на мъжете 77,4%  и 61,2% за жените) . 

Източник: Employment in Europe – 2004, p. 25. 
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Увеличението на дефицита на търговията със стоки през последните години се дължи 

на множество външни и вътрешни фактори. Сред по-важните външни от тях  са 

източноазиатската и руската криза през 1998 г., войната в Косово и Югославия през 

1999-2000 г., която затвори търговските ни пътища към Западна Европа, както и 

рецесията в световната икономика след събитията в САЩ от 11 септември 2001 г. Сред 

важните вътрешни фактори са бавното преструктуриране на предприятията и 

свързаното с това намаляване на износа на големи стокови групи като метали, 

химикали, цигари и др. 

България е силно зависима от притока на преки чуждестранни инвестиции както за 

финансиране на дефицита по текущата сметка на платежния баланс, така и за 

инвестиции в съвременни технологии и модерно управление на предприятията. 

Преките чуждестранни инвестиции в България в периода 1998–2004 г. са около 7.7 

млрд. евро. През 90-те години най-голяма част от тях бяха насочени към индустрията, 

търговията и финансовия сектор, а значително по-малко към телекомуникациите, 

земеделието и инфраструктурата. След въвеждането на валутен съвет чуждестранните 

инвеститори навлизат най-бързо в банковия сектор и телекомуникациите, където са 

реализирани и най-значимите приватизационни сделки. За периода 1998 – 2004 г. 26.3% 

от ПЧИ са влезли по линия на приватизацията, а 73.7% са инвестиции “на зелено” или в 

предприятия с чуждестранно участие. Това показва ролята на макроикономическата и 

финансовата стабилност и последователното подобряване на бизнес средата като 

фактори за привличане на чуждестранни инвестиции.  Все още страната ни привлича 

малка част от ПЧИ в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа. 

Таблица  1: ПЧИ в България и страните от ЦИЕ 
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ПЧИ на човек от населението, щ. д. 2000 2001 2002 2003 2004 

България 136 113 123 234 308 

Чехия 486 550 829 246 436 

Естония 283 402 212 675 698 

Унгария 277 396 304 235 423 

Латвия 174 56 109 130 281 

Литва 108 128 205 52 225 

Полша 242 148 107 107 160 

Румъния 46 52 51 83 - 

Кипър 1 096 1 196 1 358 1 281 1 536 

Хърватска 245 350 253 445 243 

Източник: EUROSTAT, АИАП 

 

Каре 1: Ресурсна зависимост на българското производство 

 

Ресурсна зависимост на българското производство 

България е малка страна, която е бедна на природни богатства, суровини и енергийни 

източници. Същевременно, наследената структура на производството на страната 

изисква висока ресурсна обезпеченост. Така например през 1997 година над 73%
1
 от 

стоковия внос на страната е включвал суровини, материали и енергоносители. След 

1998 година, паралелно с провежданата структурна реформа в българската 

икономика, се забелязва устойчива тенденция на намаляване на относителния дял на 

тази група в общия внос на стоки в страната. За засилване на тази тенденция 

допълнително способства бързото нарастване на вноса на потребителски и 

инвестиционни стоки поради увеличението на доходите на населението и притока на 

преките чуждестранни инвестиции в страната. Въпреки това към края на 2002 

година вноса на производствени ресурси формира над 54% от общия стоков внос на 
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страната. Внесените суровини, материали и енергоносители отбелязват ръст в 

доларово изражение от 35% за периода след 1997 година. Ресурсната зависимост на 

българското производство би могла да се превърне в заплаха за 

конкурентоспособността на икономиката поради силната зависимост на 

националното производство от международната конюнктура и в частност – цените 

на основните суровини и енергоносители. 

Относителен дял на отделните стокови групи в общия внос
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1 Източник: БНБ 

 

Каре 2: Капиталови потоци и потенциални рискове за платежния баланс 

 

Капиталови потоци и потенциални рискове за платежния баланс 

Задълбочаващият се след въвеждането на системата на паричен съвет дефицит по 

текущата сметка на платежния баланс се финансира изцяло от транзакциите по 

финансовата сметка като общия платежен баланс на страната е неизменно 

положителен и резервите на Централната банка нарастват ежегодно. Въпреки това 

в структурата на преките чуждестранни инвестиции (формиращи по-голямата част 

от финансовата сметка) се забелязва тенденция на намаляване на относителния дял 
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на инвестициите в акции, дялове и ценни книжа при увеличаване дела на поеманите 

пасиви (търговски кредити, финансови заеми и емитирани дългови ценни книжа) от 

опериращите на територията на страната чуждестранно притежавани фирми. 

Предвид на почти приключилата приватизация и традиционно ниския размер на 

реинвестираната печалба подобна структура на преките чуждестранни инвестиции 

крие рискове за икономиката и повдига въпроса за възможността да се финансира 

текущата сметка на платежния баланс, без да се намаляват валутните резерви на 

БНБ. Към това следва да добавим и нарастващата задлъжнялост на частния сектор 

към кредитори извън страната – през последните три години значителна част от 

финансовата сметка на платежния баланс се формира именно по този начин. 

В тяхната цялост маркираните тенденции се очертават като потенциална заплаха 

пред българската икономика. 

Млн. лв. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
А. Текуща сметка -54.2 -1147.8 -1489.1 -2154.5 -1810 -3188.5 -2830.3

В. Финансова сметка 84.2 1397.6 1757.1 1476.7 3604.4 4547.5 5295.5

    Преки инвестиции, нето 942.4 1483.7 2150.9 1745.9 1860.1 3573.8 3206.6

 Преки инвестиции в България 942.6 1515.7 2157.9 1766.9 1916.7 3619.4 4135.1

  Дялов капитал: пасиви 883.4 928.3 1631.2 1200.5 1222.8 2102.9 3072.8

  Друг капитал: пасиви -28.8 647.1 403.8 552.7 521.1 1082.2 808.8

  Реинвестирана печалба: пасиви 88 -59.8 122.8 13.8 172.7 434.2 253.5

 Портфейлни инвестиции: активи -227.4 -381.4 -110.3 -48.3 444.3 -135.4 -2.6

 Други инвестиции-активи 102.1 -97.6 -669.3 -228.4 648.9 447.5 -664.3

   Търговски кредити: активи, нето 0 -1.1 236.3 0 -3.2 0 252.7

   Заеми: активи 30.1 20.6 -15.3 35.5 -35.4 -57.5 -161.1

   Валута и депозити: активи 64.1 -92.1 -873 -210.4 652.1 520.4 -946.1

   Други активи 7.9 -25 -17.3 -53.5 35.4 -15.4 190

  Други инвестиции: пасиви -530.7 374.7 650.6 -224.8 1288.3 899.8 3842.7

   Търговски кредити: пасиви, нето -74 202.9 286.4 -254.3 398.7 -162.4 200.4

   Заеми: пасиви -321.4 136.1 131.8 -378 314 384.8 2456.9

   Депозити на нерезиденти: пасиви -133.3 80 145.8 92 191.9 506 1005.3

    Други пасиви -2.1 -44.2 86.6 315.5 383.8 171.3 180.1  

 

1.2.5. Финансов сектор 

Търговските банки се характеризират с добри показатели за ликвидност, капиталова 

адекватност и ефективност. Основно влияние върху състоянието на банковата система 

имат фактори като макроикономическата стабилност, изградената конкурентна среда в 

сектора в резултат на извършване на приватизация с участието на стратегически 

инвеститори, ниски лихвени равнища на международните финансови пазари. През 2004 

г. балансовото число на банковата система достигна до 24 917 млн. лв.   

В последните години кредитната експанзия е основната тенденция в развитието на 

българския финансов сектор. Делът на кредитите, предоставен на нефинансови 
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институции и други клиенти, като дял от общата сума на активите надвишава 53.6% в 

края на 2004 г. Този показател нараства през последните години, но стойността му е по-

ниска в сравнение с тази в други страни. Нарастването на инвестиционните кредити е 

благоприятно за развитието на икономиката, тъй като те спомагат за по-висок 

икономически растеж. Наблюдаваната тенденция е показател за по-ниския риск, 

характерен за икономиката. Делът на потребителските кредити също нараства и 

допринася за повишаване на вътрешното търсене, а оттук се създава потенциал за по-

висок ръст на БВП. За 2004 г. делът на потребителските кредити достига 19.5%. 

Дълбочината на финансовото посредничество може да бъде изследвана посредством 

кредитите отпуснати за частния сектор като дял от БВП. През 2004 г. този показател 

възлиза на 36.9% за страната и се доближава до средното за страните от централна и 

източна Европа. 

Небанковите финансови институции се развиват динамично със стабилни положителни 

темпове, но като цяло финансовата система остава доминирана от банковата система. 

Причината за това е сравнително скорошното възникване на тези финансови 

посредници в преразпределението на финансовите ресурси в икономиката. 

Таблица 2: Дълбочина на финансовото посредничество, процент от БВП  

  2001 2002 2003 2004 2005 

Активи на банките 41.1% 45.0% 50.1% 65.6% 70.5% 

Активи в пенсионните фондове 0.6% 1.0% 1.5% 2.1% 2.4% 

Застрахователни премии 1.6% 1.9% 1.9% 2.2% 2.9% 

Пазарна капитализация на пазара на 

акции 

3.7% 4.3% 7.9% 10.6% 21.4% 

Източник: КФН, БНБ, АИАП 

 

 

1.2.6. Публични финанси 

В резултат на ограничителната фискална политика дефицитът на консолидирания 

бюджет спадна до около 1 процент от БВП през периода 2000-2003 г. Основният мотив 
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на фискалната рестрикция е избягване на двоен дефицит в икономиката: дефицит на 

текущата сметка на платежния баланс и фискален дефицит. 

Таблица 3: Приходи и разходи на консолидирания бюджет (хиляди лева) 

 2000 2001 2002 2003 

Приходи - общо 11 065 142 11 837 431 12 523 333 14 069 716 

- % от БВП 41,40 39,80 38,70 40,90 

Нелихвени разходи 10 250 994 10 990 810 12 019 897 13 344 872 

- % от БВП 38,30 37,00 37,20 38,80 

Първично салдо 814 148 846 621 503 436 724 844 

- % от БВП 3,00 2,80 1,60 2,10 

Разходи за лихви 1 083 338 1 105 755 712 834 723 911 

Разходи – общо 11 334 332 12 096 565 12 732 731 14 068 783 

Касово салдо - 269 190 - 259 134 - 209 398 933 

- % от БВП - 1,00 - 0,90 - 0,60 0,00 

     Източник: МФ 

 

Най-голям принос в данъчните приходи на консолидирания бюджет имат косвените 

данъци (данъкът върху добавената стойност, акцизи и мита): около 40 процента. 

Приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лиза 

съставляват около 18 процента от приходите. Следователно, данъчната тежест е 

значително по-висока върху потреблението отколкото върху капитала и работната сила. 

Политиката на правителството е в посока на намаляване на преките данъци и запазване 

и дори увеличаване на някои от акцизите поради хармонизацията със ставките в ЕС. 

България е поела ангажимент да достигне акцизните ставки на ЕС върху спиртните 

напитки и минералните горива до датата на присъединяването, а акцизните ставки 

върху цигарите – до 2010 г. В същото време правителството намали корпоративния 

данък от 23.5 процента на 19.5 процента през 2004 г., а през 2005 г. корпоративният 

данък ще се намали допълнително до 15 процента. Комбинацията от голямо вътрешно 
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търсене, растящ внос и ниска норма на спестявания е благоприятна за бюджета: 

високото потребление увеличава постъпленията от данъците върху потреблението. 

Това подсказва, че преместването на двигателя на растежа от вътрешното потребление 

към износа и повишаването на спестяванията ще доведе по-нисък растеж на данъчните 

приходи и до неприятната необходимост от намаляване на някои бюджетни разходи 

и/или повишаване на данъчни ставки. Подобен вариант не е изключен. Първичният 

излишък (приходи – нелихвени разходи) е мярка за степента на фискална рестрикция. 

Най-силна е била рестрикцията през 2000 г. Намаляването на първичното салдо през 

2001-2003 г. е показател за разхлабване на бюджетните ограничения. Намаляването на 

фискалните рестрикции днес често водят до необходимостта от увеличаването им в 

бъдеще. Повишаването на лихвените проценти например ще доведе до необходимост 

от ограничаване на нелихвените разходи. 

Финансирането на бюджетния дефицит се извършва с приходи от приватизация и 

емисия на дълг. Запълването на дефицита с печатане на пари е невъзможно в условията 

на валутен съвет. Има ясно изразена тенденция в увеличаване на матуритета на 

държавния дълг. Ако в края на 1999 г. краткосрочните ДЦК (с матуритет до 1 година) 

съставляваха 42.5 процента от всички ДЦК в обръщение, то в края на януари 2005 г. 

краткосрочните ДЦК бяха 2.37 процента. Също така са намалели значително както 

доходността на ДЦК, така и разликата в доходността между краткосрочни и 

дългосрочни ДЦК: в края на 2000 г. средно претеглената доходност на 3-месечните 

ценна книжа беше 4.68 процента, а на 5-годишните книжа – 9.24 процента. В края на 

2004 г. тези доходности са съответно 2.37 процента и 4.48 процента. Едновременното 

намаляване на доходността и спреда между дългосрочен и краткосрочен дълг се дължи 

както на общото намаляване на лихвените равнища, така и на по-добрата ликвидност на 

държавния дълг. 

Най-важните предизвикателства пред публичните финанси адресират прехода от 

едногодишен разходно ориентиран бюджет към многогодишен програмен бюджет, в 

който приходите и разходите са мотивирани от изпълнението на многогодишни 

програми. Разработването на многогодишен програмно-ориентиран бюджет е 

необходимо условие за ефективно изпълнение на оперативните програми.   

Публичните финанси в България са по-скоро централизирани. Относителният дял на 

общинските разходи в разходите на консолидирания бюджет бяха 15.4 процента през 

2004. Това подсказва, че капацитетът на общините да съ-финансират инвестиционни 
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проекти от местно значение са ограничени. Средните инвестиционни разходи на една 

община през 2004 г. бяха около 1 млн. лева. Обединяването на няколко общини в 

реализацията на общ инвестиционен проект е необходимо условие за успешното им 

участие в усвояването на структурните фондове на ЕС. 

1.2.7. Бизнес среда 

През последните няколко години бизнес средата в страната се подобрява според 

провежданите от НСИ бизнес анкети. Българските предприемачи в промишлеността 

отбелязват, че бизнес климатът се подобрява. За това допринасят растящата 

осигуреност с поръчки и оптимизирането на запасите на фирмите.  

Фигура 10: Динамика на общия бизнес климат10 и индикатора на доверие в 

промишлеността, (изменение спрямо предх. год. ) 

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Бизнес климат Индикатор на доверие
 

Източник: НСИ, АИАП 

Същевременно, пречките пред индустриалните предприемачи като цяло отбелязват 

тенденция на намаление. Растежът на доходите в страната гарантира на фирмите 

нарастващо вътрешно търсене. Кредитната експанзия на банките от последните 

няколко години значително улеснява достъпа до финансов ресурс. Все по-малка част от 

предприемачите определят икономическата среда като несигурна. От друга страна, 

                                                 

10 Показателят бизнес климат отразява оценката на предприятията за настоящата конюнктура и 
очакванията им за бъдещето. Той представлява средна геометрична между балансите на 
показателите “Настояща бизнес ситуация” и “Очаквана бизнес ситуация”. 
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засилването на конкурентния натиск и недостига на квалифицирана работна ръка 

повишават  своето влияние като фактори, ограничаващи растежа на индустрията. 

Таблица 4: Пречки пред индустриалните предприятия, изменение спрямо 

предходна година  

Пречки пред индустриалните предприятия 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Недостатъчно вътрешно търсене 6,3 2,2 -2,0 -2,0 6,9 -4,3 

Недостатъчно външно търсене 7,1 -6,4 1,6 4,1 -0,2 -5,6 

Конкурентен внос 2,6 -1,4 2,5 4,1 2,2 0,7 

Недостиг на работна ръка -0,8 0,3 -0,1 0,0 3,7 4,4 

Недостиг на суровини и материали -0,8 -1,7 -2,1 -2,5 3,3 -0,4 

Недостиг на енергия 0,3 -0,3 1,3 -0,5 0,7 -0,6 

Финансови проблеми 2,0 -4,3 0,6 5,3 -4,6 -3,6 

Неясно икономическо законодателство 0,5 2,6 1,5 3,1 0,3 -1,9 

Несигурна икономическа среда 1,2 -1,0 1,7 5,4 -2,7 -7,7 

Други 1,3 -1,4 1,6 -1,7 0,4 2,8 

Източник: НСИ, АИАП 

1.2.8. Сравнителен макроикономически анализ 

В таблицата по-долу са представени някои основни макроикономически показатели на 

България през 2004 г., като за сравнение са представени и съответните стойности на 

показателите за Румъния, Европейския Съюз (ЕС-15), най-изостаналите в 

икономическо отношение страни членки (т.нар. „Кохезионни държави” – Гърция, 

Испания и Португалия), а също и най-слабо развитите новоприсъединили се страни. 

Таблица 5: Икономиката на България през 2004 – сравнителен анализ 

Показател България Румъния Гърция Португалия Испания Латвия Естония ЕС15 ЕС25 

БВП на човек от 

населението 

(PPS) 

29.9(f) 31.7(f) 81.8 72.6(f) 98.3(f) 43.3 50.7 109(f) 100 
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(ЕС25.100%) 

Темп на 

нарастване на 

БВП по базисни 

цени (1995) – % 

изменение 

спрямо предната 

година 

5.6 8.3(f) 4.2 1 3.1 8.5 7.8 2.2 2.3 

Принос на 

частния сектор в 

БВП, %(данни за 

2003 г.) 

16,7 19,3 21,8 19,2 22,1 22,9 25,0 16,7 16,8 

Годишен 

усреднен % на 

изменение на 

хармонизираните 

индекси на 

потребителските 

цени 

6.1 11.9 3 2.5 3.1 6.2 3 2 2.1 

Нетно 

заемане/отдаване 

на 

консолидирания 

правителствен 

сектор, % 

1.3 -1.4 -6.1 -2.9 -0.3 -0.8 1.8 -2.6 -2.6 

Общ 

консолидиран 

брутен държавен 

дълг, % БВП 

38.8 18.5 110.5 61.9 48.9 14.4 4.9 64.7 63.8 

Годишна 

промяна на 

заетото 

население, % 

пунктове 

3.1 -0.1 3.1 0.1 2.1 1 0 0.6 0.5 

Растеж на 1.6(f)     - 1 -0.2(f) -1.3 1.4 -0.1 -0.9 -0.9 
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стойността на 

единица труд 

Обща 

безработица 

11.3 7.1 10.5 6.7 11 9.8 9.2 8.1 9 

Източник: EUROSTAT 

f – прогнозни данни 

Данните показват, че след очакваното присъединяване на България и Румъния към ЕС 

през 2007 г., двете страни ще са и най-слабо развитите членки на Общността. При това 

прави впечатление, че въпреки постигнатата макроикономическа стабилизация 

(изразяваща се в балансиран бюджет, ниско ниво на публичния дълг към БВП и 

умерена инфлация) темповете на сближаване на България с общността са ниски и в 

това отношение страната съществено изостава от десетте новоприсъединили се. 

Съществени фактори за относително бавната конвергенция на българската икономика 

са, както ниската степен на използване на трудовите ресурси, така и недостатъчните 

частни инвестиции и обновяване на националния капитал. 

 

1.3. Производствен сектор 

1.3.1. Малки и средни предприятия11 

1.3.1.1.Основни икономически показатели за МСП 

През последните години секторът на малките и средни предприятия все повече се 

утвърждава като важен фактор за осигуряване на заетост в страната. Данните от 

последните години  за България показват, че тази група икономически субекти имат 

най-голям потенциал за развитие, като отбелязват изпреварващ темп на нарастване на 

производителността на труда и създадената добавена стойност спрямо показателите за 

икономиката като цяло. Проблем при МСП остава изоставането в абсолютни стойности 

по горните показатели в сравнение с големите предприятия, а също така и спрямо МСП 

в ЕС-25. 

                                                 

11 Анализът обхваща нефинансовите предприятия в сектори от С до К на НКИД 
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Значимостта на малките и средните предприятия в икономиката на страната се 

увеличава. През 2002 г. общият брой на предприятията от нефинансовия сектор в 

България е 202 309. Броят на малките и средните предприятия през 2002 г. е 201656 или 

99.7% от всички предприятия, като средният брой  заети в отделните групи за 2001 

съответно  е  2.1 за микропредприятията, 19.5 за малките предприятия, 69.6 за 

предприятията с 50 до 100 заети и 153 за предприятията със 100-250 души персонал. 

През последните години МСП осигуряват над половината от заетостта в нефинансовия 

сектор, като техният дял нараства до 66.5% през 2002 г. Микропредприятията 

осигуряват 25.9% от заетостта, но най-съществено се покачва и приносът на малките 

предприятия като  достига 18.9%. 

Делът на МСП в брутния вътрешен продукт на страната нараства до 14.8% през 

2002 г. Наблюдава се позитивна тенденция, която се изразява в по-бърз растеж на 

добавената стойност на МСП в сравнение с този на икономиката. През 2002 г. този ръст 

е 13.4% за МСП, а общо за икономиката 5.5%. Най-нисък е растежът на добавената 

стойност при микропредприятията (6.5%), а най-висок при малките предприятия 

(20.1%). Като процент от  БДС на нефинансовите предприятия МСП произвеждат 

46.9% от  всички групи предприятия при средни стойности от 57% за 

Европейския съюз.  

Основен проблем за МСП остава ниската производителност на труда. МСП 

произвеждат средно два пъти по-малко добавена стойност на един зает в сравнение с 

големите предприятия. През 2002 г. ръстът на производителността на труда общо за 

МСП е 5.9%, като изпреварва ръста на производителността на труда за цялата 

икономика - 4.7%, но все още остава твърде нисък. Основен проблем се явява слабата 

интеграция на високите технологии в производствения процес, както и недостатъчното 

им познаване и използване от персонала. 

 Българските МСП имат от 2 до 7 пъти по-нисък коефициент на производителност на 

труда в сравнение с новоприетите страни-членки на ЕС и 15-30 пъти по-нисък от 

страните в ЕС-15. Средният брой на заетите в едно микро, малко или средно 

предприятие е приблизително  един и същ за всички държави от ЕС и за България, 

което означава, че заетите в българските МСП са нископлатени и в същото време 

създадената от тях добавена стойност е несъществена.  
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 Таблица 6: Структура на основни показатели за нефинансовите предприятия през 

2002 г. 

 

Видове 

предприятия 

Брой предприятия, 

% 

Брой заети, % Добавена 

стойност по 

базисни цени, % 

Производителност 

на труда, хил. лв. 

Микро (до 10 заети) 91,1 25,9 11,8 3,1 

Малки (11-50 заети) 6,8 18,9 14,8 5,4 

Средни (51-100 

заети) 

1,1 9,0 7,6 5,9 

Средни (101-250 

заети) 

0,7 12,7 11,4 6,3 

Големи (Над 250 

заети) 

0,3 33,5 54,4 11,1 

    

Източник: Доклад за МСП 2002-2003г 

 

През 2002 г. делът на МСП в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 

нефинансовите предприятия е 27.65%. Големите предприятия са привлекли значително 

повече чуждестранни инвестиции - техният дял в ПЧИ е 72.35%. Номиналният ръст на 

ПЧИ в големите предприятия е 2,5 пъти по-висок от растежа на ПЧИ в МСП. 

В отрасловото разпределение на МСП преобладават предприятията от търговията и 

преработващата промишленост, в които е заета съответно 40.2 и 28.6% от работната 

сила на МСП и създават съответно 32.4 и 26% от добавената стойност в сектора. 

 

 

Таблица 7: Структура на МСП с до 100 заети по икономически дейности 
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2002 Брой предприятия, % Заети в МСП от 

сектора, % 

Добавена стойност, % 

Общо 100 100 100 

Добивна промишленост 0,1 0,3 0,5 

Преработваща 

промишленост 

12,0 28,6 26,0 

Производство и 

разпределение на ел, 

енергия, газ и вода 

0,04 0,1 1,5 

Строителство 4,1 7,2 5,1 

Търговия и ремонт на 

автомобили и битова 

техника 

55,4 40,2 32,4 

Хотели, общежития и 

обществено хранене 

10,2 7,9 10,2 

Транспорт, складиране 

и съобщения 

7,7 6,7 8,7 

Сделки с недвижими 

имоти и бизнес услуги 

10,4 9,1 15,6 

Източник: Доклад за МСП 2002-2003 г. 

 

Все още слабо представени остават МСП във външната търговия. През 2002 г. делът 

на частните МСП в общия износ достига 47.6%. Най-динамично разширяват износа си 

средните предприятия (с дял 28.9% от общия износ), което ги определя като най-

конкурентноспособни на международните пазари от групата на МСП. Като основна 

пречка пред желаещите да осъществяват износ МСП се явява липсата на сертификация 

на производство, което да отговаря на изискванията за качество валидни в Европа. 

Таблица 8: Дял в износа и вноса на частните МСП (сектори от С до К) за 2002 г. 
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2002 Микро Малки Средни Общо МСП Големи Общо 

Износ 

      

в хил. лв 1 042 092 1 171 056 3 422 129 5 635 277  4 900 721 10 535 998 

% 8,80 % 9,90% 28,90% 47,60% 41,30% 88,90% 

Внос 

      

в хил. лв 2 132 299 3 099 454 4 813 378 10 045 131 3 773 925 13 819 056 

% 13,00% 18,80% 29,20% 61,00% 22,90% 83,90% 

Източник: Доклад за МСП 2002-2003 г. 

 

По отношение на  разпределението на МСП по региони се запазват големите 

териториални диспропорции в характеристиките на малкия и средния бизнес в 

България. В регионален  аспект най-привлекателен за развитие на малък бизнес 

продължава да бъде Югозападният район за планиране, като са налице всички 

предпоставки тази тенденция да се запази и в средносрочен план. Над 50% от броя на 

предприятията, заетостта и дейността на МСП са концентрирани само в два от 6-те 

района за планиране – Югозападен и Южен Централен. 

Таблица 9: Структура на основни показатели за частните нефинансови микро и 

малки предприятия (1-99 заети) по райони на планиране през 2002 г., (%) 

 

Район за планиране Брой предприятия, % 
Брой заети, % 

Добавена стойност по 

базисни цени, % 

Северозападен 4,7 4,3 2,3 

Северен централен 15,8 15,1 11,8 

Североизточен 15,0 14,4 13,6 

Югоизточен 11,0 9,1 7,1 

Южен централен 22,8 22,2 18,6 
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Югозападен 30,8 34,9 46,6 

Общо МСП 100 100 100 

Източник: Доклад за МСП 2004 г. 

1.3.1.2.Финансиране на МСП 

Улесненият достъп на МСП е от критично значение за създаване на жизнеспособни 

предприятия. Редица изследвания поставят достъпа до финансиране за стартиращ 

бизнес сред основните проблеми на този сектор. По данни от АМСП въпреки 

кредитния ръст от последните години, според 71% от МСП лихвите по отпусканите 

банкови кредити са високи. Изискваните обезпечения по банковите кредити са друг 

проблем – те са високи като размер за половината МСП. Други 27% от предприемачите 

твърдят, че обезпеченията са приемливи като размер, но затрудняващи като вид на 

исканото обезпечение. 

Все още в начален етап на изграждане са и източниците на алтернативно финансиране. 

Няма създаден национален Гаранционен фонд за гарантиране на заемите на  МСП. 

Слабо използвани са и възможностите за държавно подпомагане на сектора. По данни 

от анкета на Центъра за икономическо развитие12 едва около 7% от предприемачите са 

участвали в проекти на централната и местната администрация за последните три 

години.  

1.3.1.3.Регулативни режими и бизнес среда 

Регулативната и административна среда за бизнеса са основен приоритет на 

Европейския съюз в контекста на Лисабонската стратегия. Според доклада на 

Световния икономически форум в Давос (2004) България е сред последните 20 страни  

по редица основни показатели за регулативно бреме сред 103 страни. Тя се нарежда на 

91 място по времето отделяно от фирмите за преодоляване на бюрократични 

препятствия, на 90 място по оценките на предприемачите за прозрачността и 

предвидимостта на политиката, на 89-о място по ефективност на данъчната система, на 

87-о място по фаворизиране на определени фирми при прилагане на регулациите. По 

данни на социологическа агенция “Витоша рисърч” през 2004 г. над 80% от фирмите 

                                                 

12 „Малките и средни предприятия в България 2002-2003 г.”, ЦИР 2004 г. 
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зависят от някакъв вид разрешителни, като средния брой необходими лицензи е над 2 

на фирма. Най-голяма пречка са изискваните разрешения, които се издават за всяка 

отделна сделка.  

1.3.1.4.Качество на фирмените дейности и стратегии 

Важен елемент от конкурентоспособността на фирмите е свързан с повишаване на 

равнището на стратегическото пазарно управление на фирмите, инструменталното 

маркетингово планиране, повишаване изискванията към работата и квалификацията на 

мениджърските екипи във фирмите и организациите, насърчаване и увеличаване на 

достъпа на местните производители до качествени консултантски услуги в областта на 

бизнес-стратегиите. Международни сравнения показват значителна изостаналост на 

българските фирми по качеството на фирмените стратегии и дейности. По данни от 

Доклада за глобалната конкурентоспособност 2004-2005, България се намира на 86-то 

място по този показател сред 103 страни, като изостава спрямо 2003 година. 

Таблица 10: Индекс на качеството на фирмените дейности и стратегии 

Държава Индекс на качеството на фирмените дейности и стратегии 

Словения 27 

Чехия 31 

Литва 37 

Словакия 41 

Турция 44 

Полша 47 

Унгария 48 

Латвия 51 

Кипър 59 

Малта 60 

Румъния 61 
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България 86 

Източник: Доклад за глобалната конкурентоспособност 2004-2005 г. 

1.3.1.5.Институции, подпомагащи МСП 

По данни от Редовния доклад на Европейската комисия за 2004 г. институционалната 

структура за подпомагане на МСП е недостатъчно добре развита. Основното 

административно звено – Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП към 

Министерство на икономиката е с недостатъчен капацитет, за да изпълнява 

възложените й функции – планиране и провеждане на ефективна политика за развитие 

на сектора.  

По данни на Центъра за икономическо развитие около половината от МСП не са 

запознати с услугите, предлагани от бизнес центровете. Преобладаваща част от 

компаниите, регистрирани в отдалечени райони, заявяват, че в техния регион не 

съществуват подобни структури. Това води до заключението, че териториалното 

разпределение на НПО, предлагащи услуги на бизнеса, не е оптимално. Липсва също 

така координация и сътрудничество между организациите, работещи в близки сфери за 

подпомагане на МСП. 

1.3.1.6.Политика за интегриране в Единния Европейски пазар 

Съществен проблем за българските МСП е изоставането на подготовката им за 

присъединяване към Единния Европейски пазар. По данни от доклада за МСП 2002-

2003 г. над 45% от предприятията не са предприели никакви действия в тази насока. 

Едва 1/3 от тези предприятия се интересуват от целеви програми за подпомагане на 

МСП. Минимална част от МСП са направили  оценка на разходите за изпълнение на 

европейските изисквания( едва 5.8%) от предприятията.  

Незадоволителен е интересът към сертифициране на МСП за въвеждане на системи за 

управление на качеството (БДС ISO 9001:2000) и на околната среда (БДС ISO 14001) и 

еко-маркировки. Ниска е и  информираността за същността, процедурите и ползите от 

тяхното въвеждане. Недостатъчен е и процентът  на въведените екологосъобразни 

технологии, постигането на съответствие и познаването на законодателството в 

областта на околната среда. Причините са двустранни – непознаване на изискванията за 
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въвеждане на системи за управление на качеството  на околната среда и липса на 

готовност за инвестиция в тази посока. 

 

 

 Таблица 11 Сертификати за системи за управление на качество ISO 9001:2000 за 

периода 2001-2003 г. 

2001 2002 2003 Страна 

Общо В т.ч. ISO 9001:2000 Общо В т.ч. ISO 9001:2000 Общо В т.ч. ISO 9001:2000 

България 469 38 629 246 1147 842 

Румъния 1670 87 2463 767 3189 2052 

Полша 2622 232 3091 914 4127 3216 

Чехия 5627 320 8489 1125 8968 2565 

Източник: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates - 2003 

 

 

 

Таблица 12: Сертификати за системи за управление на околна среда ISO 14001 за 

периода 1998-2003 г. 

Държава 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

България 0 0 0 6 10 17 

Румъния 1 1 5 15 45 96 

Полша 15 72 66 294 434 555 

Чехия 42 60 116 174 318 515 

Източник: The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates – 2003. 
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1.3.1.7.Политика на държавата за насърчаване развитие на МСП 

През април 2002 г. бе приета Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 

за периода 2002-2006 г., чиято основната цел е създаването на благоприятна среда и 

условия за развитието на конкурентноспособен сектор на МСП. Сред приоритетите на 

Националната стратегия са опростяване на административната и нормативна среда за 

МСП, подобряване на финансовата среда, подкрепа на иновациите и технологичното 

развитие, подобряване на конкурентоспособността на МСП на европейските пазари, 

подобряване на достъпа до информационни услуги, насърчаване на предприемачески 

дух и умения и осигуряване на условия за балансирано регионално развитие на МСП. 

По оценка от доклада за МСП 2002-2003 г. националната политика по отношение на 

МСП е последователна, но не достатъчно активна и резултатна. Националната 

стратегия е очертала добре областите, в които е необходима интервенция. Основен 

проблем е лошото финансово обезпечение  на изпълнението й, тъй като няма изрично 

предвидени бюджетни средства за реализация на набелязаните мерки. 

 

1.3.2. Преструктуриране на естествените монополи и приватизация 

Дерегулирането на естествените монополи и приватизацията е основен фактор за 

подобряване на производителността и ускоряване на преструктурирането на 

икономиката. След близо десетгодишен период процесът на раздържавяване е към своя 

край. През последните няколко години бяха създадени нормативни предпоставки за 

либерализация на инфраструктурните отрасли, изграждане на независими регулатори, 

преструктуриране предприятията монополисти и стартира постепенното отваряне на 

пазарите. Въпреки положените усилия все още съществуват множество ограничения 

пред навлизането на конкуренти на компаниите монополисти в отделните сектори. 

Към 28.02.2005 г. са продадени 88.23 % от сумата на активите, подлежащи на 

раздържавяване в средносрочна перспектива и 58.27 % от активите на всички държавни 

предприятия. Приватизацията в основните отрасли на икономиката: индустрия, 

земеделие, строителство, транспорт и услуги е почти изцяло завършена, като  през 

2003 г. делът на частния сектор достигна 64.1% от общия БВП .  

През 2004 г. бе финализирана  сделката за продажба на  65% от монополиста на пазара 

на фискирани телефонни услуги. В началото на годината чрез фондовата борса бе 
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продаден и остатъчния дял от компанията. След приемането на нов   Закон   за 

далекосъобщенията през 2003 г. и на Наредбата за условията и реда за взаимно 

свързване на далекосъобщителни мрежи се създадоха условия за развитие на 

конкуренцията и насърчаване на инвестициите в далекосъобщителния пазар. 

Регламентиран е обхватът на универсалната далекосъобщителна услуга и механизмът 

за нейното финансиране, което гарантира предоставянето й в условията на пълна 

либерализация. Към настоящия момент Комисията за регулиране на съобщенията е 

издала 15 лиценза за предоставяне на фиксирани телефонни услуги. 

В областта на железопътния транспорт влязлото в сила през 2002 г. ново 

законодателство формално премахва монопола върху превозите на пътници и товари, а 

железопътната инфраструктура остава публична държавна собственост и се стопанисва 

от държавно предприятие. Сериозен проблем пред либерализацията в сектора е 

недостатъчна прозрачност и липса на пазарна ориентация в начина на определяне на 

таксите за достъп до железопътната инфраструктура, като инфраструктурните такси са 

едни от най-високите в Европа, което ограничава силно навлизането на нови участници 

на пазара на този вид транспортна услуга. 

През 2004 г. започна поетапната либерализация на пазара на електроенергия с 

предоставяне на право за сключване на преки договори с производителите на 22% от 

потребителите, като до средата на 2007 г. се очаква да бъде постигната пълна 

либерализация. През същата година бяха успешно приватизирани седемте 

електроразпределителни дружества, които бяха придобити от водещи компании в 

електроенергийния сектор. През 2005 година предстои да бъдат финализирани 3 сделки 

в електропроизводствения подсектор. 

Силно забавено е преструктурирането на монополиста в преработката и производство 

на тютюневи изделия – “Булгартабак холдинг”АД. В резултат са налице остаряла 

производствена техника, намалена конкурентноспособност на международните пазари 

и декапитализация на предприятието. Неблагоприятни са перспективите пред 

дружеството във връзка с приемането на страната през 2007 г. в ЕС и свързаната с това 

либерализация на митата и увеличаване на акцизните ставки за цигарите. 
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1.3.3. Иновации 

Съгласно икономическата теория иновациите са водещият фактор за поддържане на 

устойчив икономически растеж в дългосрочен план. Дългосрочен проблем, пред който 

е изправена страната, е създаването на стимули за фирмите за инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност, както и ниската степен на сътрудничество 

между бизнес-наука-образование в тази област. Друг съществен проблем е слабото 

участие на МСП в процеса на въвеждане на иновации. Позитивни сигнали за 

представляват нарастващите инвестиции в информационната и комуникационната 

инфраструктура, както и увеличаващият се дял на завършилите научно-технологични 

специалности.  

За повечето страни, догонващи в иновационното си развитие, критичното ниво на 

инвестиции, след което може да се очаква качествен скок в иновационната активност, е 

25-30%. Прогнозите на АИАП предвиждат в периода 2007-2013 България да достигне 

нивото на инвестиции, което ще наложи разработването на целенасочена политика и 

стимули за изграждане на икономика основана на знанието. 

Основна цел на Лисабонската стратегия, към която ще трябва да се придържа и 

България, е достигане на 3% от БВП разходи за НИРД до 2010 г., от които 2% разходи 

за НИРД на бизнеса13. Разходите на бизнеса за НИРД са  важен показател, който 

измерва оценката на предприятията за отношението риск/доходност на инвестициите в 

иновации. По данни на European innovation scoreboard 2004  българските предприятия 

са много по-слабо активни в областта на иновациите (осигуряват 35% от общите 

разходи за НИРД за 2002 г.)  в сравнение със средното ниво на участие на 

предприятията в EU-25,  които  покриват 85%  разходите  на страните за иновации, 

срещу 15% държавно участие. 

Таблица 13: Разходи за НИРД като % от БВП 

Държава 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

България 0 0 0 6 10 17 

                                                 

13 По данни на Евростат през 2003 г. разходите за НИРД са достигнали 0.5% от БВП 
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Румъния 1 1 5 15 45 96 

Полша 15 72 66 294 434 555 

Чехия 42 60 116 174 318 515 

Източник: European innovation scoreboard 2004 

1.3.3.1.Връзка бизнес – образование - наука 

Въпреки високия процент на висшистите в активна възраст – 21%, който съответства на 

средното равнище за ЕС-15, качеството на образованието не отговаря напълно на 

изискванията на бизнеса, което води до проблеми с реализацията на завършилите 

средно и висше образование. Изключително нисък е делът на учените, работещи в 

предприятията – 6.7%14 - най-нисък сред всички страни кандидатки, при средни 

стойности за ЕС 25 – 47.3%. Този факт разкрива значително разминаване между 

потенциал и използване на човешките ресурси в областта на иновациите и все още 

изключително слабото търсене на квалифицирани специалисти от инженерните и 

научните специалности от предприятията. Същевременно нараства броят на 

завършилите висше образование в научно-технологични специалности15 – 11.7% - над 

средното равнище за новоприетите страни-членки в ЕС – което е сигнал, че в страната 

постепенно се изгражда потенциал за създаване на нови технологии и продукти, който 

все още е твърде слабо използван. 

В начален стадий на развитие е и предлагането и използването на образователни услуги 

за преквалификация и продължаващо професионално обучение, което да компенсира 

несъответствието между търсене и предлагане на пазара на труда. По данни на 

Евростат през 2004 г. едва 1.3% от населението в трудоспособна възраст е преминало 

продължаващо професионално обучение при средни нива за ЕС-15 от 10.1, а за ЕС-25 

9.4%. 

Проблем остава и неефективната система за финансиране на държавните научни звена, 

която не стимулира пазарната ориентация на научните изследвания и внедряването на 

резултатите им в индустрията. 

                                                 

14European innovation scoreboard 2003 

15 Измерено на 1000 души от населението на възраст от 20 до 29 години към 2003 г., European innovation 
scoreboard 2004 
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1.3.3.2.Процес на въвеждане на иновации в МСП 

Въвеждането на иновации в МСП все още изостава значително в сравнение с групата 

на големите предприятия. Според проведено изследване на НСИ за иновационната 

дейност на МСП в периода 2000-2002 г. 89.3% от МСП не са въвели иновации, като 

основна причина за това те определят неблагоприятните пазарни условия. Голяма част 

от оборота на МСП остава ориентиран към местния пазар, характерен с 

неплатежоспособно търсене. 97.1% от предприятията попадат в категорията фирми, 

които изнасят не повече от 10% от своята продукция.  

Институционалните източници на информация за иновации са ползвани най-слабо от 

предприятията. Само 24.3% от фирмите иноватори са получили информация за 

иновации от научноизследователски институти и само 25.7% - университети и 

институти.  

1.3.4. Развитие на туризма 

1.3.4.1.Общо състояние на туристическия отрасъл 

Туристическият отрасъл играе традиционно важна роля в икономическото развитие на 

България. Страната ни  придобива все по-широка международна известност със 

съчетанието си на природно и културно наследство и богата и атрактивна мрежа от 

природни и културни ресурси. Въпреки  положителните сигнали  за развитието на 

туризма в България през последните години, основни проблеми остават силно 

изразената сезонна и териториална концентрация на туристическата дейност, както и 

слабото  развитие на алтернативните форми  на туристическа дейност.  Преобладава 

имиджа на страната ни като евтина дестинация  с ниско ниво на диверсификация на 

туристическия продукт и на предлагане на допълнителни туристически услуги, които 

водят до увеличаване на добавената стойност. Забавя се и приемането на стратегия, 

която да определи основните насоки за развитието на отрасъла. Изостава също така и 

подобряването на местната инфраструктура, както и подготовката на специалисти в 

отрасъла. 

Приходите от международен туризъм имат ясно изразена възходяща тенденция. През 

периода 1997-2003 г. те нарастват с 51.8%, а положителното салдо от туристическа 

дейност с 28.3%. Тази тенденция се запазва и през 2004 г., като се очаква приходите от 

международен туризъм да надхвърлят 2 млрд. долара (при 1.66 млрд. долара за 2003 г.).  
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Таблица 14: Туристически услуги, (млн. щ.д.)  

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 

Пътувания: кредит 1 092.6 966.3 931.7 1 074.2 962.7 1 153.7 1 658.2 2349.4 

Пътувания: дебит -384.6 -519.2 -526.4 -538 -455.5 -533.4 -749.8 -965.8 

Пътувания: нето 708 447.1 405.3 536.2 507.2 620.3 908.4 1383.6 

оценка  за 2004 г. 

Източник: БНБ 

 

Според данни на Националния статистически институт през 2004 г. в страната има 

общо  188 385 легла.  Те са осигурени от 1 281 средства за подслон. В момента 80 % от 

легловата база е съсредоточена в 20 общини, които заемат едва 9% от територията на 

страната, а над 80% от приходите идват от морския туризъм (около 50% от леглата са в 

курортите на Черно море). Малкия брой пет-звездни хотели и ограниченото присъствие 

на международните хотелски вериги са показател за преобладаващо предлагане на 

нискокачествени и евтини услуги.  Функционалните условия в много от две и три-

звездните хотели често не отговарят на международните, а дори и на регионалните 

стандарти. Обновяването е приоритет за много нови собственици на хотели, но късите 

сезони и ниската възвръщаемост не осигуряват лесен достъп до кредит.  Същевременно 

България поддържа статуковото на “евтина дестинация” и е предпочитана предимно от 

туристи с по-ниски доходи. В момента един турист харчи в България едва по 43 долара 

на ден, докато в световен мащаб средните разходи на един турист на ден надхвърлят 80 

долара. Средните приходи от почивка на един чуждестранен турист в страната към 

момента са 420 долара, докато този показател в световен мащаб е 675 долара. 

Необходимо е да се търси постигането на баланс в дела на приходите от основни и от 

допълнителни услуги – в момента 70% от приходите идват от основните услуги – 

хотели, храна, транспорт. Само 20% от приходите са от допълнителни услуги. 

Качеството на туристическите услуги, предлагани на пазара в повечето райони, не 

винаги е на нужното професионално ниво. Понастоящем липсва система за 

стандартизация на качеството на продуктите и услугите в сферата на туризма. Опитите 

за организиране на курсове за квалификация в тази област са малко. 
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1.3.4.2.Фактори за развитието на туризма 

Ресурси 

България е страна с умерен климат, комбиниран с благоприятно средиземноморско 

влияние. Общото изобилие и голямо разнообразие на водни ресурси, включително на 

минерални извори, осигуряват разнообразни възможности за отдих и рекреация. 

Страната ни  притежава богата и атрактивна мрежа от природни и културни ресурси, 

която включва девет обекта – седем културни и два природни – включени в Списъка на 

световното наследство (ЮНЕСКО), природни и културни забележителности от местно 

значение, както и защитени територии, които са общо 5% от площта на страната. Това 

разнообразие на ресурси е съсредоточено на сравнително малка територия, 

позволяваща достъп до много различни обекти за кратко време. 

Инфраструктура и услуги 

Транспортните проблеми  и преди всичко  състоянието на летищата са сред първите, 

които трябва да бъдат решавани с оглед развитието на отрасъла. Необходимо е да се 

извърши сериозна модернизация на летищата в Пловдив, Бургас и Варна. Трафикът до 

морските летища е увеличен с над 40% и модернизирането и разширяването на 

капацитета им е задължително условие за успешно развитие на морския туризъм. 

Постепенно се развива и по-сложна инфраструктура на отрасъла.  От 1998 вече работи 

и система за резервация чрез Интернет, която обслужва най-добрите хотели в морските 

и планинските курорти, но базите данни, обслужващи националните системи за 

информация и резервации, са непълни. Все още не съществува надеждна, точна, 

осъвременена и лесно достъпна за широката публика информационна система за 

услуги, стоки и обекти, свързани с развитието на туризма. 

Инфраструктурата, предназначена за развитие на алтернативните форми на туризъм, е 

относително слабо развита. Това са пешеходните, конните, велосипедните маршрути, 

семейните хотели и съпъстващите информационни услуги, като карти, пътеводители на 

хартиен и на електронен носител.  

Човешки ресурси 
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Изследванията и сътрудничеството в обучението остава ограничено.  От дванадесет 

образователни институции само една има международни програми и това е колежът в 

Албена.  Липсва ясна връзка между предлаганото образование и нуждите на отрасъла. 

Оттам произтичат проблемите с липсата на  професионално подготвени  кадри (както 

на ниво обслужващ персонал, така и на средно и висше мениджърско ниво) за всички 

сфери на туризма.  

Маркетинг и реклама 

Успешното развитие на туризма в България е свързано с активната реклама на страната. 

Представянето на България като интересна туристическа дестинация е сред 

приоритетните дейности на Агенцията по туризъм. През 2005 ще започне поетапно 

изграждане на национална туристическа информационна система в България. 

Предвижда се системата да дава пълна информация за страната – природни, културни, 

исторически забележителности, хотели, туристически агенции, ресторанти, заведения, 

атракции, като ще предлага информация на различни езици. Очаква се националната 

туристическа информационна система да бъде част от Националния туристически 

информационен център, който съществува в момента. По този начин ще се засилят 

рекламните елементи в неговата дейност. Министерство на икономиката поддържа 

регистър на категоризираните от него хотели, места за настаняване и ресторанти, а така 

също и на лицензираните туристически агенции. Тази информация също ще бъде 

включена в бъдещата национална туристическа информационна система.  

Фирмени стратегии 

Изминалият летен сезон потвърди някои от основните проблеми, свързани с качеството 

на фирмените стратегии в отрасъла. Фирмите не използват в достатъчна степен 

предимствата на маркетинга. Влагат се огромни инвестиции в строителство на хотели, 

но след това собствениците и мениджърите не провеждат последователни 

маркетингови проучвания за възможностите за използване на базите и за оценките на 

клиентите. Не се правят предварителни проучвания за кого са предназначени 

конкретните услуги, предлагани от хотелите. Провеждането на активни маркетингови 

проучвания и разработването на подходящи стратегии могат да осигурят трайни 

конкурентни предимства на фирмите. 

Финансиране на туризма 
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Множество донорски програми и проекти осигуряват средства за институционално 

развитие, разработване на продукти, маркетинг и реклама, и развитие на бизнеса в този 

подотрасъл. Някои донори предоставят капитал за проекти и услуги. Средствата по 

линията на ФАР, САПАРД и ИСПА се насочват към целите на устойчивия туризъм, 

като основната цел е развитието на инфраструктурата и диверсификацията на 

туристическия продукт. Въпреки добрите намерения и новото законодателство в 

сферата на туризма, почти никакви стимули не се предлагат на собствениците на малки 

семейни туристически фирми. Достъпът до първоначален капитал е изключително 

труден, почти липсват познания и умения за разработване на бизнес планове за 

получаване на кредити. 

НПО в областта на туризма 

В страната има голям брой неправителствени организации в сферата на туризма и 

опазването на околната среда, които образуват помежду си широка мрежа и група за 

лобиране.  Макар възможностите на повечето организации да не са много големи и 

координацията и комуникацията между тях да не са на нужното ниво, самото им 

съществуване на национално, регионално и местно равнище е важен фактор за 

бъдещето на отрасъла. Все още  липсва нужната професионална квалификация и 

възможности за наблюдение на действителни алтернативни туристически практики, 

което се отразява неблагоприятно на доверието в тях на местно равнище. 

1.3.5. Енергоемкост на БВП и енергийна ефективност 

Въпросите за повишаване на енергийната ефективност и насърчаването на 

енергоспестяването и въвеждането на енергоспестяващи технологии се явяват едно от 

най-сериозните предизвикателства в настоящия и следващия период на развитие на 

страната ни. Всички основни документи, касаещи приемането ни в ЕС – Редовният 

доклад за прогреса на България в процеса на присъединяване 2003 г., Пътната карта на 

България и Партньорството за присъединяване -  подчертават необходимостта от 

целенасочени практически стъпки за намаляване на енергийния интензитет на 

българската икономика.  

Страната ни е силно енергийно зависима, внасяйки над 70% от необходимите й 

първични енергийни ресурси. За целта се изразходват около 20% от БВП. Голямата 

енергийна наситеност се явява пречка за ускоряването на икономическия растеж 

поради занижената конкурентоспособност на българските стоки, изделия и услуги, 
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допълнителните разходи за внос на първични енергоносители и необходимите 

инвестиции за изграждане на нови енергийни мощности. 

Данните на Евростат за относителното енергийно потребление на икономиката 

показват, че българската икономика потребява около девет пъти повече енергийни 

ресурси в сравнение с ЕС25. 

Таблица 15: Относително енергийно потребление на икономиката16 

2002 Енергийно потребление 

(тона нефтен еквивалент / 1000 евро) 

ЕС 25 0.21 

България 1.78 

Полша 0.65 

Румъния 1.27 

Словакия 0.96 

Словения 0.34 

Унгария 0.57 

Чехия 0.93 

Източник: Eurostat 

 

Създавайки около 30% от БВП, индустрията е най-големият потребител на първични 

енергоносители, горива и енергия, като консумира 38.2% от крайното енергийно 

потребление в страната при  средно ниво за ЕС-25 от 28%. Най-големите енергийни 

консуматори в сектора17 са: черната металургия – 22%, химическата индустрия – 28%, 

производството на изделия от неметални минерални суровини – 16% и хранително-

                                                 

16 Показателят относително енергийно потребление на икономиката измерва количеството енергийни 
ресурси за единица БВП(тона нефтен еквивалент/1000 евро) 

17 По данни на НСИ за 2002 
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вкусовата промишленост – 9%. В повечето отрасли на икономиката са налице остарели 

и енергоемки технологии и оборудване. Специфичната енергийна консумация за 

производството на единица продукция превишава с около 15-30%, а в редица случаи и 

повече, тази в страните от ЕС. 

1.4. Регионално развитие 

1.4.1. Обща характеристика на регионалното развитие 

През януари 1999 г. президентът на Република България с указ утвърди границите и 

административните центрове на настоящите 28-те области. Те съответстват на ниво 3 

от номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS) на 

Евростат. С Постановление N109 от 28.05.2004 г. на Министерски съвет, бяха 

определени центровете на 6 района за планиране, отговарящи на ниво 2 от NUTS. 

Територията на районите за планиране агрегира територията на съставящите ги 

области. 

С най-обширна територия (24,8% от територията на България) е Южният централен 

район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и 

Хасково. В административно отношение той се състои от най-много общини (74 от 

общо 264 към 31.12.2003 г.), населени места (1 511) и градове (63). Единствено по 

показателя “гъстота на населението” (70,7 души на кв. км.) Южният централен район 

отстъпва на Югозпадния, където на 1 кв. км. се падат средно 103,9 души. Първенството 

на Югозападния район се дължи на столицата София, на чиято територия (най-малката 

от всички области – 1,2% от територията на страната) живеят 896,2 души на кв.км. 

Областта е и с най-голям брой на населението – 1 208 930 жители към 31.12.2003 г. 

Най-малкият район е Северозападният включващ областите Видин, Враца и Монтана. 

Това се отнася както за територията му (9,6% от тази на страната), така и за 

населението – 512 593 души. На територията на Северозападния район са разположени 

най-малък брой населени места (395) и най-малко градове (23).  

Мрежата от населени места на националната територия е сравнително равномерно 

развита. Неравномерно е развита обаче мрежата от големи градове – опорни центрове 

на общото социално-икономическо развитие. Около 70% от населението е 

съсредоточено в 30 от общо 264 общини с население между 25 000 и 99 999 жители и 9 

общини с население над 100 000 жители (между които е и София с над 1.100 000). 
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Останалите 225 общини имат население под 25 000, което представлява 30% от общото 

за страната. От общо 5532 селища над 4000 имат по-малко от 500 жители.  

Централните райони (Северен-Централен и Южен-Централен) показват равномерно 

разпределение на градовете с 2 центъра с население около 100 000 жители и 7 с 

население между 25 000 и 99 999 жители. Не толкова равномерно е разпределението в 

Югоизточния район, където има само 1 център с над 100 000 жители. В Североизточния 

район, градската структура се състои от четири града с население 25 000 – 99 999 и 

само два центъра с население над 100 000 жители. В Северозападния район няма 

градове с над 100 000 жители, а само четири центъра с население между 25 000 и 99 999 

жители. 

Това териториално разпределение на селищната мрежа поражда проблеми от типа 

“център-периферия” и обуславя наличието на големи вътрешнорегионални различия 

(между областите и общините в районите за планиране) и незначителни 

междурегионални различия (между районите за планиране). 

Въпреки общата картина на относителна изостаналост на българските региони в 

сравнение с 25-те членки на ЕС, която е фундаменталният проблем на икономическото 

и социално сближаване, в България определено съществуват въпроси и проблеми, 

които имат ясно изразено регионално измерение. Принципно, най-важни сред тях са 

миграцията на населението от малките градове и неградските центрове, както и 

появяващите се несъответствия предимно между основните градове и по-слабо 

урбанизираните райони. Възстановяването на по-слабо урбанизираните райони до 

голяма степен ще зависи от добрите резултати от обновлението на градовете. 

Развитието на градове с добри връзки с техните по-слабо населени прилежащи 

територии, в крайна сметка ще доведе до положителен ефект в райони, които 

понастоящем претърпяват значителен упадък и са подложени на обезлюдяване. 

В този смисъл, усилията на регионалната политика следва да бъдат насочени към 

постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите за планиране, като се 

инициират положителни промени и фокусирани интервенции, които да внесат 

положителен импулс в развитието, чрез осигуряване на качествена селищна среда и 

услуги, квалифицирани човешки ресурси и относително добри инфраструктурни 

мрежи, които да създадат потенциалната основа за подобряване свързаността между 

основните центрове и техните прилежащи територии за по-ефективно и интегрирано 

регионално развитие. 



Работен вариант! 

 56 

1.4.2. Районите за планиране и регионите на ЕС 

По размер (измерен чрез броя на населението) районите за планиране се доближават до 

средните параметри за районите NUTS II в ЕС. Характеризират се с относителна 

балансираност (съотношението между най-големия и най-малкия по население район е 

4,1), като близки, макар и по-високи стойности имат само Швеция (4,4) и Австрия (5,8). 

Наблюдаваният ръст на БВП в българските райони като цяло през последните 7 години 

(3-7%) е по-висок от средният ръст на ЕС15, който през 2003 г. за трета поредна година 

е под 1%. Въпреки системния растеж на БВП в страната различията в развитието между 

България и държавите членки на ЕС, остават значителни. През 2002 г. БВП (ППС) на 

човек е 29 % от средния за ЕС - 15 и по този показател страната е на последно място 

сред европейски страни-членки.  

Българските райони са икономически най-слабите региони спрямо ЕС. През 2002 г. 

стойността на БВП на човек в най-силния район на България – Югозападен е съответно 

36% от средното за ЕС - 15 и 39.8% от ЕС -  25. Останалите райони за планиране са със 

стойности между 22% (Южен Централен) и 24% (Северозападен) спрямо средното за 

ЕС15, и съответно 24-26% - за ЕС 25.  

Сравнени с други райони в ЕС районите в България също попадат сред последните. 

БВП в тях е между  31-36% от средния БВП в районите по Цел 1 (както са определени 

за 2000-2006) и 35-40% от БВП на 25те  най-слабо развити райони по Цел 1.  

Между самите райони в България, обаче, не съществуват фундаментални различия по 

отношение на БВП на човек от населението: повечето от районите са на ниво 22-24% от 

средното за Европа. Никоя друга страна не демонстрира такова сближаване на ниво 

NUTS ІІ, което би било много  приемливо при по-високо национално ниво на развитие. 

1.4.3. Население и демографски процеси 

Населението на България към 31.12.2003 г. е 7 801 273 души. Най-много жители има в 

Югозападния район за планиране – 27% от населението на страната. Това се дължи на 

факта, че в рамките на този район се включва област София (столица) с население 

15,5% от това на страната. Следващите по този показател са областите Пловдив, Варна 

и Бургас, чийто центрове са веднага след град София. Най-малкият район е 

Северозападният с дял на населението само 6,6%. На негова територия е разположена и 

най-малката по население област в страната – Видин – с 1,6% от населението. 
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В сравнение с 1997 г. населението на България е намаляло с 482 хил. души, или с 6,8%. 

Значителната разлика се дължи на отчетената външна миграция на населението. Най-

голямо е намалението в областите Кърджали и Враца – съответно с 24,3 и 17,2%, най-

малко е в област София. Единствено в областите София (столица) и Варна прирастът е 

положителен – съответно 1,5% и 2,7%. 

Продължаващите негативни тенденции в развитието на демографските процеси 

довеждат до големи промени във възрастовата структура на населението. Задълбочава 

се процесът на неговото застаряване. Върху коефицента на възрастова зависимост 

влияе все повече увеличаващият се дял на възрастното население на 65 и повече 

години. Най-високи стойности този показател има в Северозападния район – 56%, 

където областите Видин и Монтана са водещи за страната – съответно с 58,6 и 58,1%. 

Най-ниските стойности са в Югозападният район – 41,9%, и в област София (столица) – 

38,3%. Намаляването на населението на възраст от 15 до 65 години е резултат както за 

неговото естествено движение, така и на емиграцията от страната. Възпроизводството 

на населението в този възрастов интервал се ограничава и от намалението на 

населението до 15 години. 

Естественият прираст за периода 1997-2003 г. е отрицателен във всички райони за 

планиране. Най-високи отрицателни стойности се поддържат в Северозападния район 

(-11,8 ‰), които са почти два пъти по-високи от средните за страната (-5,7‰), следван 

от Северния централен район (-8,6 ‰). Останалите райони имат по-ниски стойности на 

отрицателен естествен прираст от средния за страната. Поддържането на тези 

стойности е резултат от застаряването на населението и промените в репродуктивните 

му нагласи, като последните до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт. 

Интензитетът на вътрешната миграция за 1997-2003 г. е около 22,5 ‰ (418 хил. души), 

но е налице тенденция към намаление (19,5 ‰ през 2003 г.). Около 2/3 от мигрантите са 

във възрастовия диапазон 10–39 години. Като цяло при повечето райони отрицателните 

стойности на вътрешната миграция нарастват или се запазват, а само в Югозападния 

район нетната миграция е положителна и непрекъснато увеличава своя интензитет (от 

2,4 ‰  през 1997 г. до 7,6 ‰ – през 2003 г.) Последният район привлича 

вътрешномиграционните потоци главно поради наличието на по-големите възможности 

в столицата за диверсифицирана заетост и гъстата мрежа на образователна инф-

раструктура (особено за висше образование). 
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1.4.4. Социални характеристики и условия на живот 

През периода 1997-2003 г. се наблюдава тенденция за намаляване на икономически 

активното население. През 2003 г. средно за годината икономически активното 

население в страната е 4746,5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност е 

най-висок в Югозападния район (53,3%), където за област София той е 55,0%. В 

Северозападния район е регистрирана най-ниската му стойност – 42,2%. 

През 2003 г. средногодишният брой на заетите в страната е 2834 хиляди, а 

коефициентът на заетост – 42,4%. Най-високо е равнището на заетост в Югозападния 

район – 47,3%, като за област София (столица) има стойност 48,2%. Най-ниски 

стойности на коефициента на заетост се наблюдават в Северозападния район (35,3%), и 

по-конкретно в област Видин (31,1%). 

Районите за планиране се характеризират с високо равнище на безработица, въпреки че 

от 2000 г. насам се забелязва тенденция на непрекъснато намаление. С изключение на 

Югозападния район, равнището на безработица в останалите райони за планиране се 

задържа над средните стойности за страната. През 2003 г. най-високо е равнището на 

безработица в Северозападния район (23.4%). Традиционно ниската безработица в 

Югозападния район се дължи на влиянието на област София-град, където 

безработицата е около 4-5%. 

През 2003 г. сравнението по паричен доход средно на лице от домакинство на районите 

за планиране показва голяма вариация. Най-висок доход средно на лице от 

домакинство се наблюдава в Югозападния район – 1862 лева. Второто място е за 

Югоизточния район със 1650 лева. С най-нисък общ доход средно на лице от 

домакинство е Северозападния район – 1452 лева. Анализът на структурата на общите 

доходи на лице от домакинство в районите показва, че те се дължат преди всичко на 

доходите от работна заплата (51,4%) и пенсии (26,5%). С най-висок дял на доходите от 

работна заплата е Югозападният район – 53,6%, а с най-нисък – Северозападният – 

47,7%. Делът на доходите от пенсии е най-нисък през 2003 г. в Югоизточен район – 

24,7%, а най-висок – в Северозападния – 29,6%. 

Прегледът на структурата на разходите през 2003 г. по райони за планиране показва 

много по-слабо забележими разлики отколкото структурата на доходите. Най-

забележими са те при разходите за домашно стопанство – от 5% за Северозападния 

район до 1% за Югозападния. 
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Тенденцията домакинствата да харчат най-много средства за храна се запазва през 

целия период при всички райони за планиране. През 2003 г. за храна най-много са 

отделяли жителите на Югозападния район – 38%, а най-малко жителите на Северен 

централен, които обаче за сметка на това имат най-голям дял на разходите за жилища, 

вода, електроенергия и горива за битови нужди – 16,5%. Този показател е с най-ниска 

стойност за Югоизточен район (14,3%). По отношение на разходите за средства за 

свободно време, развлечения, културен отдих и образование вариацията между 

районите не е голяма. Все пак през 2003 г. най-много са си позволили да отделят 

жителите на Северен централен район – 4,2%, а най-малко – на Североизточния и 

Югоизточния – 3,8%. 

1.4.5. Образование и здравеопазване 

През периода 1999-2003 г. намалява броят на учебните заведения в страната. През 

учебната 2002/2003 г. те са общо 3370. Най-много учебни заведения има в Южния 

централен район – 869, а най-малко – в Северозападния – 265. От друга страна се 

наблюдава тенденция за повишаване образователното равнище на населението в 

България, която се изразява в увеличаване дела на населението със средно и по-високо 

образование. Отбелязаната тенденция присъства във всички райони за планиране, като 

и тук се проявява характерната за повечето показатели поляризация между 

Югозападния район (29.5% от населението са висшисти през 2003 г.) и Северозападния 

район (16.5%). Останалите райони имат сходни характеристики (над 17%), значително 

под средното за страната. Във всички райони бележат увеличение и лицата със средно 

образование. Образователното равнище на селското население е по-ниско от това на 

градското. По тази причина районите и областите с по-висок дял на селско население 

имат и по-голям дял на по-ниско образованите групи. 

Сравненията с ЕС показват, че делът на населението със средно и по-високо обра-

зование в България е 71.7%, което е над средното равнище за ЕС (68), а делът на насе-

лението в трудоспособна възраст с висше образование е равен на средния показател за 

ЕС (21,8%) и по-висок от този на новоприсъединилите се страни, който се оценява като 

изключително нисък (14,8%). В същото време, столичните региони на страни като 

Англия, Белгия, Финландия, Франция и др. имат по-високо натрупване на население с 

висше образование (около и над 35%) от Югозападния район. Останалите български 

райони имат по-добри показатели от редица региони на Гърция, Италия, Австрия и 
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Португалия, и от регионите на почти всички новоприсъединили се страни, но в същото 

време изостават значително от равнището на образование от развитите региони в ЕС. 

Със стартирането на здравната реформа през юли 2000 г. се сложи началото на коренни 

промени в структурата и дейността на здравната мрежа. Въпреки затрудненията от 

методологичен характер е възможно да се откроят някои общи тенденции. През 2003 г. 

най-голям брой лечебни заведения, които предоставят здравни услуги има в 

Югозападния район (382), в частност в област София столица (254). Най-малък е броят 

им в Северозападния район за планиране (97). Броят на болничните легла непрекъснато 

намалява след въвеждането на здравната реформа както през 2003 г. техният брой 

достига 49171. С най-добра обезпеченост е Югозападния район (14391 легла), а с най-

ниска Северозападния район (2760 легла). 

1.4.6. Регионална икономика 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) общо за страната през 2003 г. е  32,335 

млн. лева. На Югозападния район за планиране се падат 38,7% от този обем. В този 

район се намира област София (столица), където е концентрирана най-голямата част от 

икономическата активност в страната и поради това на нея се падат 29,2% от 

произведения БВП. Най-малкият относителен дял от обема за страната  е произведен в 

Северозападния район – 5.2%. Област Видин, влизаща в този район, е с най-нисък 

принос сред областите в БВП за страната – 1%. 

През 2003 г. Югозападния район е с най-високо равнище на БВП на човек от 

населението (5 952 лв./ч) – с 44% повече от средното за страната (4109 лв./ч). Всички 

останали райони имат равнища под средното за страната, като с най-ниско е Южния 

централен район (20% под това за страната). Област София (столица) е с най-висока 

стойност на този показател сред областите – 93% повече от средното за страната. 

Областите Враца, Стара Загора и Варна са съответно с 11, 9.5 и 4.6% БВП на човек 

повече от националното ниво. Област Кърджали се нарежда на последно място сред 

областите по този показател с 36% под нивото за страната. 

През 2003 г. дяловете на икономическите сектори запазват съотношението от 

предходните години. През периода 1996-2003 г. се наблюдава тенденция на увеличение 

на дела на услугите в брутната добавена стойност (БДС) за сметка на намаляване на 

дела на аграрния сектор, а индустриалният сектор запазва приблизително еднакъв 

относителен дял. Тези тенденции са най-силно изразени в Югозападния район за 
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планиране, където в област София (столица) делът на услугите за 2003 година е 71% от 

БДС, произведена в областта. За целия Югозападен район делът на аграрния сектор за 

същата година е само 4% от БДС, а този на услугите - 66%. С най-висок дял на 

аграрния сектор е Южен централен район (15% от БДС, произведена в района). В този 

район се намира област Пловдив, в който делът на същия сектор е 15% от БДС, 

произведена в областта. В индустриално отношение най-силно развити са областите  

Стара Загора, Пловдив и Варна съответно с 50, 29 и 28% дял на индустрията в БДС. 

Структурата на икономиката във всички райони на страната се характеризира с най-

голям относителен дял и тенденция на нарастване на услугите. Изключение от тази 

тенденция прави Югозападният район, където този дял намалява след 1999 г. (поради 

по-динамичното развитие на индустриалния сектор). Най-динамичните отрасли в този 

сектор през последните години са съобщенията (в резултат на бързото развитие на 

пазара на мобилните комуникации) и финансовите услуги. След 1998 г. с темпове, 

близки до средните за страната, секторът на услугите се развива в Северен централен, 

Североизточен район и Югоизточен район, с по-ниски темпове от средните – в 

Северозападен и Южен централен район, и с най-високи – в Югозападен район. 

Традиционните изследователски центрове в България са университетите, научните инс-

титути и звена на БАН, аграрните институти, както и малкото останали ведомствени 

изследователски структури. Мрежата от изследователски центрове в страната обхваща 

голям брой за мащабите й университети (42) и самостоятелни колежи (9), в които през 

учебната 2002/2003 г. се обучават съответно 211272 и 14801 студенти. Югозападният, 

Северният централен, Южният централен и Североизточният район за планиране се 

открояват с по-високата си концентрация на университети и колежи, в сравнение с 

Югоизточния и Северозападния район за планиране. Без университетски център е 

Северозападният район за планиране, а в Югоизточния район такъв е само един. 

Независимо от относително високия брой на образователни и изследователски 

центрове, няма качествен преход към приложни изследвания и трансфер на иновации и 

технологии към останалите сектори. 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) предлагат нови възможности 

за фирмите и регионите и са важен фактор за регионална конкурентноспособност, 

влияещ върху скоростта на промените в регионите и териториалното разпределение на 

икономическата активност. Интернет пазарът в България бележи стабилен ръст през 

периода 1997-2003 г. По данни на Министерство на транспорта и съобщенията 
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стойността на услугите по линия на интернет е нараснал от 5,2 млн. USD (1997 г.) до 

56,8 млн.USD, или над 10 пъти. Този процес е съпроводен с ръст на компютрите, 

падащи се на 100 д. от населението. Броят на сървърите също нараства с тенденциите 

на броя на компютрите, а именно – от 6800 бр. (1997 г.) на 28 700 бр. (2003 г.). 

Основният извод, който може да се направи, е че всички райони в страната значително 

изостават по технологичен потенциал за растеж, по подготвеност за използване и по 

използване на ИКТ. Преодоляването на изостаналостта по отношение на 

технологичното развитие, икономиката на знанието и информационното общество е от 

решаващо значение за развитието на регионалните икономики и реализиране на 

интензивен растеж през следващите години. 

1.4.7. Състояние на ифраструктурата 

Териториалното разпределение на пътищата от висок ранг е от решаващо значение за 

мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги от високо качество. 

Преобладаващата част от тези пътища в страната са изградени на територията на Юго-

западен, Южен централен и Североизточен райони за планиране (съответно 22.0%; 

21.7% и 20.0% от общата им дължина). Това се обяснява с местоположението на 

особено важните центрове на селищната мрежа - София в Югозападен, Пловдив - в 

Южен централен и Варна – в Североизточен райони за планиране, предизвикали 

изпреварващото изграждане на АМ и I клас именно в тези райони. Най-малка част от 

първокласните пътища на страната са изградени на територията на Северозападен 

район (5.3%). Покритието на националната територия с пътища от висок клас е 

неравномерно – направленията изток-запад са по-силно развити, отколкото 

направленията север-юг, като е влошено обслужването на периферните територии. 

Това териториално развитие на пътната мрежа определя и възможностите за транс-

портен достъп на населението до центровете, предлагащи определен тип услуги 

(здравни, образователни, културни и др.). В Южна България над 80% от населението 

има достъп да тези услуги в рамките на 90 минути, като за Югозападния район 

стойностите са над 90%, докато в Северна България достъпът е по-затруднен, като само 

60% от населението на Северозападния район за планиране има този достъп в рамките 

на 90 минути. 

Към 2002 г. близо 98,8% от населението на страната е свързано с публичната система 

на централизирано водоснабдяване, като в Северозападен и Южен централен райони 

този процент е по-нисък  (съответно 96,7 и 96,9). Въпреки че след 2000 г. са изградени 
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и реконструирани 9 водоема, 190 селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни 

системи, над 100 проекта за малки обекти за питейно водоснабдяване и 40 съоръжения 

за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното 

водоснабдяване, 88% от населението в област Габрово (Северен  централен район), 

област Перник (Югозападен район) и област Смолян (Южен централен район) са на 

режимно водоснабдяване. Като цяло за страната, относителният дял на населението с 

режим на водоснабдяване е 21,6%, като най-критично е състоянието в Северозападен 

район, където около половината от населението (45,5%) не е с непрекъснато водос-

набдяване. В Северен централен район този проблем се отнася за една четвърт от 

населението, докато в Южен централен и Югозападен показателите са близки да 

средния за страната. Най-малко са проблемите в това отношение в източните части на 

страната (Североизточен и Югоизточен райони), където относителният дял на 

населението с нарушено водоснабдяване е доста по-нисък от средния за страната (14,4 

и 13 %). 

1.5. Земеделие и селски райони 

През последните години се наблюдава намаляване на относителния дял на аграрния 

сектор в БДС - от 13.9% през 2000 г. на 10.9% през 2004 год. Същевременно, 

относителният дял на заетите в аграрния сектор остава висок – приблизително 25% по 

предварителни данни за 2004 г. Средно за 25-те членки на ЕС относителният дял на 

заетите в земеделието е 5.2%, а относителният дял на селското стопанство в БДС е 2.1% 

по данни за 2003 г. Следователно като основен проблем за сектора се очертава ниската 

му ефективност. 

Таблица 16: Структура на БДС по икономически сектори (%) 

Отрасли/Години 2000 2001 2002 2003 2004* 

Селско и горско стопанство 13,9 13,4 12,1 11,6 10,9 

Индустрия 30,1 29,6 29,1 29,7 30,0 

Услуги 56,0 57,0 58,8 58,7 59,1 

БДС 100 100 100 100 100 

*Предварителни данни 

Източник: НСИ 
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Таблица 17: Заети лица в сектор селско, ловно, горско стопанство и рибно 

стопанство 

Заети/Години 2009 2001 2002 2003 2004* 

Общо 2980108 2968069 2978562 3166499 3236387 

Селско, ловно и горско 

стопанство,рибно стопанство 

 

781566 766796 769094 806613 807694 

Относителен дял 26.23 25.83 25.82 25.47 24.96 

*Предварителни данни 

Източник: НСИ,АИАП 

В сравнение с европейските държави съотношението “брутна добавена стойност/брутна 

продукция” (БДС/БП) в сектора остава относително ниско, което е индикатор за все 

още незавършилото преструктуриране. 

Таблица 18: Ефективност на сектори селско и горско  стопанство (отношение 

БДС/БП)  на българската икономика за периода 2000-2004 г. 

 2000 2001 2002 2003 2004* 

Селско и горско стопанство 43.4 42.8 43.4 43.8 43 

  Селско стопанство 43.7 43.0 43.7 44.2 43.4 

  Горско стопанство 32.2 32.6 32.9 31 30.8 

*Предварителни данни 

Източник: НСИ, АИАП 

1.5.1. Структура и профил на земеделските стопанства 

По данни от преброяването през 2003 г. на земеделските стопанства в България техният 

брой е 665 548, стопанисващи над 2,9 млн. ха използвана земеделска площ. По своя 

статут те се разпределят както следва: 6 954 са юридически лица и еднолични търговци, 

които стопанисват около 2 млн. ха използвана земеделска площ или 70% от ИЗП на 

стопанствата в страната или средно по 291,2 ха. От тях кооперации са 1 992 и 

обработват 40% от ИЗП или средно по около 587,0 ха. Стопанствата на физически лица 

са значителни на брой 658 594, но стопанисват едва 30% от ИЗП, т.е средно по 1,3 ха. 
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Таблица 19: Структура на стопанствата и размер на ИЗП - 2003 г. 

Стопанства Обща ИЗП Юридически статут 

Брой % хил. лв. % 

Среден 

размер (ха) 

Физически лица, 

нерегистрирани по закон 

658 594 99.0 879,7 30 1,3 

Юридически лица и еднолични 

търговци 

6 954 1.0 2024,8 70 291,2 

В т.ч. земеделски кооперации 1 992 0.3 1 169,3 40 587,0 

Общо 665 548 100 2 904,5 100 4,4 

Източник: МЗГ, “Агростатистика”. Преброяване на земеделските стопанства в България` 2003 

 

Основен проблем е ниската пазарна ориентираност на голяма част от земеделските 

стопанства. Очертават се два типа стопанства: 

• професионални стопанства, които произвеждат изключително за пазар; 

• дребни земеделски стопанства, произвеждащи основно за собствена консумация 

и продаващи само част от продукцията си на пазара. 

Земеделските стопанства от първия тип се стремят към повишаване на 

конкурентоспособността си с цел излизане на европейски пазари. Те търсят 

възможности за инвестиции, с цел достигане на европейските изисквания за хигиена и 

качество.  

Втората група, т.нар. полупазарни стопанства, трудно могат да се характеризират като 

икономически жизнеспособни. Тези стопанства правят рядко инвестиции, защото им 

липсва финансов ресурс и доверие от страна на банките към тях. По оценки на 

дирекция "Агростатистика" около 200 000 от стопанствата могат да бъдат считани за 

полупазарни, т.е те произвеждат преобладаващо за собствена консумация и само малка 

част продават на пазара. 

Друг сериозен проблем на аграрния сектор е ниското ниво на специализация на 

стопанствата. Това води до ниска ефективност, слабо равнище на прилагане на нови 

технологии и ниска конкурентоспособност. 
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Приблизително 54% от земеделските стопанства са животновъдни и голяма част от тях 

са с ниско ниво на специализация т.е. преобладава смесеното животновъдство. 

Специализацията е по-добре изразена при растениевъдните стопанства - преобладават 

специализираните в отглеждане на полски култури, зеленчуци или трайни насъждения. 

От гледна точка на специализацията физическите лица са специализирани в 

животновъдството, а юридическите лица и едноличните търговци в растениевъдството. 

Значим проблем е и раздробеността на земеделските имоти. Разпокъсаността на земята, 

резултат от приключването на процеса по възстановяването на собствеността й, създава 

пречки за развитието на модерно и ефективно земеделие. Пазарно ориентираното и 

икономически жизнеспособно селско стопанство изисква наличие на окрупнена земя за 

ползване и притежание. 

1.5.2. Неефективно и неустойчиво използване на природните ресурси. 

Сериозен проблем пред българското земеделие е неефективното и неустойчиво 

използване на природните ресурси. 

Ерозията на почвата е един от основните необратими деградационни процеси в 

България, който се изразява в намаляване на почвения профил, загуба на плодородие и 

замърсяване на водите. Около 80% от обработваемите земи и 15% от горските са 

подложени на водна ерозия, а 37% на ветрова. От иригационна ерозия потенциално са 

застрашени около 50% от поливния фонд на страната. Средногодишните загуби от 

водна ерозия са приблизително около 136 мил.т почва годишно. Друг основен източник 

за безвъзвратната загуба на почва е “почвеното изолиране (запечатване)”, следствие на 

нарастване дела на населените места, транспортната инфраструктура и площите за 

добив на ПБ. То води до пълна деградация и трайна загуба на почвените функции – 

загуба на плодородие, уплътняване на почвените хоризонти, промени във въздушния и 

воден режим. Наличието на изоставени земеделски земи е факт нетипичен за страните 

от ЕС. През 2003 г. нарастват необработваните земи18 от 292 хил. ха през 2000 г. на 456 

хил. ха или 7,89 % от ПССП. В някои райони този процент е по-висок и особено в 

райони с пасища, които са неподдържани поради намаляване на броя на животните. 

Наличието на бързорастящи видове върху тези пасища е признак за деградацията им.  

                                                 

18 Необработвани земи – включват трайните насаждения и угарите, необработвани повече от три 
години, които с малко средства могат да влязат в сеитбооборот. 
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1.5.3. Селски райони 

В Европейското законодателство и практика няма единно определение за селски 

район в рамките на ЕС. Всяка страна-членка използува национална дефиниция за 

обхвата на селските райони. За сравнителни анализи в рамките на ЕС и за целите на 

Стратегическите насоки на ЕС за периода 2007-2013г. се използува дефиницията на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, според която като 

селски район се определя територия на ниво община или населено място с гъстота на 

населението под 150 души на квадратен километър. На база тази дефиниция, в Проекта 

на Стратегически насоки но ЕС за развитие на селските райони 90% от територията и 

70% от населението  на страната са определени като предимно селски за България.  

Съгласно  дефиницията за селски райони, използвана за целите на НПРЗСР 2000-

2006г. по програма САПАРД, от всичките 264 общини в България, 231 са определени 

като селски райони. Територията на селските райони по така приетото дефиниране 

обхваща 83.7% от цялата територия на страната и в тях живее  41,9 % от  населението 

на България. Общият брой на населените места в селските райони  е 4157, което 

означава че значителна част от населените места на България (около 20% - предимно 

села), не попадат в категорията селските райони, определени съгласно сега действащата 

дефиниция. В тази връзка, още в процеса на прилагане на програма САПАРД се 

постави въпроса за предефиниране на селските райони. Основен аргумент за 

преразглеждане на критериите и обхвата на селските райони е изключването като обект 

на подкрепа на голяма част селата в някои общини, които не попадат в селските райони 

според използваната сега дефиниция, но имат типични характеристики на райони, 

класифицирани като селски и дори като изостанали селски.  

С оглед на посоченото по-горе Република България ще предефинира обхвата на  

селските райони за следващият програмен период в ”Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013. 
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1.5.3.1.Демографски процеси и равнище на заетост и безработица в селските 

райони 

В селските райони се наблюдава ясна тенденция на застаряване на населението, както и 

процеси на изходяща миграция от селата към градовете, която води до обезлюдяване на 

определени райони (Странджа-Сакар и Родопи). 

През 2003 г. естественият прираст на 1000 души е - 5.7% за страната, а за селата този 

показател е с много по-голяма отрицателна стойност - 12.2%. Делът на населението над 

трудоспособна възраст в селските райони е значително по-висок от този в градските 

(27,5% в селските райони при 20,8% в градските райони). Наблюдава се ангажиране на 

преобладаващо по-възрастно население в селското стопанство в тези райони. Близо 

65% от стопаните в селските райони са на възраст над 55 години  и едва  16,3 % са под 

45 години. Големият  дял възрастно население, заето със земеделие в селските райони 

може да се окаже негативен фактор за развитието им, особено що се отнася до нови 

идеи за разнообразяване на дейността на стопанствата им.   

Може да се направи извода, че неблагоприятната демографска структура в повечето 

селските райони би могла да доведе до негативни социални, икономически и 

екологични последици. 

Наблюдаваните процеси на миграция са най-динамични сред младото население, което 

се дължи на ограничените възможности за намиране на работа в селските райони. 

Коефициентът на безработица в селата е 20.27% (2003 г. - Агенция по заетостта) и е 

значително по-висок от този в градовете. Трябва да се отбележи, че съществуват 

големи различия и между отделните селски общини. Безработицата в тях се движи 

между 6% в община Сандански до 45-46% в общините Дулово, Самуил и Кайнарджа. 

Същевременно, населението в селските райони е с по-ниско образователно равнище в 

сравнение с градските райони. Само 3% от населението има висше образование, 

сравнено с 12% в градските. 37% от населението в селските райони притежава поне 

средно образование, срещу 60% в градските райони. Ниското образователно равнище 

на населението в селските райони има отрицателен ефект не само върху развитието на 

модерно и ефективно селско стопанство, но намалява и шансовете за стартиране на 

неселскостопански дейности. 

В Националния доклад за развитието на човека “Селските райони: преодоляване на 

неравнопоставеното развитие“ се достига до извода, че заетостта в селското стопанство 
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не е достатъчна за решаване на проблема с безработицата в селските райони. От 

представените данни се вижда, че областите, в които заетостта в селското стопанство е 

висока се характеризират и с високо равнище на безработица. И обратно, областите с 

нисък дял на заетите в селското стопанство и висок дял на заетите в услугите, 

поддържат ниско равнище на безработица в селата. По данни на същия доклад 

средното равнище на безработица в петте области с най-висок дял на селско население 

е 24,7% или два пъти по-високо ниво от петте области с най-висок дял на градско 

население (12,3%). 

Таблица 20: Заетост по сектори и безработица в селата 

Относителен 

дял на 

заетите в 

аграрния 

сектор 

Относителен 

дял на заетите 

в сектор 

услуги 

Относителен 

дял на заетите 

в 

обществения 

сектор 

Коефициент 

на 

безработица в 

селата 

Коефициент 

на 

дълготрайна 

безработица в 

селата 

 

2001 2001 2001 Декември 2002 Декември 2002 

5-те области с най-висок дял заети в селското стопанство 

Силистра 54.3 29.6 18.5 29.3 73.2 

Разград 49.5 30.2 19.7 31.9 67.2 

Видин 48.5 36.4 23.9 20.5 96.8 

Търговище 45.8 32.4 23.7 48.1 72.9 

Монтана 44.1 33.8 23.1 15.4 84.1 

5-те области с най-нисък дял заети в селското стопанство 

Бургас 21.2 51.6 27.8 24.4 58.6 

Кюстендил 20.9 40.8 33.4 19.9 80.5 

Габрово 20.2 36.6 22.0 23.2 36.7 

Варна 13.7 59.5 30.8 15.6 60.6 

София (столица) 2.2 74.0 32.7 19.0 69.7 

Източник: ПРООН /Национален доклад за развитие на човека, 2003 г. 
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Изводът на доклада е, че развитието на земеделието в селските райони не допринася за 

намаляване на безработицата в селата, защото голяма част от стопанствата са 

натурални и не генерират работни места. 

Икономиката в селските райони е много по-зависима от земеделието като основен 

източник на доходи в сравнение с останалите части на страната. По данни от 

извършеното преброяване на земеделските стопанства в България през 2003 от МЗГ, 

близо 78 % от заетите в земеделието работят в селските райони. Едва 24% от заетите в 

селските райони са на пълен работен ден, което говори за необходимост от 

диверсификация извън селското стопанство и създаване на условия за по-пълна заетост 

на работната сила. Същевременно БВП на глава от населението в селските райони е 

значително по-малък от този в градските райони. БВП е 34% по-нисък от средния за 

България и повече от два пъти по-нисък от този в градските райони. Причината е по-

ниските доходи от земеделска дейност.  

Може да се обобщи, че развитието на земеделието в селските райони няма да 

допринесе за съществено снижаване на нивото на безработица в тях. Необходимо е да 

се търсят възможности за диверсифициране на икономическите дейности в селските 

райони, както и за увеличаване на образователното равнище на работната сила. 

1.5.3.2.Техническа инфраструктура в селските райони 

Добрата селска инфраструктура може да подобри качеството на живот, да създаде 

условия за съживяване на селските райони и е предпоставка за привличането и 

задържането на интереса на инвеститори/предприемачи. Инфраструктурата в по-

голямата си част е собственост на местните административни власти и като цяло има 

добро покритие, но е значително остаряла. Ограничените финансови възможности на 

голяма част от общините не позволява нейното обновяване и поддръжка.   

Инфраструктурните потребности се различават значително в зависимост от вида и 

размера на населените места, като разликите между общинските центрове и околните 

села са особено големи, въпреки че се наблюдават и известни регионални различия. В 

общинските центрове пътната мрежа, уличното осветление, водоснабдяването, 

канализация, системи за събиране на твърди битови отпадъци, на места дори централно 

отопление са развити сравнително добре, докато достъпът до такава инфраструктура в 

селата липсва или е ограничен. 
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Основните проблеми са свързани със системите за канализация и събирането на 

отпадъците, които в 70% от селата липсват. Въпреки, че електроснабдяването и 

водоснабдяването са на добро ниво, спирането на електричеството и водният режим са 

често срещани явления, които водят до сериозни затруднения за бизнеса и причиняват 

неудобство на жителите.  

Проучване на нуждите на селските райони” (2004 г.) на Световната банка сочи, че 

пътната инфраструктура не се поддържа добре и хората от интервюираните 

домакинства са най-недоволни от пътищата между селищата (61%), от улиците в 

самите селища (65.2%) и пътищата до земеделските участъци (50%). Ситуацията в 

отделните населени места се различава значително, като някои от тях имат по-развита 

инфраструктурна мрежа, а други, които са слабо развити и обикновено са обезлюдени, 

имат крайно незадоволителна инфраструктура. 

Цялостната бизнес среда се влияе в значителна степен от състоянието на 

инфраструктурата (надеждно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, 

пътища, сметосъбиране и извозване). Ето защо е необходимо осигуряването на 

финансов ресурс за изграждане на необходимата техническа инфраструктура в селата, 

както и за нейното поддържане. 

Въпреки наличието на добре изградена социална инфраструктура в селата – читалища, 

библиотеки, клубове и т.н., съществува проблем с нейното поддържане и ползване. 

1.6. Базисна инфраструктура 

1.6.1. Транспорт 

Националната транспортна система е силно небалансирана, като основен дял от 

пътническия и товарен трафик се поема от автомобилния транспорт. Голяма част от 

пътищата и железопътните линии са стари, с лошо качество, ниски технически 

параметри и нисък пропускателен капацитет. Необходими са значителни инвестиции за 

доизграждането на националната (магистрали и първокласни пътища) и местна пътна 

мрежа (второкласни и третокласни пътища), за подобряване и увеличаване на 

мултимодалните и трансгранични транспортни връзки, и за обновяване на 

амортизираните и технологично остарели участъци. 
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1.6.1.1.Пътна инфраструктура 

Пътната мрежа на България като цяло е от “затворен” тип, и се характеризира с 

относително ниско качество на пътната настилка и инфраструктура. Малкото на брой 

ГКПП предизвикват неравномерно натоварване на пътната мрежа от транзитните 

потоци и затрудняват процесите на трансгранично сътрудничество със съседните ни 

страни. 

Общото незадоволително състояние на републиканската пътна мрежа се дължи основно 

на недостига на средства, намаляване на планираните ремонти по пътищата, и 

съответно влошаване на състоянието на пътните настилки. По гъстота на 

републиканската пътна мрежа (0.171 км/кв. км) България изпреварва както средната за 

ЕС (15) – 0.09 км/кв. км, така и тази на всички нови страни-членки, с изключение на 

Унгария и Чехия, изоставайки значително обаче по гъстота на автомагистралната 

мрежа. Голяма част от републиканските пътища не са ремонтирани повече от 15-20 

години, при приет норматив 5-7 години за периодичен ремонт и 12 години за основен. 

Драстично намалява дължината на пътищата в добро състояние като за изминалите 

2002 г. и 2003 г. дължината на пътищата в добро състояние е намаляла съответно с 

1.444.6 км и 700 км. 

Териториалното разпределение на пътищата от висок ранг е от решаващо значение за 

мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги от високо качество. 

Преобладаващата част от тези пътища в страната са изградени на територията на Юго-

западен, Южен централен и Североизточен райони за планиране (съответно 22.0%; 

21.7% и 20.0% от общата им дължина). Това се обяснява с местоположението на 

особено важните центрове на селищната мрежа - София в Югозападен, Пловдив - в 

Южен централен и Варна – в Североизточен райони за планиране, предизвикали 

изпреварващото изграждане на АМ и I клас именно в тези райони. Най-малка част от 

първокласните пътища на страната са изградени на територията на Северозападен 

район (5.3%). Покритието на националната територия с пътища от висок клас е 

неравномерно – направленията изток-запад са по-силно развити, отколкото 

направленията север-юг, като е влошено обслужването на периферните територии.  

 

Това териториално развитие на пътната мрежа определя и възможностите за транс-

портен достъп на населението до центровете, предлагащи определен тип услуги 
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(здравни, образователни, културни и др.). В Южна България над 80% от населението 

има достъп да тези услуги в рамките на 90 минути, като за Югозападния район 

стойностите са над 90%, докато в Северна България достъпът е по-затруднен, като само 

60% от населението на Северозападния район за планиране има този достъп в рамките 

на 90 минути. 

Слабост на пътната мрежа като цяло е недостатъчната изграденост на обходни пътища, 

поради което автомобилният трафик транзитира през голям брой населени места. Друг 

проблем е необходимостта, съгласно поетите от страната международни ангажименти, 

за повишаване на носимоспособността на пътната настилка по основните направления 

на международния транспорт на 11.5 т/ос. 

1.6.1.2.ЖП инфраструктура 

България има сравнително висока гъстота на построените ж.п. линии в сравнение със 

страните от Източна Европа, като 67% от общата дължина на железопътната мрежа 

представляват електрифицираните ж.п. линии.  

Разпределението на железопътните линии е твърде неравномерно, като в това 

отношение най-изостанали са Рило-Родопският регион и югоизточна България. 

Железопътната мрежа в страната може да се разглежда като затворена поради ниския 

брой (само 8) на връзки със съседните страни. 

В сравнение с голяма част от европейските страни, състоянието на железопътната 

инфраструктура е много по-лошо от гледна точка на оперативните характеристики.  

През последните десет години се наблюдават просрочване на между-ремонтните 

срокове, а от там намаляване на максимално допустимите скорости, критично 

състояние на експлоатацията и ограничения в капацитета на железопътната мрежа, 

които са предизвикани от постоянния недостиг на средства за ремонт на железния път и 

съоръжения. Друга причина за това е и фактът, че 80% от локомотивите и 70% от 

пътническите вагони са в експлоатация над 20 години. Просрочен е срокът за 

подновяване на над 50% (19) от релсите на железопътната мрежа. 

                                                 

19 Infrastructure and Energy Strategy Review, The World Bank, July 2003. 
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1.6.1.3.Пристанищна инфраструктура 

Повечето от българските пристанища са изграждани като многофункционални и поради 

това, понастоящем всички те разполагат с достатъчно свободни мощности. Голямата 

част от пристанищните съоръжения в Република България са построени в началото на 

миналия век, което дава отражение на тяхното техническо състояние и на 

технологичните им възможности. 

Морските пристанища на Република България през последните няколко години 

работят под капацитета си. Основните пристанища за осъществяването на морски 

транспорт в България са Пристанище Варна ЕАД и Пристанище Бургас ЕАД, през 

които  преминава около 60% от националния външнотърговски обмен.  

Намалява делът на насипните товари, за сметка на контейнерните превози, което е 

световна тенденция. От друга страна, ориентацията на външноикономическите ни 

връзки към страните от Европейския съюз води до естественото преориентиране на 

вноса и износа от морски към сухопътен транспорт.  

Водещият проблем на българските морски пристанища е свързан с ограничения товаро-

разтоварен капацитет на обработваните кораби, който е пряко зависим от дълбочината 

на пристанищата, предотвратяването на замърсяванията при обработката на обемисти 

товари, липсата на специализирано товарно оборудване за част от корабните места, 

ограниченията в капацитета на контейнерните терминали и др. 

Основните проблеми в развитието на българските речни пристанища (Русе, Лом и 

Видин) са свързани с: липса на сериозни инвестиции по поддържане и развитие през 

последните години; морално и физически остаряла основна и тилова претоварна 

механизация; липса на подходящо съвременно съоръжения за обработка и съхранение 

на зърнени храни; не добро състояние на кейовите стени; развитието на транзитната 

пътна и железопътна инфраструктура за достъп до българските пристанища; от особено 

значение за развитието на транзитните превози е подобряването на жп и пътната връзка 

Русе – Варна; модернизацията на пристанищната инфраструктура и на претоварната 

техника; преструктурирането на пристанищните мощности за предоставяне на 

пристанищни товаро – разтоварни услуги, осигуряващи мултимодалните превози по 

европейските транспортни коридори и в направление черноморския регион и Средна 

Азия. 
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1.6.1.4.Летищна инфраструктура 

България има относително добре развита система от летища. Понастоящем в страната 

функционират 5 летища за граждански полети: Летище София е най-голямото и най-

добре оборудваното; Летище Варна е много важно за развитието на туристическата 

индустрия в страната; Летище Бургас разполага с най-дългата писта за излитане и 

кацане (ПИК) у нас;  Летище Пловдив и Летище Горна Оряховица са втора група 

летища. 

Като цяло състоянието на летищната инфраструктура не е задоволително и не отговаря 

на изискванията за съвременните европейски летища. Капацитетът на пътническите и 

товарни терминали за всички функциониращи понастоящем летища не е достатъчен. 

Стремително нарастващият трафик на летищата Варна и Бургас, особено през 

последните две години, категорично диктува необходимостта от разширение и 

модернизация на тези летища. Перспективата за развитие на летищата е свързана с 

повишаване на капиталовложенията чрез строителството на нови терминали, 

разширяване на технологичните площи и допускане до пазара на повече оператори по 

наземно обслужване. 

1.6.1.5.Комбиниран транспорт 

Като цяло състоянието на инфраструктурата за осъществяване на вътрешни и 

международни контейнерни услуги не удовлетворява изискванията за извършване на 

съвременни товаро-превозни дейности, но в една част от терминалите базата се намира 

в добро състояние и са необходими неголеми инвестиции за въвеждане на 

механизацията в действие. Основната материално-техническа база превози е изградена 

през 70-те и 80-те години. Липсва директна връзка между железниците и корабите. 

Въпреки моралната остарялост на механизацията и оборудването, българската 

железница има достатъчна възможност за осъществяването на контейнерни превози. 

Необходимо е екипиране на терминалите с необходимите съоръжения, съгласно 

изискванията за извършване на КТ (кранове, складови площи, товарни рампи за 

камиони и камионни вериги). Модернизирането на инфраструктурата по основните 

направления, включва: подобряване на техническото състояние на железния път и 

съоръженията като част от общоевропейската транспортна мрежа; осигуряване на 

необходимия габарит за извършване на комбинираните превози по разглежданите 

маршрути. 
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1.6.2. Информационна и телекомуникационна инфраструктура 

България изостава значително в сравнение с ЕС по някои основни показатели като 

цифровизация на фиксираните мрежи и осигуряването на широколентов достъп до 

интернет, както и брой компютри на 100 жители от населението. 

България се намира малко  над средното  равнище  в сравнение със страните от Източна 

Европа по отношение на плътността  на фиксираните телефонни линии  - 36,520 броя на 

сто жителя от населението към 2003 г., но изостава силно по отношение  на нивото на 

дигитализация на телефонната мрежа (35.2%  за България и около 80% за средно за 

Източна Европа), което определя качеството  и разнообразието на предлаганите 

телефонни услуги.  

В плана за действие еEurope 2005, чрез който се реализира европейската политика за 

изграждане на информационното общество повсеместният широколентов достъп, 

представян на конкурентни цени, се счита за първият от двата основни фактори за 

развитието на приложенията и услугите на информационното общество, респективно 

на електронното правителство, електронното здравеопазване, електронното 

образование, електронния бизнес и т.н. По данни на  «България онлайн» приблизително 

70% от българските домакинства имат достъп до широколентов Интернет, като 10% от 

тях ползват реално услугата.  

Гъстотата на покритието с широколентов достъп на базата на оптични или цифрови 

радиорелейни линии (РРЛ) по общински центрове (261 селища) е около или малко над 

50%. Незначителен е броят на селищата, извън общинските центрове с подобен достъп, 

и тези селища са предимно курортни центрове. В тази връзка е необходимо 

предоставянето на далекосъобщителни услуги и широколентов достъп в икономически 

слабо развити райони, като предпоставка за развитието на бизнеса и осигуряване на 

работни места да бъде подпомогнато чрез конкретни проекти. 

Делът на предприятията с широколентова интернет връзка е 28 % (това са 

регистрирани предприятия с над 10 заети), като е значително по-малък от страните от 

                                                 

20 4th Report on monitoring EU Candidate Countries (Telecommunication Services Sector) 
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ЕС25 делът на предприятията с такъв вид връзка е 52 %21. В следващата таблица са 

посочени различията между България, Румъния и ЕС: 

Таблица 21: Групи предприятия с широколентов интернет достъп 

 ЕС (25 държави) Румъния България 

Малки предприятия от 

10 до 49 заети 

48 % 5 % 27 % 

Средни предприятия от 

50 до 249 заети 

70 % 9 % 33 % 

Големи предприятия 

над 250 заети 

87 % 21 % 45 % 

Източник: EUROSTAT 

България все още изостава значително от средното ниво за Източна Европа по 

отношение на показателя брой на компютри на 100 жители – 5.19 за 2003 г.22 (при 

средно ниво от 19 броя на сто жителя за новоприсъединилите се членки на ЕС). 

1.6.3. Околна среда и екологична инфраструктура 

1.6.3.1. Обща характеристика на околната среда 

Околната среда на България е един от най-ценните национални активи, който следва да 

бъде защитаван и опазван, с оглед бъдещите ползи от него. Същевременно нашата 

страна преминава през период на големи промени и много от тях излагат този актив на 

потенциален риск. За да защитим и запазим природните ресурси и за да подобрим 

екологичното състояние на страната, в бъдеще следва да осигурим устойчиво развитие 

– не само от социално-икономическа, но и от екологична гледна точка. 

Изминалото десетилетие се характеризира с благоприятни за околната среда в България 

промени. Въпреки това са необходими допълнителни усилия, с оглед постигане на 

напредък по редица нерешени проблеми, които представляват потенциален риск за 

здравето на хората, най-важните, от които са: 

                                                 

21 Според данни на ЕВРОСТАТ за 2004 г. 

22 International Telecommunication union statistical database 
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• не малка част от поречията на реките са замърсени в резултат на липсата на 

изградени пречиствателни станции за отпадъчни води;  

• голяма част от селата и някои градове са без организирана система за събиране 

на битовите отпадъци, а много от съществуващите съоръжения за третиране 

на отпадъците не съответстват на европейските норми и стандарти;  

• не е изградена инфраструктурата за обезвреждане на опасни отпадъци на 

национално ниво;  

• не са въведени системи за разделно събиране и последваща повторна употреба 

и рециклиране на отпадъците от бита 

• в редица населени места качеството на атмосферния въздух все още не 

отговаря на стандартите;  

• В резултат на силно развитие на замърсяващи индустрии в миналото при 

игнориране на мерките за опазване на околната среда в резултат на дейността 

на промишлените предприятия са натрупани замърсявания, които създават 

рискове за околната среда и човешкото здраве. 

Въпреки значителните подобрения през изминалото десетилетие в страната по 

отношение на околната среда, все още нейното състояние и нивото на опазването й не 

са съпоставими по редица показатели със средното ниво за Европейския съюз. 

Постепенното намаляване на различията изисква от една страна хармонизиране на 

екологичното законодателство и значителни инвестиции за опазването на околната 

среда от друга страна.  

Таблица 22:  Основни различия между България и ЕС по отношение на околната 

среда 

Индикатор  Дефиниция на индикатора България  ЕС – 25 (средно) 

Общи емисии на 

парникови 

газове23  

Агрегираните емисии на 6-те основни 

газове (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC и SF6) 

причиняващи парников ефект в CO2 

еквивалент. Базовата година е разна на 100. 

(1990 = 100 за CO2, CH4 и N2O); (1995 = 100 

за HFC, PFC и SF6)  

44.0 (2002) 91.0 (2002) 

                                                 

23 Данните са взети от интернет страницата на ЕВРОСТАТ: www.epp.eurostat.cec.eu.int – статистика за 
сектор “околна среда” 
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Индикатор  Дефиниция на индикатора България  ЕС – 25 (средно) 

Енергоемкост на 

икономиката1 

Индикаторът е съотношение между 

брутната вътрешна консумация на енергия 

от икономиката и БВП за дадена календарна 

година. Брутната вътрешна консумация е 

измерена в kgoe (килограм нефтен 

еквивалент), а БВП в 1000 евро. 

Съотношението се измерва в kgoe за 1000 

евро. Брутната вътрешна консумация на 

енергия е пресметната като сбор от брутната 

вътрешна консумация на 5 вида енергия: 

въглища, електричество, нефт, природен газ 

и възобновяеми енергийни източници. БВП 

е взет като константни цени с базова година 

1995 за да се избегне влиянието на 

инфлацията.  

1902.67 

(2002) 
209.86 (2002) 

Емисии на  CO2
1  

Индикаторът сравнява нивото на емисиите 

на CO2 в страните от ЕС и останалите 

(развиващи се страни, съгласно дефиниция 

на OECD). Представен е като тонове CO2 

емитирани от един човек от населението.  

5.9 (2002) 8.8 (2002)  

Общи емисии на  

SO2
24  

Индикаторът представлява общите емисии 

на серен двуокис в съответната страна за 

2001 г., измерени в килотонове.  

849.0 

(2001) 

Австрия – 37 (2001) 

Португалия – 301 

(2001) 

Унгария – 401 (2001) 

Чехия – 251 (2001) 

Полша – 1564 (2001)  

Събрани битови 

отпадъци1  

Индикаторът представлява количеството 

събрани битови отпадъци от населението, 

включително от търговията, офисите и 

публичните институции (измерени в 

кг/човек/год.)  

500 (2002) 531 (2002)  

Депонирани 

битови отпадъци1  

Индикаторът представлява делът на 

събраните битови отпадъци, включително 

от търговията, офисите и публичните 

404 (2002)  267 (2002) 

                                                 

24 Данните са взети от интернет страницата на Европейската агенция по околна среда (European 
Environment Agency)  www.themes.eea.eu.int/Specific_media/air  
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Индикатор  Дефиниция на индикатора България  ЕС – 25 (средно) 

институции, които са третирани, чрез 

депониране (измерени в кг/човек/год.) 

Инсинерирани 

битови отпадъци1  

Индикаторът представлява делът на 

събраните битови отпадъци, включително 

от търговията, офисите и публичните 

институции, които са третирани, чрез 

инсинериране (измерени в кг/човек/год.) 

0 (2002) 91 (2002) 

Население 

включено в 

канализационната 

мрежа1 

Индикаторът представлява процент на 

населението, включено в канализационната 

мрежа, спрямо общия брой на населението в 

страната.  

67.0 (2000) 

Австрия – 85.0 (2000) 

Унгария – 51.0 (2000) 

Чехия – 75.0 (2000)  

Население 

свързано към 

ПСОВ1 

Индикаторът представлява процент на 

населението, свързано към селищна ПСОВ, 

спрямо общия брой на населението в 

страната 

39.0 (2001)  
Австрия – 86.0 (2001) 

Чехия – 68.0 (2001) 

Дял на 

електричество 

произведено от 

ВЕИ1 

Коефициент между електричество 

произведено от възобновяеми енергийни 

източници и брутната национална 

енергийна консумация за период от 1 

година. Електричеството произведено от 

възобновяеми енергийни източници 

включва електричеството произведено от 

хидросъоръжения (с изключение на помпи), 

вятър, слънце, геотермални източници и 

електричество от биомаса/отпадъци. 

Брутната национална енергийна консумация 

представлява общото брутно производство 

на електричество от всички видове горива, 

плюс вноса на електричество, минус износа.  

6.0 (2002) 12.7 (2002) 

 

1.6.3.2.Водни ресурси и качество на водите 

Водните ресурси са използваемата част от природните води (повърхностни и подземни) 

и се формират предимно от валежите. Към 2000 г. се запазва близо петгодишна 

тенденция на постепенно намаляване на годишното количеството на валежите до 419 

л/м2/г (65,4% от годишната норма), която през 2001 г. се обръща и през 2002 г. се 

регистрират средно 574 л/м2/г (120% от годишната норма). За целия оценяван период 
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(1999-2003 г.) е характерно крайно неравномерно разпределение на валежите по 

територията на страната. 

За естествените потенциални ресурси от повърхностни води са получени следните 

резултати: 

– водни ресурси от естествен речен отток – 8889.98 млн.м3 

– водни ресурси от територии без формирани речни течения или речни 

течения с епизодичен отток - 502.1 млн. м3 

– общ естествен ресурс от повърхностни води - 9392.08 млн. м3 

– формиран естествен ресурс от чужди територии (Турция, Югославия и 

Македония) - 346,4млн. м3 

Качеството на повърхностните и подземните води се наблюдава на съответните мрежи 

от Националната система за мониторинг на водите по пунктове, честота и показатели. 

През последните три години се поддържа относително устойчиво равнище на 

качеството на водите, както по отделни показатели (БПК5, ХПК, нитрати, и др.), така и 

по отделни поречия. 

1.6.3.3.Водоснабдителни мрежи и канализационни системи 

Преструктурирането на икономическите сектори (вкл. закриване на водоемки и 

нерентабилни производства), постепенното нарастване на цените на водата, в съчетание 

с процесите на засушаване, поддържат тенденция към общо намаляване на 

водовземането.  

Към 2003 г. близо 98,8% от населението на страната е свързано с публичната система 

на централизирано водоснабдяване. Среднодневното потребление на вода от 

населението се движи в границите на 90 – 99 л/ж/ден за периода 1999 – 2003 г. и се 

доближава до минимума от 89 л/ж/ден (1997 г.). Не намаляват съществено и загубите на 

вода до крайните потребители. Към 2003 г. вътрешните загуби по разпределителните 

мрежи на ВиК фирмите са 61 % от постъпилите води, а в мелиоративните системи – 

62%. 

Средногодишното водопотребление в страната възлиза на около 10-12 млрд.м3/год. За 

отделните отрасли на икономиката то се разпределя, както следва: питейно 

водоснабдяване - 8-10%, напояване - 5-35%, промишлено водоснабдяване - 20-26%, 
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хидроенергетика - 15-35%. При тенденцията за нарастване на водопотреблението, 

дефицитът на вода ще расте и ще се превърне в много сериозен социален, 

икономически и екологичен проблем за страната. 

Докато водоснабдителната инфраструктура обхваща над 98% от населението, то 

степента на изграденост на канализационните мрежи и селищните пречиствателни 

станции е значително по-ниска и може да се оцени като незадоволителна. Делът на 

населението, включено към канализационна система, е 69.2%. Делът на населението, 

свързано с пречиствателни станции за отпадни води, е 39.9%. Над 20% от изградените 

канализационни мрежи са физически и морално амортизирани, и се нуждаят от 

реконструкция, а в някои случаи от цялостна подмяна поради невъзможност да се 

провеждат отпадните води на всички потребители. 

Нараства броя на действащите СПСОВ. Към 2003 г. те са 63, от които 11 броя са само с 

механично пречистване, 52 броя са с биологично стъпало за пречистване на водите. Те 

обслужват 64 агломерации, в т.ч. 49 населени места, в които живеят 3 101 995 реален 

брой жители, а общият брой еквивалентни жители, които се обслужват от тези 

пречиствателни станции е 5 234 147.  

Делът на третираните чрез ГПСОВ отпадъчни води нараства от 74% (1999 г.) до 79.5% 

(2003 г.). Запазва се ниската ефективност на ГПСОВ, които към 2003 г. работят с 56% 

от проектния си капацитет. Основната причина за това са  незавършени/неизградени  

канализационни мрежи в селищата.  

Съществуват 13 бр. държавни “ВиК” ЕООД – 100% държавна собственост; 16 бр. 

смесени “ВиК” ООД – 51% държавна и 49% общинска собственост и 20 бр. общински – 

100% общинска собственост. Липсата на критерии и принципи за определяне на 

собствеността на ВиК инфраструктурата създава изключително сложни проблеми при 

стопанисването и управлението й, както и невъзможност да се начисляват 

амортизационни разходи за нейното поддържане и възобновяване. 

1.6.3.4.Въздух 

Замърсяването на атмосферния въздух от стационарни и мобилни източници оказва 

директно негативно влияние върху здравето на хората, върху растителността, почвата и 

водите.  
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През периода 1999-2003 г. оценката на качеството на атмосферния въздух, обхваща 

следните основни параметри: серен диоксид, азотен диоксид, прах, фини прахови 

частици (ФПЧ10), олово, озон, въглероден оксид и кадмий25. Допълнително, се 

извършва оценка на нивата на някои специфични (локални) параметри. 

По отношение на емисиите на вредни вещества, в периода 1999-2003 г. се наблюдава 

обща тенденция на задържане на нивата на четирите основни замърсителя, попадащи в 

обхвата на Директива 2001/81/ЕС за националните тавани за емисиите на определени 

вредни вещества и Гьотеборгския протокол към КТЗВДР (SO2, NO2, NH3 и NMVOC). 

 

Фигура 11: Емисии на вредни вещества в атмосферата 
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През 2003 г. се наблюдава намаляване на емисиите на амоняк, поради намаляване на 

емисиите от негоривни производствени процеси и от селско стопанство. Намаляват и 

емисиите на НМЛОС, поради намаляване на емисиите от пътен транспорт и от добив и 

преработка на изкопаеми горива, дължащо се на повишеното количество на внесените 

твърди горива.  

                                                 

25 Съгласно Рамковата директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух 
и Закона за чистотата на атмосферния въздух 
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През 2003 година нарастват емисиите на серен диоксид азотни оксиди, метан, 

въглероден оксид, в сравнение с тези от 2002 г. Увеличението на емисиите на серен 

диоксид се дължи на нарастване на емисиите от негоривни производствени процеси и 

от ТЕЦ. Нарастването на емисиите на азотни оксиди се дължи основно на увеличение 

на емисиите от ТЕЦ. 

При сегашните темпове на развитие, без пускане в действие на нови големи 

производства - източници на вредни вещества и внедряването на очистващи 

технологии, България ще успее да изпълни към 2010 г. ангажиментите си по 

Гьотеборския Протокол за ограничаване на годишните национални емисии към 

Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния. 

Енергетиката остава най-големият източник на серен диоксид с 86% от общото 

емитирано количество, като делът на емисиите от горивните процеси в 

промишлеността се запазва постоянен – около 5%. Пътният транспорт и ТЕЦ 

продължават да са основните източници на азотни оксиди, като през 2003 г. те 

емитират съответно 36% и 31% от общото количество. Делът на природните източници, 

като основен източник на НМЛОС се запазва през последните три години на 60%. 

Пътният транспорт е емитирал 12% от общото количество НМЛОС през 2003 г. Най-

голям източник на метан продължават да са дейностите, свързани с добив и преработка 

на изкопаеми горива, като през 2003 г. техният дял в общите емисии достига до 75% от 

общото количество. През целия период селскостопанските дейности продължават да са 

основен източник на амоняк с около 69% от общите емисии. Другите основни 

източници остават третирането и депонирането на отпадъци (с около 19% от общите 

емисии) и промишлеността (с около 12%). Битовото горене и пътния транспорт са най-

големите източници на въглероден оксид, емитирайки съответно 51% и 26% през 2003 

г. 

По отношение на емисиите на тежки метали и специфични органични замърсители 

приносът по категории източници към общите годишни национални емисии се оценява, 

както следва: 

– През 2003 г. се наблюдава увеличаване на емисиите на олово от 

индустрията /група 3 и група 4 от таблицата/ с общо 50.4 тона, като 

емисиите от горивни процеси в индустрията са нараснали с 47.3 тона 

спрямо 2002 г. Общия дял на емисиите на олово от индустрията достига 

90% от тоталното количество, емитирано в страната през 2003 г. 
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– Битовите горивни процеси са най-голям източник на РАН (ПАВ) с около 

45% от общото емитирано количество.  

– Индустриалните горивни процеси и ТЕЦ са най-големите източници на 

живак, емитирайки съответно 50% и 34% от общото количество за 2003 г. 

– Индустриалните горивни процеси емитират 91% от общото количество 

кадмий. 

– ТЕЦ и изгарянето на горива в битовия сектор са най-големите източници 

на диоксини и фурани, емитирайки съответно 48% и 27.8% от общото 

количество, емитирано в страната от антропогенна дейност. 

1.6.3.5.Отпадъци 

През периода 1999 - 2003 г. образуваните количества отпадъци остават относително 

постоянни – около 13 000 хил.тона/год., като се наблюдава тенденция на слабо 

намаляване до 2002 г. и увеличение през 2003 г., дължащо се основно на 

производствените отпадъци. За същия период количествата на събраните битови 

отпадъци чрез системите за организирано събиране и транспортиране, остават 

сравнително постоянни - около 3230 хил. тона/год. Около 70% от тях са депонирани на 

депа, обслужващи население над 20 000 жители. Количествата битови отпадъци, 

отнесени към обслужваното население също се запазват сравнително постоянни – 

около 500 кг/жител годишно.  

В края на 2002 г., организираното събиране на битови отпадъци обхваща 80% от 

населението на страната. Събирането на битови отпадъци е организирано в 1377 

селища, което съответства на 24,2% от общия брой на населените места в страната. 

Независимо от това, че над 99% от градското население в страната е обхванато от 

услуги по събирането, обслужваното население в селата е малко над 33%. Събирането 

на опасни отпадъци, с цел рециклиране е ограничено до изкупуване на оловно-кисели 

акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.  

В периода 1999–2003 г. се наблюдава тенденция за трайно нарастване на количествата 

рециклирани и оползотворени производствени и опасни отпадъци. По данни на НСИ, 

през 2003 г. предприятията отчитат 686 хил.тона предадени за рециклиране 
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производствени неопасни отпадъци26, което възлиза на около 7,5 % от общото 

образувано количество (за сравнение, през 2000 г. това количество е 349  хил.тона). 

През 2003 г. количеството на предадените за оползотворяване опасни отпадъци възлиза 

на 200 хил. тона (с 36 хил. тона повече от 2002 г).  

Компостирането и изгарянето с оползотворяване на енергията на отпадъци, все още са 

слабо разпространена практика в страната. 

Съществуващата инфраструктура за рециклиране на отпадъци е сравнително добре 

развита на основата на мощности, въведени основно през 70-те и 80-те години. Общият 

капацитет за оползотворяване на хартиени и картонени отпадъци се оценява на около 

200 хил.тона. Преработката на пластмасови отпадъци е съсредоточена в три основни 

предприятия в страната с капацитет около 12 000 тона годишно. В страната преработка 

на отпадъчно стъкло се извършва в 6 предприятия. Годишното количество на 

преработваните стъклени отпадъци не надхвърля 15 000 тона. 

Депонирането на отпадъци остава основния метод за обезвреждане на отпадъци в 

страната. Към 31.12.2002 г., по данни на НСИ, броят на депата, обслужващи населените 

места с организирано събиране на отпадъци е 663 и там са депонирани 3199 хил. тона 

битови отпадъци. В настоящия момент в страната са идентифицирани 84 депа за 

производствени неопасни отпадъци, в т.ч. 74 в експлоатация и 10 закрити, като 15 от 

депата в експлоатация са за инертни отпадъци. Към момента в страната са в 

експлоатация 18 депа, на които се депонират опасни отпадъци, като нито едно от тях не 

отговаря на действащите нормативни изисквания за опазване на околната среда. 

Изгарянето на отпадъци не е разпространена практика в страната. Към момента в 

страната няма изградена инсталация за изгаряне на битови отпадъци.  

Голям е броят на нерегламентираните сметища и стари замърсявания с отпадъци в 

страната. Това налага незабавно предприемане на мерки за тяхното постепенно 

почистване, саниране и рекултивация. С оглед избягване на повторно замърсяване, 

закриването на нерегламентираните сметища трябва да бъде координирано с мерките за 

разширяване на системите за организирано събиране и транспортиране на отпадъците и 

изграждането и въвеждането в експлоатация на новите регионални съоръжения за 

обезвреждане на битови отпадъци. 

                                                 

26 Поради липсата на самостоятелно отчитане на количествата рециклирани битови отпадъци, отпадъците 

изкупени от населението и търговските обекти се отчитат като производствени отпадъци. 
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По данни на РИОСВ и общинските администрации са идентифицирани 5135 броя 

нерегламентирани сметища и площи, замърсени с битови отпадъци на територията на 

страната. От тях до края на 2003 г. са закрити общо 2228 броя (през 2002 г. – 551 броя и 

през 2003 г. – 1677 броя). 

1.6.3.6.Стари замърсявания на почвите 

Проблемът със старите замърсявания е един от най-тежките за разрешаване екологични 

проблеми, поради разнообразието на замърсяванията по произход и вид и поради 

широкото им разпространение на територията на цялата страна. 

На национално ниво все още не е решен проблемът с натрупаните отпадъци, опасни 

вещества и други потенциални замърсявания в предприятия от всички промишлени 

отрасли (с изключение на миннодобивния), които са или ликвидирани, или са обявени в 

несъстоятелност. 

Към 31.10.2003 г. от ВЕЕС при МОСВ са одобрени общо 17 програми с общ бюджет в 

размер на около 280 млн. лв. за приватизирани предприятия. От тях са изпълнени 4 

програми (за “МДК”АД – Пирдоп, “Осогово” АД – Кюстендил, “КЦМ” АД – Пловдив, 

и “Биовет” АД – Пещера). За останалите 13 предприятия в момента продължава 

изпълнението на програмите за отстраняване на екологичните щети. Одобрена е 

програмата за отстраняване на минали екологични щети от обект “Стар содов завод – 

гр. Девня”. 

През 2003 г. при добива на въглища, рудодобива, добива и първичната преработка на 

неметални полезни изкопаеми, добива на строителни и скалнооблицовъчни материали 

са нарушени общо 315.38 ха, и са рекултивирани 150.2 ха. Общото количество на 

нарушените терени през 2003 г. възлиза на 25 203,1 ха, а на рекултивираните и 

възстановени терени – 8 641,9 ха. 

Ежегодно се провеждат наблюдения и се осъществява превантивен контрол върху 

нарушените и рекултивирани терени, дейностите по техническата ликвидация, 

техническа и биологична рекултивация, пречистването на замърсени води, 

рекултивацията и екологичен мониторинг в повлияните от миннодобивната и минно-

преработвателна индустрия терени. 
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1.6.3.7.Биоразнообразие 

България има уникална флора и фауна, която включва около 3600 вида висши растения, 

над 3660 нисши растения, гъби – 3500, лишеи – 709,700 вида гръбначни животни, 

птици над 400 вида, бозайници – 94, около 27000 вида безгръбначни животни. 

Ендемичните растителни видове в България съставляват около 5% от цялата флора, 

един сравнително висок процент за Европа. Наличната информация за безгръбначните 

показва, че 8.8% от всички видове, които не са насекоми и 4.3% от видовете насекоми 

са ендемични. Познати ендемични гръбначни включват 12 вида сладководни риби, 1 

подвид земноводни, 4 подвида влечуги, и най-малко 4 подвида бозайници. Според 

Червената книга на България (1984), 158 вида висши растения са застрашени, а редки са 

574 вида. Като защитени видове в Приложение №3 на Закона за биологичното 

разнообразие са включени 90 вида животни (без птици), 331 вида птици и 594 вида 

растения. 

Съобразено с естественоисторическите и социално-икономически условия в страната, 

към 2010 г. площта на защитените територии и защитените зони в рамките на 

Националната екологична мрежа трябва да представлява най-малко 15% от територията 

на страната. Темпът на достигане на тази цел ще бъде най-силен след 2007 г., когато 

след очакваното присъединяване на страната към Европейския съюз, идентифицирани 

и характеризирани типове представителни за България и Европа местообитания, ще 

бъдат обявени като единици от Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. 

В България са обявени 10 “Рамсарски места” (5 до 2002 г.) и 2 обекта на Световното 

природно наследство на ЮНЕСКО. Страната участва със 17 биосферни резервата в 

Програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО, но те не отговарят на съвременната 

концепция за биосферните резервати. 

1.7. Социално развитие и качество на човешките ресурси 

1.7.1. Качество на човешките ресурси и пазар на труда  

1.7.1.1.Демографска структура на населението 

През последните 30 години демографската структура на българското население 

непрекъснато се влошава.  Характерни  са  четири основни тенденции, отбелязвани от 

всички изследователи на демографските процеси в България:  намаляване на 
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населението, застаряване, засилена емиграция  и преструктуриране на етническия 

състав. От 1990 до 2004 г. населението на България е намаляло с 10.5% (от 8.7 на 7.8 

милиона). Това се дължи както на снижаване на раждаемостта, така и на увеличаване 

на общата смъртност. От 1993 г. насам коефициентът на естествен прираст е с 

отрицателни стойности във всички райони за планиране.  

Миграция27. В началото на 21 век населението на България продължава да намалява и 

към 31.12.2004 г.28 в България живеят постоянно 7 761 049 души. Емиграцията на 

населението на България в годините между двете последни преброявания на 

населението (1992-2001 г.) е приблизително 223 хил. души. В същото време в страната 

са се завърнали и преселили само около 18 хил. души. При съпоставката на тези два 

насрещни миграционни потока салдото от външната миграция на населението се 

изчислява на 205 хил. души и обяснява около 37% от изменението на населението. 

В периода 4.12.1993 - 1.03.2001 г. 386 хил. души са променили своето обичайно 

местоживеене, като интензитетът на вътрешната миграция е 4.5%.  

Продължава тенденцията на нарастване на миграцията на градското население. Над 

72% от всички мигранти са излезли от градовете, като по-голямата част от тях (46%) 

отново са се заселили в други градове. В селата са се заселили 37% от мигрантите. По-

широкият обхват на миграцията сред градското население се дължи на по-големия брой 

на населението, живеещо в градовете (69% от населението на страната към март 

2001 г.). Миграционният поток от градовете към селата в периода 1993-2001 г. се 

засилва и надвишава близо един път и половина по обхват насрещния поток от селата 

към градовете. В резултат на вътрешната миграция селското население се е увеличило с 

близо 37 хил. души в периода 1993-2000 г.  

Възрастова структура. Населението на България продължава да застарява в резултат 

на неблагоприятните тенденции в развитието на демографските процеси през 

последните три десетилетия. Към 31.12.2004 г. делът на населението до 15-годишна 

възраст намалява до 15.1% от цялото население. Следва да се отбележи, че пенсионната 

реформа в страната (промяната на възрастовата граница за пенсиониране и въвеждане 

                                                 

27 Анализът на външната и вътрешна миграция е по данни от проведеното преброяване на населението 
към 1.03.2001 година.  

28 Според последното официално преброяване на населението от НСИ към 31.12.2001 г. населението е 
7 928 901 души. 
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на точковата система) рефлектира в намаляване на относителния дял на населението 

над трудоспособна възраст през последните години. Към края на 2004 г. населението в 

трудоспособна възраст е близо 4 782 хил. души (61.6% от населението). 

Етническа структура. В структурата на населението според етническа принадлежност, 

българското население формира 83.9% (като за годините между последните две 

преброявания отбелязва спад 8.5% - 616 хил. души), делът на турската етническа група 

е 9.4% (регистрирайки спад в абсолютно изражение с 53 хил. души), а делът на ромите 

и на населението от други етнически групи възлиза съответно на 4.7% (ръст от 18.4% 

спрямо 1992 г.) и 0,9%.  

1.7.1.2.Образователен профил на населението 

Образователното равнище на населението е един от главните показатели за качеството 

на човешките ресурси. През периода 1998-2003 г. образователната структура на 

населението на възраст до 64 години продължава да се подобрява, като следва ясно 

изразената тенденция на увеличаване броя и дела на населението с висше и средно 

образование. 

Таблица 23 Структура на населението до 64 години по степени на образование 

(в%). 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СТЕПЕН 

1998 2003 

Общо, в т.ч. 
 

 

Висше образование (колежи, 

университети) 

18,1 21,6 

Средно образование 47,8 49,8 

Основно и по-ниско 34,1 28,6 

Източник: НСИ. 

Сравнението на образователните структури на населението на 15-те страни от ЕС за 

2002 г. и на България показва, че равнището на “човешкия капитал” на нашата страна 

като цяло е малко над средното за тези страни. Сред населението на възраст 25-64 

години в страната относителният дял на лицата с висше образование е 21%, колкото е и 

средният дял за 15-те страни от ЕС. При 38% дял на населението с основно и по-ниско 

образование средно за 15-те страни от ЕС за България този дял е 29%. В 15-те страни от 
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ЕС делът на лицата със средно образование е 41%, а за нашата страна този дял е по-

висок – 50%. 

Таблица 24 Структура на населението на възраст 25 – 64 години по завършено 

образование и етническа принадлежност. 

Етническа принадлежност Завършено 

образование Общо в страната 

Българи Турци Роми 

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 

Висше 20,7 23,5 2,7 0,3 

Средно 48,4 53,0 23,7 6,9 

Основно 24,7 20,7 53,0 44,9 

Начално 4,3 2,1 15,0 27,4 

Незавършено 

начално 

0,7 0,3 2,1 7,8 

Неграмотни 1,2 0,4 3,5 12,7 

Източник: НСИ: Преброяване на населението, 2001 г. 

Въпреки общото задоволително състояние на образователната структура на 

населението, необходимо е да се посочи, че представителите на ромското малцинство 

остават с ниско образователно равнище. Броят на неграмотните роми нараства с 60.6% 

в периода между двете преброявания (1992-2001). 

1.7.1.3.Доходи и жизнен стандарт 

В резултат на постигнатия икономически растеж и финансова стабилизация след 

1997 г. равнището на реалните доходи на населението бележи ясна тенденция на 

повишаване. 

Таблица  25 Динамика на реалните доходи на домакинствата (%) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 1995 = 100% 80,3 82,1 78 73,3 86,6 90,7 
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Темп 34,1 2,2 -5,0 -6,0 18,7 4,8 

Източник: НСИ 

За периода 1996-2003 г. реалните доходи нарастват с 31.6%. Само за последните 2 

години техният ръст е 27.3%. Това увеличение засяга в различна степен основните 

елементи на доходите. За същия период реалната работна заплата нараства с 16.6%. 

През 2003 г. средната месечна брутна работна заплата достигна равнището от 284 лева 

(приблизително 146 евро).  

Въпреки това България значително изостава в равнището на доходите в сравнение със 

страните от ЕС. Средният общ брутен месечен доход на едно лице от домакинството 

през 2003 г. е 177 лв. (около 91 евро), докато този в ЕС-15 е повече от десет пъти по-

голям. Сред страните от Централна и Източна Европа България е с най-нисък доход на 

лице от домакинството.  

Промените в структурата на доходите на домакинствата се формират под влиянието на 

производството, собствеността и структурата на заетостта. Три са основните 

източници, които формират доходите на българското домакинство през този период – 

работна заплата, социални трансфери и домашно стопанство. Тази структура не 

притежава голям потенциал за бързо и значително увеличаване на доходите. Работната 

заплата е основен източник на доходи и с най-големи възможности за нарастване, но 

нейният дял в общия доход е сравнително нисък.  

Доходите от социални трансфери и домашното стопанство съставляват около 41% от 

общия брутен доход на домакинствата. По своята същност тези източници не 

притежават високи възможности за нарастване. Сравнително голяма част от 

домакинствата получават доходи от социални трансфери. Сред тях пенсиите заемат 

основно място. Доходите от домашното стопанства (в пари и натура) формират 

сравнително висок относителен дял въпреки тенденцията на снижаване след 1997 г. 

Доходите от допълнителна работа и предприемаческа дейност, които носят потенциал 

за бързо нарастване, имат сравнително нисък дял. 

Различията в динамиката на отделните източници на доходи ускориха процеса на 

подоходно разслояване на обществото. В него се наблюдават поляризиращи 
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тенденции29, които не са резултат от увеличаване на доходите чрез подобряване на 

ефективността и увеличаване на производството.  

Неравенството в доходите на населението, измерено чрез коефициента на Джини30, 

проявява две противоположни тенденции. До 1995 г. неравенството бързо нараства (от 

0.23 на 0.38), а след това намалява на 0.31 през 2000 година. През последните три 

години се наблюдава повторно нарастване на подоходната диференциацията, като 

достига равнище от 0.33.  

Таблица 26: Диференциация на домакинствата според размера на дохода. 

Показатели 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Коефициент на Джини 0,32 0,31 0,31 0,32 0,34 0,33 

Съотношение на дохода между 10-те % най-богати 

и 10-те % най-бедни 

9,3 8,9 9,2 9,3 10,5 9,6 

Относителен дял на дохода на групи лица в общия доход: 

- най-бедните 20% 7,5 7,6 7,4 7,4 7,0 7,3 

- най-богатите 20% 40,9 39,8 39,8 40,0 42,5 40,9 

Източник: НСИ 

Поляризацията на населението по доход, измерена чрез съотношението на доходите 

между бедните и богатите слоеве в обществото показва същите тенденции, както и 

диференциацията по доход. През 1995 г. отношението между десетте процента най-

богати към десетте процента най-бедни домакинства е 11.9 пъти, а през 2000 г. то 

намалява на 9 пъти. През 2003 г. това отношението е 9.6 пъти.  

В сравнение със страните от ЕС неравенството на населението по отношение на 

доходите не е голямо. България се числи сред страните с ниска диференциация на 

доходите.   

                                                 

29 Предимно между доходите от работна заплата и пенсии; между работните заплати в отделните сектори 
и отрасли на икономиката; между работната заплата и социалните плащания. 

30 Изчислен на базата на децилна групировка на домакинствата. 
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1.7.1.4. Здравен статус на човешките ресурси 

 

По средната продължителност на живота и смъртност страната ни значително изостава 

от напредналите страни, включително от страните - членки на ЕС. Така например 

средната продължителност на живота в България е 72,07 г. (68,7 за мъжете и 75,6 за 

жените) и в сравнение със страните от ЕС е с 6,0 години по-ниска при мъжете и със 7,3 

г. при жените. Не е по-добра и картината при сравнението по показателите за 

смъртност. Детската и майчината смъртност през последните петнадесет години, макар 

да бележат тенденция към намаляване, не променят неблагоприятната ни позиция 

спрямо централноевропейските страни. Достигнатото през 2003 г. равнище от 12,3%о 

на детска смъртност е значително по високо от страните на ЕС, в т.ч. Полша и Унгария.  

Друга важна група показатели, характеризиращи здравния статус на населението, са 

свързани с честотата и структурата на регистрираните заболявания.  Статистиката 

показва, че 72–75% от всички регистрирани случаи на заболявания в страната през 

последните години се дължат на болестите на дихателната система, следвани от 

болестите на нервната система и сетивните органи, болестите на органите на 

кръвообращението, травмите и отравянията и болестите на кожата и подкожната тъкан. 

Тенденцията на заболеваемостта от злокачествени новообразувания в България е 

сходна с наблюдаваното в другите европейски страни. 

Епидемичната ситуация за някои характерни болести също е мерило за здравния статус 

на населението. Показателен в това отношения е ръста на заболелите от туберкулоза, 

който е значителен през годините на прехода. 

По официални данни, разпространението на ХИВ/СПИН в България е по-ниско от това, 

в някои от страни от Източна Европа и Централна Азия. 

Броят на лицата, признати за инвалиди също е от индикаторите, определящи здравното 

състояние на нацията. Статистиката показва, че през 2002 г. те са 101 353, което е близо 

3 пъти повече в сравнение с 1994 г. и представлява дял от 15.3 %0 от население над 16 г. 

Най-честата причина за инвалидизиране през 2002 г. са болестите на органите на 

кръвообращението, които обхващат 36.8% от общия брой случаи на ново 

инвалидизирани лица. 
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Общото влошаване на здравния статус на населението е съпроводено и с някои 

особености, поставящи групи от него в по-неблагоприятна позиция. Такива групи са 

хората, живеещи на село, в някои крайни райони на страната и най-вече на хората от 

ромската малцинствена общност. Според проучване по проект на програма ФАР 

BG0006.08 – „Осигуряване на достъп до здравеопазването за малцинствата”, насочено 

към измерване на обективния здравен статус на ромите е видно, че болен човек има в 

приблизително 80% от посетените ромски домакинства в 10 града с компактно ромско 

население. В една четвърт от посетените домакинства е регистриран човек със 

значителна степен на инвалидност (инвалидизация от 50% и повече). Проучването 

посочва, че ромските жени и деца в България са специална рискова група по отношение 

на здравния статус. 

1.8. Социално развитие и проблеми на социалното включване 

1.8.1.1.Бедност  

България е страната с най-голяма бедност от страните членки на ЕС. В резултат от 

анализа на Многоцелевото наблюдение на домакинствата, проведено от НСИ през 2003 

г., за праг на бедност в България се прие 102 лв. месечно на еквивалентно лице (60% от 

общия месечен потребителски разход на едно еквивалентно лице в домакинството). 

При така възприетата линия на бедност, относителният дял на бедното население в 

страната възлиза на 14%, т.е. бедни в България са около 1 114 хил. души. Дълбочината 

на бедност31 е 2.9%, а остротата на бедност32 е 1.1%. 

Оценките на НСИ за бедността33 в България дават основание за следните изводи: 

• Бедността през последните години намалява. Относителният дял на бедните 

домакинства намалява от 15.6% през 1998 г. на 14.1% през 2003 г. 

                                                 

31 Коефициент, измерващ относителната разлика на равнището на потребление на бедните от  линията на 
бедност. 

32 Коефициент, измерващ неравенството в равнището на потребление между бедните. 

33 Използвана е методологията на Евростат, според която прагът на бедност е определен като 60% от 
медианния еквивалентен доход (т.н. относителен метод). Изчисленията са направени, като е 
използвана скала на еквивалентност, за да се отрази икономията от ресурси в резултат на 
съвместното съжителство на лицата в домакинството. Използвана е еквивалентна скала на Евростат: 
1 – за първи член на домакинството, 0.5  - за всеки следващ възрастен член и 0.3 – за дете под 14 
години. 
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Таблица 27: Праг на бедност и относителен дял на бедните домакинства. 

Показател 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2001 

ЕС15 

2001 

ЕС25 

Праг на бедност (екю/евро) 568 608 628 639 762 843 8319 7243 

Относителен дял на бедните 

домакинства (%) 

15,6 15,3 14,3 15,5 13,4 14,1 15,0 15,0 

Равнище на бедност сред мъжете (%) 13 13 13 14 12 - 14 14 

Равнище на бедност сред жените (%) 18 17 15 17 15 - 17 17 

Източник: НСИ, EUROSTAT 

• Равнището на относителна бедност не се отличава съществено от това в 

страните от ЕС. Наличните данни, позволяващи сравнение, показват, че през 2001 г. 

делът на бедните в ЕС е 15%, докато за България през същата година е 15.5%. За новите 

страни членки на ЕС делът на бедните домакинства е както следва: Латвия – 17%, 

Литва – 16%, Естония – 18%, Унгария – 10% и Чехия – 8%. 

• Ниско равнище на линията на бедност в сравнение със средното за ЕС ниво. 

Разликата в абсолютните линии на бедност е твърде значима за страната. За страните от 

ЕС прагът на бедност през 2001 г. е 8319 евро годишно, а за България – 639 евро, т.е. 

разликата е 13 пъти. Това означава, че почти цялото население на страната живее в 

бедност по отношение на средноевропейското равнище.  

• Ролята на социалните трансфери (включително пенсиите) за редуцирането на 

бедността може да се определи като значителна. Преди осъществяването на всички 

социални трансфери относителният дял на бедните би бил с 12.6 процентни пункта по-

висок (36.7% от населението), отколкото след осъществяването им. Изключвайки 

пенсиите от социалните трансфери, ролята на останалата част от тях за намаляването на 

бедността не е много силна. В резултат на социалните трансфери (без пенсиите) през 

2003 г. делът на бедните домакинства намалява от 16% на 14.1%. Разликата между тях е 

1.9 процентни пункта. За страните от ЕС тази разлика възлиза на 9 процентни пункта. 

Това означава, че ролята на държавата трябва да е по-значителна при изпълнение на 
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социалните й функции при закрила на най-бедната част от обществото и при 

намаляване на риска от бедност. 

Анализът на достъпната статистическа информация позволява да се идентифицират 

следните по-важни групи на бедните и застрашени от бедност: 

1. Безработни лица и домакинства с безработни лица. По данни на НСИ под линията 

на бедност през 2002 г. са 30.9% (32.5%- мъже и 29.4% жени) от безработните, докато 

сред заетите този дял е едва 5.9%. Всяко работещо лице намалява риска за бедност на 

домакинството, в което живее, с 1/3. Всяко безработно лице увеличава риска за бедност 

на домакинството, в което живее, с 50%. Бедността е силно разпространена сред 

групата на продължително безработните. 

2. Икономически-неактивните лица с ниски доходи.Такива са най-вече пенсионери с 

ниски пенсии, инвалиди, домакини. През 2003 г. делът им сред хората между 15 и 65 г. 

е 39.1%. Под равнището на бедността през 2002 г. са 12.4% от пенсионерите и 15.9% от 

другите икономически неактивните. Възрастните жени над 65 г., които живеят под 

прага на бедност у нас през 2002 г. са три пъти повече, отколкото мъжете на същата 

възраст. 

3. Самотни родители. Семействата с един родител са специфична рискова група, 

защото средното равнище на доходите в страната не позволява на едно лице да издържа 

самостоятелно зависим член на семейството. През 2002 г. бедните домакинства с един 

родител са 41.2%. Равнището на бедност в домакинствата със самотни родители е 3 

пъти по-голямо от домакинствата без деца или тези с 1-2 деца. Случаят с бедността при 

самотните майки е типичен доколкото проучванията потвърждават, че жените заемат 

по-ниски позиции в професионалните и длъжностните йерархии и съответно в 

подоходните категории. 

4. Многодетни и многочленни домакинства. В повечето случаи това са домакинства на 

роми и турци, които по принцип имат разширено репродуктивно поведение. Делът на 

домакинствата, живеещи под прага на бедност с три и повече деца е 37.2% през 2002 г. 

5. Деца в неравностойно положение. Тук се включват сираците и изоставените деца, 

както и онези, които рано  напускат училище. Редом с многото психологически 

проблеми на своята  социална изолация, тези деца са сред най-рисковите групи. 

Голямата част от тях живеят в специализирани институции с лоши битови условия и е 
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сериозен проблемът с тяхното образование, като основа за социалното им включване, 

както и за социалната адаптация в семейна или близка до семейната среда. 

6. Хора с увреждания. Тук влизат хронично болните и хората с трайни увреждания на 

здравето. В особено трудна ситуация са хората с ментални увреждания. Съществени 

проблеми при тях са нерешените им равни права, равен достъп до информация и 

граждански услуги. Според различни данни и критерии на специализирани 

организации, хората с увреждания у нас са между 300 хил. и 700 хил. души. 

7. Неграмотни и нискообразовани хора. Те попадат най-често в категорията на бедните. 

Завършването на основно образование намалява риска за бедност 2 пъти, на средно 

гимназиално - 2,3 пъти, а на средно специално и висше - приблизително 3 пъти. 

Равнището на бедност сред хората с висше образование е под 2%. 

8. Етническа принадлежност (роми и турци). Мнозинството от ромското население се 

отличава с високо равнище на бедност и социална изолация. То притежава трайно 

формирана субкултура на бедността и съчетава повечето признаци на останалите 

рискови групи: ниски и несигурни доходи, лоши жилищни  и битови условия, ниско 

ниво на образование, лош  здравен статус, многодетност, продължителна безработица 

и загуба на трудови навици. Делът на бедните в ромската етническа група през 2003 г. е 

64.3%, в турската – 23.4%, а в българската – 9.4%. За сравнение, според изследване на 

Световната банка34 от 2001 г., като бедни са оценени 5.6% от българите, 20.9% от 

турците и 61.8% от ромите.  

9. Работещи бедни. Най-често това са упражняващи нископлатен или общ физически 

труд в  селското и горското стопанство, както и в шивашката промишленост. Немалко 

от тази категория са възрастни – около пенсионна възраст, което увеличава риска от 

бедност. 

1.8.1.2. Здравеопазване 

 

От четири основни стълба на здравеопазването: промоция, превенция, лечение и 

рехабилитация, в България е застъпена главно лечебната дейност. Един от основните 

                                                 

34 Вж. България: Оценка на бедността, Световна банка, 2002. Световна банка е провела 3 изследвания на 
бедността през 1995, 1997 и 2001 година по методика за интегрирано проучване на домакинствата. 
Тези изследвания дават информация за бедността по етнически признак. 
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проблеми на здравеопазването е остарялата и амортизирана техническа база и 

инфраструктура на здравната система. Бавното осъществяване на здравната реформа 

води до спад в качеството на предлаганите здравни услуги и затруднява равния достъп 

на населението до услугите на здравната система. Друг основен проблем на развитието 

на здравната система и качеството на здравните услуги са неразвитите възможности за 

финансиране извън рамките на държавната субсидия. 

Здравна реформа 

Реформата на здравната система, започнала в края на 90-те години, цели да осигури 

комбинация от публично/частни услуги с оглед осигуряване на по-високо качество на 

медицинската помощ, ефективно самоуправление и устойчивост на системата, 

равнопоставеност на достъпа до здравни услуги и удовлетвореност на населението.   

Здравната реформа се реализира в три главни направления: реформа на системата за 

финансиране на здравеопазването, преструктуриране на първичната здравна помощ и 

рационализация на мрежата от заведения за извънболнична и болнична помощ.  

Здравната реформа трябва да постигне трайно повишаване на ефективността на 

системата за здравеопазване чрез институционални и структурни промени в 

предоставянето на медицински услуги. Тя трябва да допринесе за укрепване на 

функциите и структурата на общественото здравеопазване, повишаване на качеството 

на медицинската помощ и да доведе до промяна на финансирането на националната 

система за здравеопазване. Освен това е необходима и адаптация на човешките ресурси 

в здравния сектор към новите икономически условия и институционални и структурни 

промени в медицинската помощ. 

Реформата въведе здравноосигурителната система, пазарни механизми в доболничната 

медицинска помощ (заплащане за дейност), като имаше за цел и стабилизиране на 

системата на финансиране в доболничната медицинска помощ.  

Главният тласък на реформата в държавните лечебни заведения се осъществи след 

влизането в сила през 1999 г. на Закона за лечебните заведения. В края на 2000 г. 

всички държавни лечебни заведения за болнична помощ се преобразуваха в  търговски 

дружества за болнична медицинска помощ. Автономността на болниците създаде 

условия за  конкуренция между заведенията по отношение на качеството на 

медицинските услуги, макар че реалната конкуренция предстои да се развие.  
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Приватизацията в здравния сектор все още не е започнала, въпреки, че бе нормативно 

разрешена чрез запазване на контролираща роля на държавата върху целия процес. В 

зависимост от собствеността върху съответното заведение, за което става въпрос, 

решенията относно приватизацията се вземат от Министъра на здравеопазването, 

Агенцията за приватизация или общинския съвет. Преференции се дават на 

медицинските специалисти, работещи в заведението. Правителството е одобрило 

списък на болници, които не могат да бъдат приватизирани, защото са  с национални и 

областни функции.  

Важни предстоящи задачи на реформата са: въвеждане на заплащане на болничната 

помощ на базата на извършени дейности,  въвеждане на единна информационна 

система, развитие на правилна инвестиционна политика и откриване на възможности за 

външни инвестиции35.  

С напредването на реформата в здравеопазването, от първостепенно значение е целите 

в системата на здравеопазване да останат обвързани с подобряване здравето на 

населението. На този етап на е трудно да се оцени ефекта върху здравното състояние на 

населението. Реформите целят подобряване на здравето на нацията в по-дългосрочен 

план, тъй като те осигуряват по-добра първична помощ, насърчават профилактичните и 

здравно-промотивните дейности, особено за деца и жени в репродуктивна възраст и 

осигуряват по-добра здравна помощ за хора в неравностойно положение. 

Здравна система 

През последните години общите публични разходи за здравеопазване нарастват (2000 г. 

- 3,3% от БВП, 2001 г. – 4,0%, 2002 г. – 4,4%; 2003 г.– 4,9%; 2004 г. -4.7 % и планирани 

за 2005 г. – 4.3%).  

Наблюдава се постепенен процес на развитие на здравните услуги според приетата 

стратегия за развитие на здравната система: 

- нарасна броят на  общопрактикуващи лекари (от 5146 през 2000 г. на 5350 през 

2004 г.); 

                                                 

35 „Новите предизвикателства пред реформата на здравеопазването в Р България” - Петко Салчев, зам. 
министър на здравеопазването по време на 39-то Народно събрание  
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- общият брой лечебни заведения за болнична помощ в България през 2004 г. е 

301 (вкл. Извънболничните лечебни заведения), като общият брой болнични легла е 

45 070, т.е. осигуреността с болнични легла на 10 000 души население е 57,8;  

- към 31.12.2003 г. медицинския персонал в Р. България се състои от: 28128 

лекари, 6475 стоматолози, 381 фармацевти и 45731 специалисти със средно или висше 

образование (степен “специалист”); 

- средният болничен престой през 2003 г. на един лекуван болен е 8,8 дни. 

В сравнение с показателите за осигуреност с болнични легла и медицински персонал на 

страните от ЕС здравната система е добре обезпечена. 

Основен проблем на здравеопазването в България е остарялата и амортизирана 

физическа и техническа база. В това число се включва, както хигиенно-

инфраструктурното състояние на болниците, така и апаратурата, с която разполагат 

болниците. Значителна е разликата в това отношение между ЕС и България, както и 

между градските и селските райони в страната. Лошото състояние на физическата и 

техническата база засяга силно и качеството на някои звена в доболничната помощ. 

Наличните реанимационни коли за бърза помощ и апаратурата в тях са недостатъчни за 

покриване на нуждите на населението, поради което качеството и бързината на 

медицинското обслужване намаляват значително. 

Превенцията в здравеопазването съгласно стратегията на ЕС за развитие на 

здравеопазването в Съюза е от приоритетно значение. Превенцията на 

тютюнопушенето в България не е на нивото на развитие на превенцията в ЕС, а 

същевременно съществува потребност от засилена превенция и здравна промоция 

поради наличието на високи рискови фактори. Нивата на тютюнопушене и белодробни 

злокачествени заболявания нареждат България преди половината от страните в ЕС.  

Множеството минерални извори с доказани лечебни свойства, както и благоприятните 

климатични условия в някои райони на страната не се използват достатъчно ефективно 

за превенционни и рехабилитационни дейности. Превенцията на други водещи заплахи, 

като СПИН и употреба на наркотици, също е сравнително слаба, където водеща роля 

играе инициативата на международните организации.  
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В съвсем начална форма на развитие е корпоративната социална отговорност в 

областта на здравните услуги за цялото население и за групите в риск. Това е и една от 

областите на несъответствие между България и ЕС.  

Приватизацията в здравеопазването е все още неразрешен въпрос. Липсва закон, 

който да дефинира точните правила на раздържавяване на лечебните заведения, които 

да доведат до подобряване качеството на предлаганите услуги и запазване на 

количеството на предлагане, което да е адекватно на потребностите на населението и да 

е на достъпна цена. В процес на изготвяне е и юридическа рамка, която да гарантира 

правата и качеството на услугите, предоставяни на гражданите. 

Административният капацитет за организиране и осъществяване на качествен 

контрол на децентрализираната здравна система е недостатъчен и проследяването 

на качеството на здравната грижа на практика липсва. Изключение прави хигиенният 

контрол, администриран в лицето на инспекциите по опазване и контрол на 

общественото здраве, който има традиционно и световно признато високо ниво на 

изпълнение на работата си. Може да се направи извода, че липсата на административен 

капацитет в здравеопазването се дължи не толкова на липсата на подготвени кадри, 

колкото на неправилно организиране и използване на наличния човешки капитал за 

нуждите на администриране на здравната система. 

Поради ниските доходи на населението, покриването на почти всички болнични пакети 

от НЗОК и липсата на данъчни стимули нивата на здравното самоосигуряване и 

животозастраховане в страната са в пъти по-ниски в сравнение с европейските 

стандарти. Например в Германия животозастраховането покрива 80% от населението, а 

в България това ниво е около 10%. Това се дължи, както на липсата на финансови 

възможности на населението за пълноценно участие в здравна система, основаваща се 

на принципа на самоосигуряване, така и на ниската здравноосигурителна култура на 

българина. 

Каре 3: Поети ангажименти в сферата на здравеопазването пред международни 

институции 

 

Поети ангажименти в сферата на здравеопазването пред международни 

институции 
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Високата смъртност при децата и майките често се дължи на ограниичения достъп 

до качествено здравно обслужване за бременните жени и децата в селските райони и 

в населените места с концентрирано ромско население. Детската смъртност в 

България е с тревожно високи показатели през последните години – 12,3 на 1000 за 

живородените на възраст до 1 година (докато за Западна Европа тази цифра варира 

от 3.5 до 9). Детската смъртност за групата от 0-5 години (17.1 на 1000) също е по-

висока за средната в Централна Европа (10.7). Това са и критерии, към които 

България е поела ангажименти пред международната общност във връзка с Целите 

на Хилядолетието за развитие за 2015 г. Майчината смъртност трябва да бъде 

намалена от 19.1 на 12 (починали бременни, раждащи и родилки на 100 000 

живородени) и да бъде постигнато подобряване на  здравните грижи за бременните 

– намаляване на абортите от 750 на 550 (на 1000 живородени), обхващане на 90% от 

бременните под наблюдение преди 3-ти месец на бременността и увеличаване до 

99,8% на раждания, асистирани от квалифициран персонал. По отношение на 

децата, поетите от България ангажименти са: намаляване на смъртността на деца до 

5-годишна възраст от17 на 9.5 на 1000 живородени. Детската смъртност (умрели 

деца до 1-годишна възраст) на 1000 живородени трябва да се намали от 12,3 на 7.0. 

Перинаталната смъртност на 1000 родени също трябва да намалее от 12.5 на 8.0, а 

делът на живородени с ниско тегло (под 2500 г) на 1000 живородени да спадне от 

9.1% на 6%. Освен това, делът на децата до 1-годишна възраст, обхванати от 

здравната система със задължителните имунизации срещу туберкулоза, дифтерия, 

тетанус, коклюш, полиомиелит и хепатит трябва да се покачи от 93.6% на 99%. Това 

означава, че България се ангажира пред международните институции да осигури 

равен достъп до здравеопазване и същевременно се предполага априори, че 

успоредно с това се цели и по-високо качество на здравните услуги. 

 

Здравната система в България се нуждае от обновяване на техническата и 

инфраструктурната база. Три от основните четири аспекта на здравеопазването 

подлежат на доразвиване  – това са промоцията, превенцията и рехабилитацията.  
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1.8.1.3. Образование и наука 

Българската образователна система се състои от: основно (начално 1-4 клас, 

прогимназиално 5-8 клас), средно (9-12 клас, разделящо се на общообразователно и 

специализирано) и висше образование. Нивото на образованост на българското 

население в миналото и към настоящия момент е съизмеримо със средното европейско 

равнище. Съществуват проблеми, които могат да влошат посочения показател в 

дългосрочна перспектива. Основните проблеми в цялостния функционален цикъл на 

образователната система са следните: нарастване броя на отпадащите и/или 

необхванати ученици, спад в качеството на образованието и слаба конвертируемост на 

българското образование, както на пазара на труда в страната, така и на международния 

пазар. Същевременно, нивото на изграждане на връзка между образованието, науката и 

бизнеса, като средство за подобряване качеството и ефикасността на българското 

образование и неговия принос за икономическото и социално развитие на страната, е 

изключително ниско. 

 Образование 

 

Нарастване на броя на отпадащите и/или необхванати ученици 

Както показва анализът на качеството на човешкия капитал, общото състояние на 

образователната структура на населението за момента е задоволително, с изключение 

на ромското малцинство, което остава с крайно ниско образователно равнище. Броят на 

неграмотните роми нараства с 60.6% в периода между двете последни национални 

преброявания (1992-2001). С изключение на показателя за неграмотността сред ромите, 

сравнението между образователните структури на населението на 15-те страни от ЕС за 

2002 г. и на България показва, че равнището на “човешкия капитал” на нашата страна е 

малко над средното за тези страни. 

Въпреки това, пред запазването и развиването на качеството на човешкия ресурс на 

България, в дългосрочна перспектива, се очертават сериозни проблеми. Основна 

причина за снижаване на дела на лицата със средно образование е ниският коефициент 

на записване във всички степени на образование и високият процент на отпадане на 

учениците в средната степен на образование. През 2001 г. нивата на записване в 

началния етап на основната образователна степен (1-4 клас) надхвърлят 95%. Около 7% 

не завършват този етап. Това означава, че проблемът с отпадането на деца от училище 
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съществува още на първото ниво на включване в образователната система. В 

прогимназиалния курс на обучение записваемостта и делът на завършилите 

образователната степен запазват относително устойчиви нива през годините, като 16% 

от записалите отпадат от системата, без да завършат тази степен на образование. Най-

ниски са нивата на записване в средното образование. През 2001 г. записваемостта в 

средното образование възстановява нивото си от началото на прехода и достига 68.3%. 

Тази позитивна тенденция е съчетана с намаляване на дела на учениците, които 

завършват започнатата степен – средно образование - (85.1% за 2001 г. в сравнение с 

87.6% за 2000г). 

Може да се обобщи, че съществен проблем са т. нар. “отпадащи” ученици. Долната 

таблица показва размерите на това явление: 

Таблица 28: Динамика на съотношението учащи/отпадащи ученици. 

 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 

Учащи 1 119 436 1 095 747 1 074 946 1 046 477 1 043 432 

Отпадащи 34 963 28 337 30 690 28 000 31 006 

Източник: Образование в Република България 2004 

Тези данни показват, че все повече деца остават без достъп до образование по различни 

причини и съответно са застрашени от социално изключване в дългосрочна 

перспектива. 

Съществуват също сериозни разлики в броя на отпадащите и/или необхванати ученици 

в градските и селските райони. От записалите се, през учебната 1996-1997 г. децата в 

селските райони, завършили начално образование, са с около 17% по-малко от децата в 

градските райони. Тази разлика между градските и селските райони, макар и не толкова 

драстична в по късните периоди, се запазва и е актуална и през 2004 г. Особено 

показателен е индексът на завършване на прогимназиалния етап на основното 

образование, който за 1996 – 2001 г. нараства в градовете с 1,9%, но намалява в селата с 

6,7%. В потвърждение на тази тенденция, Индексът за човешко развитие /наблюдаван 

от ПРООН/ от 2002 г. отчита, че отдалечените общини и общините с концентрация на 

етнически малцинства се характеризират с ниска степен на грамотност и записваемост. 

Според ПРООН за 2003 г. българските роми са сред най-уязвимите в образователно 

отношение след ромите в Румъния. По официални данни, както беше цитирано по-горе, 
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7% от деца не завършват начално образование, докато за ромите в 42% от 

домакинствата има деца незавършили начално образование. Този показател за 

Словакия е 11.8%, а за Чехия – 22.0%, което илюстрира сериозното несъответствие със 

стандарта за равен достъп до образование в Европа. Важна за отбелязване, макар и не 

толкова силно изразена в краткосрочен план е тенденцията, че в последните няколко 

години в прогимназиален етап на основното образование се записват повече момчета, 

отколкото момичета36. По експертна оценка това очертава вероятност за разлика в 

степента на образованост между жените и мъжете.   

По отношение на достъпа до образование в рисковите групи попадат не само децата от 

малцинствата, но и децата със специални образователни потребности. Това са около 

10 300 деца, които учат в специализирани  паралелки и училища. Към тази група трябва 

да се добавят още 5 700 деца с хронични заболявания или девиантно поведение, които 

също посещават специализирани учебни заведения. Броят на децата със специфични 

нужди е голям. В повечето случаи, те са институционализирани и остават изолирани от 

естествената домашна среда. Вече са премахнати административните пречки за 

интегриране на децата със специфични нужди в обикновените училища, но основно 

поради финансови причини този процес не е осъществен. 

Качество на българското образование 

Качеството на началното и основно образование в България рязко спада. Това се 

констатира от международните изследвания на Международната асоциация за оценка 

качеството на образование – TIMMS, TEDS, PIRLS.  

Особено ярко се открояват резултатите от международното изследване в сферата на 

началното и основно образование TIMSS37, използвано като критерии от ЮНЕСКО, и 

залегнало в основата на европейските индикатори, определящи качеството на 

образованието. Информацията за постиженията на учениците в начална и 

                                                 

36 Цели на хилядолетието за развитие, България 2003, стр. 19 – ПРООН, България, ISBN 954-9724-56-5 

37 TIMSS 2003 International Mathematics Report Findings From IEA’s Trends in International Mathematics 
and Science Study at the Fourth and Eighth Grades Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., & Chrostowski, 
S.J. (2004), Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College И TIMSS 2003 
International Science Report Findings From IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at the 
Fourth and Eighth Grades Martin, M.O., Mullis, I.V.S., Gonzalez, E.J., & Chrostowski, S.J. (2004), Chestnut 
Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.  
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прогимназиална степен на образование по математика и природни науки, показва, че 

традиционно високото качество на основно образование в  България рязко спада. През 

1995 г., когато TIMMS стартира своите изследвания, България е на девето място по 

математика и на пето по природни науки, което е  водеща позиция сред общо 50-те 

държави, наблюдавани от изследването. През 1999 г. се наблюдава сериозен спад, като 

България се нарежда на 17-о място по математика и 16-о по природни науки. През 2003 

г. страната е на 25-о и 24-то място съответно в двете области. Тенденция на спад, макар 

и не толкова драстичен, отчитат резултатите от изследванията за грамотност и за 

възпитаването на предприемачески и граждански умения чрез образователната система 

– изследвани от PIRLS38 и PISA39 (специално извършвано от OECD) и CIVIC40. 

От друга страна, важно е да се отчете, че по данни от PIRLS (които по експертна оценка 

се очаква да влязат в друго паралелно изследване на Международната асоциация за 

оценка качеството на образованието – TEDS, изследващо нивото на подготовка на 

учителите) и по данни на ЦИР41 едва 10% от българските преподаватели имат 

компютърна грамотност, което е част от общия проблем с бавния темп на 

модернизиране на учебния процес. Една от причините за изоставането на българските 

преподаватели в областта на информатиката и информационните технологии е липсата 

на система за учене през целия живот, която да е достъпна за тях. От друга страна, 

преподавателите в България са сред получаващите най-ниски доходи в страната – 

средногомесечната работна заплата за 2004 г. по данни на НСИ е 366 лв., а 

средногомесечният доход в областта на образованието е 320лв., като резултат 

преобладаващата част от преподавателите разполагат със силно ограничени ресурси за 

самоинвестиране в развитие на професионалната си компетентност. 

                                                 

38 PIRLS 2001 International Report: IEA’s Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools, Mullis, 
I.V.S., Martin, M.O., Gonzalez, E.J., & Kennedy, A.M. (2003), Chestnut Hill, MA: Boston College. 

 

39 PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and 
Skills - Publications 2003 

 

40 CIVIC 2001 - Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., and Schulz, W. (2001). Citizenship and education 
in twenty-eight countries: civic knowledge and engagement at age fourteen. Amsterdam: IEA. 

 

41 „Прогнози и перспективи за развитие на българското образование” – ЦИР, София 2005 
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Учебните планове на висшето образование в страната не отговарят адекватно на 

модерните тенденции на социално и икономическо развитие.42 Това заедно с досега 

съществувалата липса на сравнима кредитна система във висшите учебни заведения е 

пречка за мобилността на възпитаниците на български висши учебни заведения и 

участието им в Общата европейска зона за висше образование. От 1999г, когато е поето 

като ангажимент във връзка с Болонския процес, въвеждането на единна кредитна 

система за хорариумите на студентите43 многократно е подлагано на обсъждане като 

въпросът с въвеждането на кредитната система нормативно е решен през 2004 в чл. 44а 

от Закона за висшето образование (ДВ бр. 48 от 04.062004 г.), както и от Наредба № 21 

от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити 

във висшите училища (ДВ бр. 89, 12.10.2004 г.). Учебните планове за първи и втори 

курс във всички висши училища са съобразени с изискванията на цитираните 

нормативни актове. Проблема с качеството на учебните планове остава и това 

продължава да затрудняв мобилността на българския студент и неговата лесна 

конвертируемост на обединения пазар на труда44 в ЕС. 

Ученето през целия живот е слабо застъпена практика във висшите учебни заведения. 

Това задълбочава тенденцията на слабо третиране на проблема - учене през целия 

живот - от страна на работодателите. Същевременно това е ясно изразено изоставане от 

развитието на образователната система в ЕС, и е ангажимент от страна на България, 

която участва в Болонския процес от самото му стартиране през 1999 г.45 

Общ недостатък на българското образование е липсата на разграничаване на учебните 

занятия в определени задължителни квоти за академично и за практическо обучение. 

Такава успешна практика се наблюдава в традиционно високата като качество 

                                                 

42 European network for quality assurance in higher education - ENQA – European Higher Education Area – 
page 5 – България не е член на ENQA 

 

43 Bolongna Declaration - 1999 – Priority 3 

 

44 Bologna Declaration - 1999 – Action Programme - Specific Objectives  

 

45 Praque Communique – November 2001 – Objectives for Lifelong Learning 
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английска образователна система и другите системи от англосаксонски тип. Липсата на 

такъв баланс в образователната програма занижава способността на излизащите от 

българското образование специалисти да са конкурентноспособни с практически по-

добре подготвените специалисти в ЕС. 

Недостатък на качеството на българското образование е и неговата слаба приложна 

насоченост. Количествено измерение на този недостатък е фактът, че в страната броят 

на безработните със специализирана подготовка е 80 106, а броят незаети места за хора 

със специализирано образование е 17 487.46 Това показва, че получаваното образование 

не съответства на търсенето на пазара на труда и го прави неадекватно за нуждите на 

пазара на труда. 

Връзка образование-бизнес  

Връзката бизнес-образование е слабо развита в страната. Единствените стъпки в тази 

насока е организирането на ежегодни Дни на кариерата, под формата на 

информационни борси. Връзката бизнес-образование включва и други аспекти като 

финансиране на образователната система от страна на бизнеса, инвестиции в НИРД, и 

постигане на максимален баланс между нуждите на бизнеса и качеството на 

предлаганата работна сила, излизаща от образованието. 

Отделяното финансиране за сферата на образованието възлиза на 3% от БВП на 

България. От друга страна, физическата и техническата база в училищата е 

неподдържана, морално и материално остаряла и неадекватна на европейските 

стандарти. Голяма част от общо 2696-те училища в страната /НСИ 2004 г./ се нуждаят 

от ремонт. Недостатъчна е обезпечеността с помагала, оборудване и компютри. Това е 

резултат от недостатъчното държавно финансиране, както и от слабото развитие на 

корпоративна социална отговорност в страната по отношение на изграждане и 

поддръжка на образованието. 

Висшите училища имат самостоятелен икономически и административен статут. 

Специфична слабост при тяхното управление е отделянето под 0,05% от БВП за 

развитие на НИРД /АИАП, Евростат - 2003/. Друг недостатък е извънредно ниската 

степен на интегриране на бизнеса в образователния процес чрез осигуряване на 

възможности за провеждане на стажове в реална бизнес среда,  съвместно участие на 

                                                 

46 Институт по заетостта, 2004 
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бизнеса и образователните институции в разработването на проекти за НИРД, 

изграждане на бизнес инкубатори в учебна среда, добри практики за интегриране на 

бизнеса с образованието, които са традиционни инструменти за практическата 

насоченост на европейската образователна система. 

Критериите за съвременно европейско образование през последните години са тясно 

обвързани и с т.нар. «Болонски процес». Неговата същност се състои в приравняване на 

качеството на образованието и мобилността на студентите в ЕС. В тази връзка, 

непосредствено издигнатата цел - създаване на Европейска зона на висше образование 

– все по-ясно се поставя като стратегическа задача пред образователните институции и 

пред техните партньори – работодателите. Едно от големите национални 

предизвикателства е очертаването на подходящите стъпки за стартирането на диалог 

между образователните институции и работодателите. В страната не съществува  

необходимата връзка на различните нива: 

• Изработване на приемлив списък от компетенции, обхващащи многообразието 

на европейските образователни системи, с активното участие на академични 

лица, завършили студенти и работодатели; 

 

• Системни консултации с работодателите във връзка с необходимите стъпки, 

които трябва да се направят за реформиране на образователната система; 

 

• Въвличане на работодателите в изработването, оценяването и поддържането на 

качеството на конкретни учебни програми. 

Всички тези стъпки липсват като звена в българското образование, което е сериозна 

пречка за неговото синхронизиране  с европейските стандарти. 

От друга страна, бизнес организациите изказват неудовлетвореност от качеството, 

което се осигурява от образователната система. Показателни за това са данните от 

проведено през април 2004 г. проучване на Българската търговско-промишлена палата 

сред 3000 компании47. По отношение на висшето образование 57% от анкетираните 

компании виждат необходимост от допълнителна подготовка, 14% са категорично 

                                                 

47 БТТП – април 2004 г. 
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неудовлетворени от качеството. По отношение на средно-специалното образование, 

виждащите необходимост от допълнителна подготовка и неудовлетворени от 

качеството, са общо 53%, а при средното - 48,16%. Най-сериозният източник на тези 

проблеми е слабата практическа подготовка в образованието. От нея в средното 

образование не са доволни 48% от фирмите. Във висшето образование неодобрението 

достига до 80%. При теоретичната подготовка недоволството е по-слабо - 36% за 

висшите учебни заведения, 29% - за средните училища. Въпреки тези сериозни 

проблеми, университетите и държавата проявяват слаб интерес към мнението на 

работодателите. Това доказва едновременно слабата практическа насоченост и слабата 

практическа приложимост на подготовката, предлагана от българската образователна 

система. 

 

 

 

 

 

 

 

Конвертируемост на образованието и свободно движение на хора 

 

Свободното движение на българите в чужбина е затруднено от непризнаването на 

българските дипломи за висше образование48, което ограничава възможността за равен 

достъп на българските специалисти до общия пазара на труда на специалисти с еднаква 

                                                 

48 Съгласно Bologna Declaration – Priority 3 – дипломата за висше образование трябва да е базирана на 
ECTS кредитна система за съпоставимост и да е придружена от т.нар. Diploma Supplement, за да е 
призната в EHЕA /Европейска зона на висше образование/ 
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степен на квалификация от ЕС49. Една от причините за това е фактът, че за момента 

България все още не е изпълнила част от поетите ангажименти във връзка с Болонския 

процес50. Този факт е пречка и пред включването на квалифицирани в чуждестранни 

университети специалисти - българи в държавната администрация, тъй като тази 

процедура е утежнена многократно, в процедурно и финансово отношение. Това 

съчетание от липса на морално признание и ниско финансово възнаграждение на тази 

група български специалисти с практическа подготовка е причина за изтичане на 

човешки и социален капитал от страната. 

 Наука 

Система на развитие на науката в страната 

Структурата на БАН и сателитните и научни институти са системата за развитие на 

науката в страната. Тяхната материална база и оборудване са технологично остарели и 

амортизирани. Друга слабост на системата е несъответстващият модел от критерии и 

                                                 

49 Съгласно Bologna Declaration – 1999 – Action Programme – Specific Objectives – ЕС разглежда 
конвертируемост като академично и професионално пълно признаване на висшето образование. 

50 България е част от Болонския процес от самото му начало и е сред първите европейски страни, 
подписали Болонската декларация на 19 юни 1999 г. На последвалите срещи на министрите на 
образованието в европейския регион Прага (2001 г.), Берлин (2003 г.) и Берген (2005 г) - Болонският 
процес продължава да се развива, като страните се ангажират с изпълнението на нови ангажименти, 
които България все още се готви да изпълни). Към момента са изпълнени част от ангажиментите поети 
на първата среща през 1999 г. - въвеждането на кредитната система, образователно-квалификационните 
степени “бакалавър” и “магистър”, регулирането на дистанционното обучение, както и участието в 
програми за мобилност на студенти и преподаватели. В процес на развитие е и предлагането и 
използването на образователни услуги за преквалификация и продължаващо професионално обучение, 
което да компенсира несъответствието между търсене и предлагане на пазара на труда. Съгласно Закона 
за професионалното образование и обучение е изградена мрежа от институции за професионално 
обучение на възрастни – заети и безработни извън системата на народната просвета. Към момента в 
страната функционират 262 лицензирани Центъра за професионално обучение. Право да осъществяват 
дейност по професионално обучение на възрастни имат и институциите за професионално образование в 
системата на народната просвета – професионални училища, професионални гимназии и професионални 
колежи. Въпреки тези усилия, по данни на Евростат през 2004 г. едва 1.3% от населението в 
трудоспособна възраст е преминало продължаващо професионално обучение при средни нива за ЕС-15 
от 10.1, а за ЕС-25 9.4%. Българската страна се е отчела за постигнатия напредък в своя официален 
доклад и е препотвърдила ангажиментите си за активно участие в изграждането на европейско 
пространство за висше образование на всички гореспоменати срещи на министрите на образованието в 
европейския регион. Към момента в Закона за висшето образование действат дискриминационни 
текстове, които ограничават дейността на висши училища от страните-членки на ЕС в нашата страна. По 
този въпрос в МОН е разработен проект на нов закон за висшето образование. Промените предвиждат от 
момента на нашето пълноправно членство в ЕС, студентите от ЕС и ЕИО да се обучават в български 
висши училища по същия ред и условия като българските граждани, а акредитираните висши училища да 
разкриват свои филиали по реда на българските висши училища.  
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Източници: НСИ, Eurostat-Statistics on Science and 

Technology in Europe (2003)
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процедури по добиване на научна степен в сравнение с моделите прилагани в ЕС. Това 

създава неравнопоставеност на българските научни работници с техните колеги от ЕС. 

Друг недостатък на системата за развитие на науката в страната е слабото и участие в 

инвестирането в НИРД. В 15-те стари страни-членки на ЕС 29.8% от разходите в НИРД 

се правят от висшите учебни заведения, а в България висшите учебни заведения 

осигуряват 19.0% от общите разходи. 

Фигура 12: Разпределение на финансирането на НИРД в България и ЕС 

 

 

 

 

 

 

Изтичане на човешки капитал (квалифицирани специалисти) 

Стандартен измерител за действителната ангажираност на човешкия капитал със 

създаване на научни знания и използването им за нови приложения, е персоналът, зает 

с НИРД на 1 000 души от работната сила. През периода 1995 - 2002 г. равнището на 

този показател у нас е ниско и отбелязана тенденция на спад след 1996 г. Заетостта на 

работната сила в НИРД през 2001 г. в България (5,1) е повече от два пъти по-ниска от 

средната за 15-те страни- членки на Европейския съюз (13,9)  и е под равнището за 10-
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те новоприети страни в ЕС (8,4). По този показател нашата страна изостава от всички 

европейски страни с изключение на Литва (3,7) и Румъния (3,9). Това от една страна 

показва несъответствието на стандартите на заетост на човешкия капитал в НИРД в 

България и в ЕС.  

От друга страна, общата численост на научния персонал, в еквивалент на пълна заетост 

(след преизчисление на заетите с НИРД на непълен работен ден) през 2002 г. е 15029 

души. Намалението по този показател през периода 1995-2002 г. е относително по-

малко (40%) в сравнение със спада на абсолютния брой. В същото време, за 2002 г. 

наличният човешки капитал за НИРД възлиза на 16847 души. Това показва, че от 

наличния човешки капитал за НИРД 10,8% остава извън заетостта в НИРД. Качеството 

на човешкия капитал в България, обаче, е на световното ниво. Основният източник за 

осигуряване на такива кадри са завършващите висше образование в научно-

технологични области на образованието. Техният относителен дял от общо 

дипломиралите се висшисти през 2003 г. е 20,2%  при 19,2% през 2001 г., когато 

средната стойност за 15-те страни - членки на ЕС е 25,7%, а за 10-те новоприети страни 

в ЕС - 13,0%. Това е причина за засилената „академична” емиграция на квалифицирани 

специалисти, която води до загуба на дългосрочната конкурентоспособност на 

българската икономика и българското образование, защото означава слабо развитие на 

НИРД в България и спад на качеството на наличните експерти и преподаватели в 

страната. 

Може да се направи заключението, че образователната система в страната е засегната 

от няколко основни проблема – спад в качеството на традиционно силното българско 

образование, липсата на равен достъп до образование поради бедност и 

маргинализация, липса на осигурени възможности за професионална реализация чрез 

създадени мостове между образование и бизнес и слаба конвертируемост на 

българското образование в чужбина от юридическа гледна точка, съгласно 

инициативата на Болонския процес. 

От друга страна НИРД – най-значимата за икономиката функция на съществуващия 

най-висок образователен капацитет на всяка държава - в България има слаба 

реализация и по четирите критерия, използвани от Световната банка: липсва 

благоприятна икономическа, институционална среда и управление в подкрепа на 

предприемачеството. Едно от най-важните звена на националната иновационна система 

– образованието – е с намалена способност да реализира човешки капитал, 
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характеризиращ се с високо ниво на знание и иновативност. Законовата рамка, 

подкрепяща НИРД, е слабо развита. Добре обученият човешки капитал изтича от 

страната, като емигрира в страни с развита информационна и комуникационна 

инфраструктура за осъществяване на НИРД. 

Така развитието на човешкия капитал и икономическа конкурентоспособност в 

страната е сериозно застрашено поради липсата на цялостната концепция за 

реализиране на образователната система в страната. 

1.8.1.4. Култура 

Културното развитие се състои от развитие на живата култура (визуални и сценични 

изкуства; книгоиздаване; специфично за страната - читалища) и културното наследство 

(археологични находки, паметници на културата, музеи, библиотеки). В този контекст, 

и във връзка с невъзможността културата да се самофинансира изцяло51, основен 

проблем за развитието на културата в България е липсата на интегрирана стратегия за 

нейното устойчиво развитие и за развитие на трансграничното културно 

сътрудничество на държавно ниво. От своя страна живата култура генерира все по-

малък продукт поради слабото и финансиране и управление, което е белег за 

тенденцията на спад на социалната активност и социалното включване чрез културни 

дейности. 

 

Културно наследство 

В страната, известните неразработени археологически находища възлизат на 

приблизително 2000 тракийски могили, значителен брой антични скални градове и 

други археологически находища. Броят на западащите музеи нараства, като броят на 

заетите в музейното дело е спаднал с 314 за периода 1997 – 2003 г., а 7 музея са 

напълно закрити. По експертна оценка броят на нуждаещите се от реставрация 

културни паметници е значителен макар и не следен от официалната статистика. Броят 

на библиотеките спада от 7944 /1996 г./ на 6942 /2000 г./, като наличният библиотечен 

фонд е намалял с 4392 хил., вместо да следва нормалната тенденция на увеличаване. В 

                                                 

51 Ефектът на Балмър и Боуен характеризира живата култура като особен вид икономическа индустрия, в 
която високата продуктивност не дава възможност за нарастване на способностите за 
самофинансиране и рефинансиране, а изисква увеличаване на външните инвестиции в нея, за да се 
запази тенденцията на развитие. 
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българските библиотеки липсва и автоматизирана каталожна система, което понижава 

нивото на предлаганата услуга и е съществено различие от европейските стандарти. 

 

Развитието на културното наследство е затруднено от липсата на целенасочен 

мениджмънт, който да осигурява достатъчно и диференцирано финансиране. Липсва 

ясна схема за развитие на Корпоративна социална отговорност в страната, която да 

включи бизнеса като инвеститор в разработване на потенциала на културното 

наследство под формата на алтернативен туризъм, който може да генерира 

икономическа възвръщаемост. 

Друг проблем, във връзка с ефикасната икономическа разработка на значимите 

паметници на културно наследство, е слабата изграденост на адекватна транспортна и 

друга физическа инфраструктура, прилежаща към културните коридори и обекти. 

Следователно, в страната остава неизползвана възможността за създаване на работни 

места във връзка със съхраняване, управление и промоциране на културното 

наследство. Това би могло да бъде средство за активно включване на тази група от 

обществото от квалифицирани специалисти в областта на културата, които в момента 

емигрират или не използват уменията си като социален капитал, тъй като са 

ангажирани с неквалифициран труд. Броят на излизащите от образованието 

специалисти в областта на културата се запазва постоянен, докато заетостта в културата 

постепенно спада. Като цяло броят на заетите в сферата на културата за периода 1998 – 

2003 г. по данни на НСИ спада от 41 286 до 28 980. В същото време по последни данни 

на Министерство на културата и туризма, в страната се запазва една и съща 

интензивност на производство на кадри. Годишно броят на завършилите средните 

училища по изкуства и култура е между 800 и 1000 души, а на висшите училища по 

изкуствата – около 750.  

 

Жива култура 

От визуалните изкуства страната следи статистически само кинопродукцията си, като 

годишната продукция на филми се е увеличила от 44 на 86 филма за периода 1997 – 

2003 г., но в сравнение с ЕС в България размерът на инвестициите в кинопродукция е 
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около десет пъти по-нисък. Същевременно кината в страната се закриват със същия 

темп, но с обратен знак – от 216 кина през 1997 г. през 2003 г. имаме 149 за цялата 

страна. Кината, които се затварят са най-вече в малките населени места, което показва, 

че все по-малко райони имат достъп до социален живот и активно включване в 

културния живот на страната. Развитието на приложните изкуства не се следи от 

националната статистика, но по експертна оценка е слабо финансирано от държавни и 

недържавни източници. Поради изтъкнатия вече ефект на Балмър и Боуен, това 

гарантира и ниската им конкурентоспособност на пазара за изкуство, въпреки високия 

им потенциал. 

За състоянието на сценичните изкуства показателно е закриването на 11,76% от 

театрите в страната за периода 1996-2000 г., като този процент е много по-голям в по-

малките населени места, което показва че социалната културна интеграция на 

населението от по-малките населени места е по-затруднена.  

Международните културни инициативи на национално ниво в момента също не се 

развиват устойчиво, и представляват неизползвана възможност за развитие на живата 

култура. 

Една от причините за описаното състояние на живата култура е устойчивата тенденция 

на спад на отпусканите от държавния бюджет средства за нейното развитие от близо 

8% през 1999 г. на около 6% от БВП52 през 2004 г. Същевременно субсидиите от 

неправителствения сектор са 2,4% (по данни от Компендиума на СЕ за 2003 г.), което е 

в рамките на ЕС стандартите (1% – 6%). Въпреки това културата има нужда от 

допълнително финансиране. Ето защо налице е нуждата от развитие на културния 

мениджмънт в страната, насочен към привличане на алтернативни източници на 

финансиране и стратегическо развитие на отделните подразделения на живата култура 

(театри, кина, опера, балет, книгопечатане и др). 

Добри практики за културно развитие 

Съществуващата информация илюстрира ясно необходимостта от развитие на 

корпоративна социална отговорност в живата култура. В България има примери за 

успешни програми за развитие на корпоративната социална отговорност в областта на 

                                                 

52 По данни на Министерство на финансите, Изпълнение на държавния бюджет 2004 г. 
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културата. Такива са програмите на Банка Биохим и на Пощенска банка53 - за 

подпомагане на живата култура. Наличните практики на социална отговорност, чрез 

развитие на културата в България, са успешни, но недостатъчни като размер и обем за 

нуждите на социалното включване. 

Социалното включване, посредством културни дейности, има своя потенциал главно в 

областта на живата култура – под формата на социално и образователно интегриране на 

уязвимите социални групи в страната, осигуряване на възможност за културна кохезия 

и интеграция чрез изява на културната идентичност на всеки етнос или религия, 

развитие на диалог между културите на различните етноси, учене по време на целия 

живот, равни възможности в областта на изкуството за хората с увреждания. 

Състоянието на читалищата в страната е от ключово значение за гореописаните 

социална активност и възможност за социално включване. Социалната активност, като 

културна дейност в България, има традиционна среда на развитие и това е българското 

читалище. Читалището представлява социално средище с културна насоченост 

(театрални спектакли на собствена сцена, школи по изкуства и езици, библиотека/ и е 

център за изразяване на активна гражданска позиция /място на социални дебати и 

дискусии). Читалищата представляват традиционна мрежа от културни средища, 

обхващаща цялата страна. Броят на читалищата в страната рязко спада, като за периода 

1997 – 2003 г. са закрити 1196 читалища. Читалищата разполагат с голяма, но остаряла 

материална база, нуждаеща се от обновление. Освен това, от съвременна перспектива, 

читалищната дейност дава разнообразни възможности за устойчиво развитие на 

системи и програми за социално включване, представлявайки изграден канал за 

културен диалог и социална активност, който остава да се насочи към уязвимите групи. 

Социалната активност и социалното включване, чрез културни дейности, зависят 

функционално и могат да бъдат силно подкрепени от читалищната дейност, стига тя да 

бъде модернизирана чрез прилагане на ясна стратегия за развитие. 

                                                 

53 Пощенска Банка изпълнява своят проект по КСО – ARTCONTACT. Той включва: финансирането на 
концерти, театри, изложби и спорт, има свой собствен информационен портал и се изпълнва в 
партньорство с две печатни медии – в. Капитал и в. Дневник, както и с две артистични формации – 
Театрална студия СФУМАТО и  Медия арт център Интърспейс. Банка Биохим също има своя 
политика на КСО в областта на културата, която се разделя на три пера: Biochim Classic Jam – след 
огромния успех на цикъла от концерти в сезон 2003-2004, съвместно с радио Classic FM radio банката 
съ-организира новият сезон Biochim Classic Jam 2004-2005; Европейски Музикален Фестивал 2004 в 
партньорство с Classic FM radio и Jazz FM radio; Международен музикален форум за млади таланти в 
Трента (Словения) съвместно с BA-CA); 
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Културното наследство и развитието на икономическия му потенциал е затруднено 

поради ниската ефективност и неустойчивото използване на наличните културни 

ресурси и липсата на национална концепция за тяхното развитие и използване. 

Развитието на живата култура страда на първо място от липса на квалифициран 

културен мениджмънт и предприемачество, неподдържане на читалищата и 

неизползване на тяхната способност за социално включване – роля, която те 

традиционно са играели в българското общество и разполагат с голяма, макар и 

остаряла база за тази дейност. 

1.8.1.5. Социална защита 

Предоставяната от държавата социална защита в България се дели на социално 

осигуряване (пенсионно осигуряване и обезщетения при безработица, като от 

Държавното обществено осигуряване се изплащат и обезщетения при временна 

неработоспособност, временна намалена работоспособност и майчинство54) и социално 

подпомагане (месечни социални помощи за групите в риск, социални услуги за 

уязвимите групи). Освен този набор от дейности за социална защита, в България е 

стартирало изграждането и на мрежа от неправителствени организации, работещи в 

сферата на социалната защита, но тяхната координация е слаба. Започналата през 

1999 г. радикална реформа на пенсионната система е почти завършена, но частните 

пенсионно-осигурителните фондове имат сравнително високо ниво на акумулиран 

капитал, който трябва да инвестират основно в ДЦК. Размерът на минималната пенсия 

е нисък, поради малкия размер на средствата акумулирани във фондовете на ДОО 

(основно поради укриване на доходи. Същевременно самоосигуряването е затруднено 

от ниските средни доходи на населението. Горните условия затрудняват 

функционирането на реформираната пенсионна система. Социалното осигуряване на 

безработните в България, поради зададените икономико-юридически параметри за 

получаване на такава помощ, излага част от българското общество на риска от 

социално изключване поради бедност. В количествено и качествено отношение  

социалните грижи изостават значително от европейските стандарти, макар и да се 

развиват в държавния и в недържавния сектор. 

                                                 

54 Предоставянето на социална закрила от страна на общественото осигуряване, което  включва и 
пенсионното осигуряване  и осигуряването при безработица е негов основен принцип, макар и да не 
е изрично формулиран в действащото осигурително законодателство 
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Социално подпомагане 

Социалното подпомагане (наричано също “втора социална защитна мрежа”) е базирано 

върху принципа на националната солидарност и се финансира от държавния бюджет 

чрез преразпределителни процеси за сметка на нецелеви приходи. То е насочено към 

български граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, 

възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си 

или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на задължените 

по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на основните си жизнени 

потребности. 

Системата за социално подпомагане включва различни схеми (програми) главно с 

целеви характер. Основните от тях са: месечното социално подпомагане, базирано на 

гарантирания минимален доход и допълващо доходите на бедните лица и семейства; 

семейните помощи за деца и целевите помощи за отопление. 

Новата философия в политиката по социално подпомагане е насочена към намаляване 

на броя на пасивните получатели на социални помощи и услуги и пренасочване на 

ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях. Стремежът е хората в 

трудоспособна възраст от пасивен обект на социална помощ да станат активен субект 

на пазара на труда. За активизиране на мерките за трудова заетост на подпомаганите 

безработни лица МТСП разработи редица програми, като най-успешната от тях е 

програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”. 

Социално осигуряване 

Финансирането на социалното осигуряване е относително ниско поради 

задълбочаващата се демографска криза, безработицата, сивата икономика и ниските 

трудови доходи. 

Основен проблем са ниските пенсии и високите спрямо средния доход вноски за 

самоосигуряване. Като резултат, минималната пенсия, за 2004 г. е 53 лв. (27 евро). 

Същевременно средната пенсия за същия период е 124,78 лв., което показва, че голям 

процент от общо 2,320,444-те пенсионери в България живеят с минимален доход, малко 

над прага на бедността, който е 102 лв. 
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Ограниченията и липсата на насърчаване на инвестициите на пенсионно-

осигурителните дружества ограничават възможностите за развитие и укрепване на 

изградената тристълбова пенсионна система в страната. 

В дългосрочен план съществува заплаха от нарастване броя на лицата, получаващи 

обезщетения поради безработица, при прекратяване на политиката на правителството 

на субсидирана заетост. 

Социални помощи 

Социалните помощи са средства в пари и/или натура, които допълват или заместват 

собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват основни 

жизнени потребности. База за определяне на социалните помощи е гарантираният 

минимален доход. 

Програмата за гарантирания минимален доход има за цел да подпомага най-бедните 

семейства чрез отпускане на месечни, целеви и еднократни помощи. Отпускането на 

помощи става при спазването на ясно регламентирани условия и критерии, които 

включват: доход, имуществено състояние, семейно положение, здравословно състояние 

и трудова заетост. С месечни помощи се подпомагат най-бедните семейства, а целевите 

и еднократните помощи са предназначени за подпомагане на лицата и семействата при 

покриване на специфични потребности. 

При подпомагане на уязвимите групи от населението се прилага диференциран подход. 

Целта е да се увеличат чувствително доходите на лицата в най-тежко положение, 

каквито са самотно живеещите възрастни хора, хората с увреждания и родителите, 

които отглеждат сами децата си. 

Семейните помощи за деца имат за основна цел да се подпомогне отглеждането на деца 

в семейна среда и се насърчи посещаването на училище. 

Изпълнението на програмата се регламентира със Закона за семейни помощи за деца. 

Тя се реализира чрез предоставяне на помощи за бременни жени, еднократни помощи 

при раждане на дете, месечни помощи за деца до навършване на средното им 

образование, но не повече от 20-годишна възраст, целеви помощи за ученици и месечни 

помощи за отглеждане на деца до 1 година. 
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Целта на програмата за целеви помощи за отопление е да се осигури отопление през 

зимния период на хората в най-тежко социално положение, като се компенсира изцяло 

увеличението на цените на енергоносителите. Програмата се реализира на основание на 

Наредба №5/2003 г. на министъра на труда и социалната политика и заповеди за 

конкретния размер на помощта, издавани ежегодно за всеки отоплителен сезон, 

съгласувано с министъра на финансите и министъра на енергетиката и енергийните 

ресурси. Право на целеви помощи за отопление имат лицата и семействата, чиито 

доход е по-нисък от индивидуално определения диференциран минимален доход за 

отопление.  

Социални услуги 

Социални услуги се предоставят от общината или в специализирани институции. 

Предлаганите и оказвани социални услуги трябва да отговарят на строго определени 

стандарти и на индивидуалните нужди на потребителя. Спазването на тези стандарти се 

регулира и контролира от държавата с помощта на обществените съвети – главно чрез 

икономически мерки (например, при неизпълнение на държавните стандарти и в 

случай, че не се коригират констатираните нарушения в определен срок, 

финансирането на доставчиците на социални услуги бива спирано).  

През последните години беше даден приоритет на развитието и разширяването на 

обхвата на социалните услуги, предоставяни в общността, насочени към 

преодоляването на социалната изолация на възрастните и самотните хора, децата в 

риск, хората с увреждания, представители на етническите общности. Вече 

функционират 36 дневни центрове за деца и възрастни с увреждания, 8 дневни 

центрове за стари хора, 12 центрова за социална рехабилитация и интеграция и 3 

защитени жилища за хора с ментални увреждания, които се финансират от държавния 

бюджет. Към края на 2004 г. в Регистъра към Агенцията за социално подпомагане има 

вписани 402 доставчици на социални услуги (частни физически и юридически лица). 

Неправителствени организации в областта на социалната защита и социалното включване 

В страната са създадени 371 НПО, предоставящи социална защита и регистрирани по 

изискванията на Актът за социална помощ. Неправителствените организации в 

областта на социалната защита сътрудничат по-активно с международните организации 

и по-слабо с държавните институции. След присъединяването към ЕС, предвижданото 

прекратяване на дейността на международните организации в сектора е предпоставка за 
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рязък спад на инициативите за предоставяне на социални услуги, отговарящи на 

международните стандарти. 

Друг проблем пред функционирането на НПО мрежата е нейното небалансирано 

развитие, което води до неефикасност. Тя не предоставя основния механизъм за 

социално включване, който е бързото връщане на трудоспособните безработни на 

пазара на труда. Друг основен недостатък на НПО мрежата е липсата на единна система 

за координиране на грижите за получаващите социални помощи. 

Друг важен проблем е липсата на закон за насърчаване на корпоративната социална 

отговорност в страната по отношение на социалната защита. Корпоративната социална 

отговорност се развива с нарастващи темпове в страните от ЕС. За разлика от това, в 

България развитието на този процес е затруднено от липсата на благоприятно 

законодателство и данъчни преференции. 

 

Като обобщение, липсата на адекватно образование и необходимото квалификационно 

равнище на голяма част от търсещите работа е затруднение пред създаването на 

устойчива, а не само изкуствена временна заетост. Слабо е оказваното държавно 

насърчаване на фирмите, които създават постоянна нова заетост и се занимават с 

подпомагане на различни форми на социална защита. Липсва целенасочена данъчно-

осигурителна политика за стимулиране на развитието на малките и средните 

предприятия, което затруднява създаването на заетост. Това е една от причините за 

социалното изключване поради бедност. Слаб е ангажиментът на държавата и 

гражданското общество по отношение създаването на заетост на хората от рисковите и 

уязвимите социални групи на пазара на труда, което затруднява включването им 

обратно в социалния живот. Корпоративната социална отговорност в страната е почти 

изцяло непозната практика. 

1.8.1.6.Уязвими групи. 

Уязвимите групи в България, които са най-силно застрашени от социално изключване, 

са хората с физически увреждания, бездомните хора, жертвите на трафик на хора /по-

специално на жени и деца/, зависимите и болните от ХИВ/СПИН. За тези групи 

съществува един общ проблем и това е липсата на координирана помощ от държавата и 

НПО за социално включване, което намалява ефикасността на полаганите в момента 
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усилия. В допълнение към това, всяка от изброените групи има свой водещ проблем, 

изложен по-долу. 

Хора с увреждания 

 

Хората с увреждания са групата, при която процентът на безработните в активна 

трудова възраст е най-голям.  

В страната има над 100 специализирани предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, които получават субсидии от държавния бюджет и се явяват основен 

работодател за тази група. Извън тях в обичайна работна среда работят твърде малко 

хора с увреждания.  С влизането в сила на Закона за интеграция на хората с 

увреждания, който създава условия за стимулиране на работодателите, в последно 

време се забелязва процес на положителна промяна в отношението на работодателите 

към хората с увреждания, нарастване на доверието в техните възможности и наемането 

им на работа. 

Проблем за  хората с физически увреждания е непригодената инфраструктура, която 

възпрепятства достъпа им до транспорт и до сгради и обществени места. 

Работодателите вече получават средства от държавния бюджет по проекти за наемане 

на хора с увреждания, на които осигуряват достъп до работното място и съответното 

оборудване според вида на увреждането. Тези стъпки към намаляване на безработицата 

сред хората с увреждания в обичайна среда са крайно недостатъчни. Остава нерешен 

проблемът с изграждането на достъпна среда в урбанизираните територии на страната.  

Бездомни хора 

Бездомните хора са 850 – 950 души към януари 2004 г. /НСИ/. През 2003 г., 515 души са 

настанени в домове за временно настаняване. Реалната цифра на нуждаещите се от 

настаняване е много по-голяма, макар и не уловена от официалната статистика. 

Причината за липса на данни е, че голяма част от контингента на тази уязвима група са 

останали извън официалното преброяване в страната. Възникването на 

неиндентифицирани групи бездомници крие заплахата от създаване на 

маргиналкизирани групи от хора, лишени от достъп до социални услуги, и повишаващи 

риска от криминализиране на групата. 
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Жертви на трафик на хора 

Жертвите на трафик на хора /по-специално на жени и деца/ са втората по големина 

застрашена от социално изключване уязвима група. По данни от 2000 г., пострадали от 

трафик на хора са 10,000 жени. Поради различната степен на социално-икономическо 

развитие, информираност и превенция в различните региони на България, в най-голям 

риск са жени и деца, живеещи в пограничните области – предимно Североизточен и 

Югозападен регион, които са на пътя на един от международните коридори за трафик 

на хора. 

Зависими от наркотични вещества 

Големият брой на зависимите от наркотични вещества в страната е сериозен проблем. 

По данни на ООН през 2004 г. техният дял е нараснал с 8 %. Съществуващият черен 

пазар за наркотици в страната поражда два основни проблема, които са свързани. 

Първият проблем е тенденцията на разширяване на уязвимата група. Най-

разпространена е употребата на марихуана – 26,1% от учениците в гимназиалния курс 

са опитвали канабис. Най-сериозно увреждане на здравословното състояние в рамките 

на тази уязвима група имат употребяващите хероин. Пада възрастовата граница на 

опиталите за пръв път наркотични вещества – от 21.4 на 18.8 годишна възраст за 

последните 7 години.55 

Вторият, производен на първия социален проблем, е затрудненото обратно социално 

включване на хората, подложили се на лечение от зависимостта от наркотични 

вещества. Около 1/3 от лекуваните от хероинова зависимост са с незавършено средно 

образование и около 90% от тях са били безработни през последната година56. Ниската 

възрастова граница на започване на употребата на наркотични вещества е причина за 

намаляване на шансовете за развитие на човешкия капитал на страната, както и 

ограничаване на възможностите за социално включване на тези, които успеят да се 

излекуват от зависимостта. Повишава се вероятността за прояви на рисково поведение 

                                                 

55 Данните са на основа на „Цели на хилядолетието за развитие 2003” – ПРООН, София, 2003, ISBN 954-
9724-56-5 

 

56 Joint Memorandum on Social Inclusion of Bulgaria, 3 February 2005 – Social Situation, Vulnerable Groups – 
pp. 20  
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от страна на тази уязвима група, което оказва допълнителен негативен ефект върху 

демографската картина в страната. Превенцията на употреба на наркотични вещества, 

чрез активно включване на младежите в културни и спортни инициативи, е слабо 

развита в страната. 

Друг проблем е несъответствието на подходите към лечение от страна на държавата и 

международните организации, и от страна на част от местните НПО, което намалява 

силно ефикасността от предприеманите мерки и от двете страни. Основна причина за 

това е липсата на координация между концепциите за действие на държавни и 

недържавни институции, и ниската степен на информираност в страната след 1990 г. 

Болни от ХИВ/СПИН 

Болните от ХИВ/СПИН, според официалната статистика, са нисък процент в сравнение 

със страните от ЕС и световните тенденции. През 1990 г. са регистрирани 4 случая на 

ХИВ/СПИН, през 1996 г. техният брой е вече 34, а през 2000 г. е регистрирано 12-

кратно нарастване на броя на заразените спрямо 1990 г. През 1996 г. 35% от 

новооткритите заразени са във възрастовата група 14-25 години. До края на 2002 г. 

официално в страната са регистрирани 403 ХИВ-серопозитивни лица, през 2004 г. вече 

надвишават 500. Към 2002 г., в 91% от случаите болните са заразени по полов път, в 8% 

- по кръвен, и в 1% - по вертикален път (майка-дете).57 

Единият от основните проблеми на тази уязвима група е липсата на ясна статистика 

поради това, че голяма част от уязвимата група предпочита да останте извън всякакъв 

кръг от предлагани социални услуги, за да запази анонимността си. Другият основен 

проблем е липсата на реално засилване на дейността по превантивните мерки и 

подобряване на ефективността им. Същевременно трябва да се има предвид факта, че 

разпространението на сифилис нараства почти осем пъти за девет години (от 4.4 на 

100 000 през 1990г на 19.4 на 100 000 през 2000 г.), след което се задържа на около 20 

случая на 100 000 души население. Тези нива на заболеваемост са около 12 пъти по-

високи, в сравнение с нивата в страните членки на ЕС (1.6 на 100 000). От своя страна 

заболеваемостта от сифилис може да бъде предизвестие за бъдещо увеличение на 

                                                 

57 Данните са на основа на „Цели на хилядолетието за развитие 2003” – ПРООН, София, 2003, ISBN 954-
9724-56-5 
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разпространението на ХИВ/СПИН. Това води до предположението, че броят на 

ХИВ/СПИН инфекциите е потенциално висок в страната, и липсата на засилени 

превантивните мерки увеличава заплахата от нарастване на уязвимата група. 

Специфични проблеми на уязвимите групи 

 

Специфичните проблеми на всяка основна уязвима подгрупа са както следва:  

 

• Осигуряване на равен достъп до трудова заетост на хората с увреждания чрез: 

- изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии на страната; 

- професионално обучение, квалификация и преквалификация според вида на 

увреждането. 

• Проблемът на групата на бездомните се превръща в проблем на цялото 

обществото не само поради необходимостта от изпълнение на моралния 

ангажимент за равен достъп, но и поради тенденциите на маргинализация и 

криминализация на групата. 

• Трафикът на жени и деца представлява значителна заплаха, тъй като страната е 

транзитна зона за Балканите. От друга страна слабо развитите райони са 

съответно и слабо засегнати от превенция и интеграционни мерки след 

завръщането на потърпевшите в страната. 

• Проблемът с наркоманията е значителен, по отношение на употреба и по 

отношение разрушаване на социалния капацитет поради ниската възрастова 

граница на употребяващите наркотици. Поради лошата координация между 

държавен и недържавен сектор, по отношение на наркотично зависимите в 

странат, води до наличиетоа се е появила тенденция на концептуално 

противоречащи практики за лечение на пристрастените. 

• Проблемите на уязвимата от ХИВ/СПИН група са основно два – да се установи 

реалната заболеваемост в страната, и да се засили превенцията с оглед на 

високото ниво на заразени от сифилис /12 пъти по-високо от ЕС стандартите/. 

Като цяло слабата координация на социалната помощ за уязвимите групи, 

непригодената инфраструктура, и слабата ефикасност на дейността на държавните и 
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недържавните институции и организации, са водещи причини за остротата на 

проблемите на уязвимите групи. 

1.8.1.7. Равенство между половете. 

Съгласно международно приетите основни показатели за равенство между мъжете и 

жените, в България се наблюдават два проблема на социална и икономическа 

неравнопоставеност на жените – а именно – липсата на равно участие в управлението и 

неравнопоставеност в заетостта и доходите. На местно ниво, изпъква проблемът с 

възрастовата трудова дискриминация към жените между 30 и 50 годишна възраст, 

който е още по – сериозен за жените над 50 годишна възраст. Жените са и 

преобладаващите жертви на домашно насилие в страната. 

Участие в управлението 

По данни на НСИ, делът на жените в 39-тото народното събрание е 26%, като това е 

най-високият процент за последните 50 години. Това нарежда България пред 

източноевропейските държави като цяло. Трябва да се има предвид обаче, че този факт 

се дължи на засиленото представяне на жените (38%) в една парламентарно широко 

представена партия, а не на равномерно и цялостно увеличаване на участието на 

жените в управлението. За сравнение, в Швеция през 2001 г. 40% от депутатите са 

жени. Според поетите международни ангажименти това равнище трябва да бъде 

постигнато и от България през 2015 г.58 

Участието на жените в управлението на общинско ниво е  по-ниско, отколкото в 

народното събрание (24% към 26%). Този процент обаче трябва да се съпоставя с 

процента на жените депутати от преди две години, тъй като тогава са избирани 

общинските съветници. Това означава, че се съпоставят 24% и 10.4%. Жените заемат 

добри позиции като заместници на председатели и кметове. Данните показват, че 

жените са заети на по-ниски, но отговорни постове в управлението. Следователно те 

имат нужната квалификация и експертни умения, но не са включени на най-високото 

професионално ниво. 

 

                                                 

58 Цели на хилядолетието за развитие - България 2003, ПРООН, ISBN 954-9724-56-5 
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Неравнопоставеност в доходите 

Заетостта през 2004 г. е 48.4% за мъжете и 39.5% за жените. Като цяло жените в 

България са ангажирани в по-ниско платени дейности в сравнение с мъжете. Така 

например 79% жени спрямо 21% мъже са заети в образованието, съответно 78% на 22% 

в социални дейности. Обратно – в енергетиката са 26% жени и 74% мъже, 13% на 87% 

в строителството и 28% на 72% в транспорта и съобщенията. Средно, жените в 

България получават 72% от заплащането на мъжете. В повечето семейства, които са с 

един родител в домакинството, жени са глава на семейството. Това рефлектира върху 

бедността на цялото домакинство. Ниските доходи на жените съответно определят и 

ниското ниво на пенсиите, и поради по-високата продължителност на живота на 

жените, процента самотни възрастни жени с ниски доходи е чувствително по-висок. 

Тази група жени са силно застрашени от социално изключване поради бедност. 

Показателят за включването на жените в предприемачество също е значително по-

нисък от този за мъжете. По данни на „Международна асоциация на професионалните 

бизнес дами в България”, жените със собствен малък и среден бизнес за 2000 г. са 26%. 

През 2002 г. делът на жените работодатели с малък и среден бизнес е 25%. 

Същевременно, в бизнеса като цяло, по-високите мениджърски позиции са заети 

съответно от 48856 мъже и 31591 жени по данни от 2002 г. т.е. само 39% от тези 

постове са заети от жени. Може да се направи извода, че жените имат качества на 

бизнес ръководители и работодатели, но са слабо включени в тези дейности. 

Полова дискриминация на жените 

Както показва фигура 13, нивото на безработица при жените запазва превес над 50% в 

сравнение с безработицата при мъжете. От данните се вижда, че броят на безработните 

жени спрямо безработните мъже нараства като цяло през годините. Жените в 

трудоспособна възраст между 30 и 49 години са най-силно застрашени от безработица в 

сравнение с мъжете на тази възраст. Техният процент е устойчиво над 54% от общата 

безработица през годините (за 2004 г. достига 56,8%) и е най-висок в сравнение с 

безработните мъже. Тези данни очертават наличието на полова дискриминация към 

жени между 30-49 години спрямо мъжете в същата категория. 
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Фигура 13: Ниво на безработица на жените спрямо нивото на обща безработица в 

България 
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Източник: НСИ, Статистически годишник за 2004 г. 

 

На база на данните от раздел човешки ресурси по отношение на коефицентите на 

заетост и безработица, съществува и тенденция на възрастова дискриминация на 

жените на пазара на труда в страната. Тази тенденция е сравнително слаба, но е 

тревожна на фона на застаряването на нацията. 

Жертви на домашно насилие 

Според международно прилаганите методики, насилието над жените се дели на четири 

основни форми на насилие: трафик на жени, домашно насилие, сексуално насилие и 

сексуален тормоз. У нас и четирите проблема застрашават българската жена.  В 

България проблемът, с най–широко разпространение, е домашното насилие. Според 

официално регистрираната статистика на полицията от 2001 г. 80% от жертвите на 

домашно насилие у нас са жени. В 42% от случаите разпространена форма на насилие в 

българското семейство е психическото насилие от страна на мъжа към жената, което 
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застрашава жената със социално изолиране. Според изследване на НЦИОМ 86% от 

пълнолетното население застава зад идеята да има специален закон за защита на 

жертвите на домашното насилие, а 77% биха одобрили закон, който да криминализира 

насилието в семейството. 

Поради наличието на неравнопоставеност между мъжете и жените, в страната жените 

икономически са чувствително по-ниско активни от мъжете. Те получават по-ниско 

средно възнаграждение, заети са в по-ниско платените сектори и имат по-нисък достъп 

до предприемачество. Жените са значително по-застрашени от полова и възрастова 

дискриминация на пазара на труда, бедност и домашно насилие и от тук – от социално 

изключване. Макар и нивото на проблема с равенството между половете да е 

съпоставим с неговите измерения в останалите страни от ЕС, проблемите с половата 

дискриминация трябва да бъдат преодолени, тъй като това възпрепятства развитието на 

човешкия капитал в България. 

1.8.1.8. Етнически малцинства. 

За България основните групи етнически малцинства са турското, ромското, еврейското, 

арменското и други под 2% представени малцинства. България има уникален етнически 

модел на търпимост и сътрудничество между етносите. Еврейският и арменският етнос 

са традиционно сред икономически и социално най-добре развитата част от 

населението на страната. Проблеми са налични до известна степен сред турското и до 

голяма степен сред ромското малцинство. Проблем с икономическата адаптация 

изпитват турците и помаците от областите, произвеждащи тютюн. Той се изразява в 

липсата на икономическа алтернатива на производството на тютюн и липсата на 

квалификация на населението за включването им в друг вид трудова заетост. Най-голям 

е проблемът със социалното включване при ромите. В краткосрочен план се откроява 

проблемът с жилищното настаняване на ромите, а в дългосрочен план – тяхната ниска 

степен на образованост, заетост и здравеопазване.  

Турци и помаци 

Турците и помаци са втората по големина етническа група в България след етническите 

българи. Те са широко включени и официално представени в управлението на страната 

посредством партията със засилен турски етнически характер – Движение за права и 

свободи. Турците и помаците живеят на компактни групи предимно в селските и 

граничните райони на областите Хасково, Русе, Варна, Бургас и в Родопите. 
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Тютюнопроизводството е традиционен поминък за населението от турски произход в 

съответните географски области на производство на тютюн. По последни данни те 

наброяват над 250 000 домакинства, които изкарват препитанието си с производство на 

тютюн. С най-голям относителен дял на заетите в тютюнопроизводството са областите 

Кърджали, Благоевград и Хасково. За 2004 г. относителният дял от общия брой на 

тютюнопроизводителите в страната за област Кърджали е 33 %, за област Благоевград - 

24 % и за област Хасково - 12% . 

Тази част от турския етнос, която е застрашена в смисъла на социалното включване, е 

компактното население от турци и помаци, занимаващо се с производство на тютюн. 

Необходимо е навременно преквалификационно обучение, в периода преди 

присъединяването към ЕС, за да може да е подготвена тази част от етническата група, 

която ще остане извън производството на тютюн, за да се адаптира успешно към новата 

икономическа обстановка. Проблем на турското етническо малцинство, живеещо и 

заето в тютюнопроизводствените райони, е липсата на образование осигуряващо 

алтернативна заетост и същевременно слаба мобилност на това население. В същите 

райони има и българско население засегнато от тези проблеми. Макар и по-

малобройно, то също като турската етническа група се нуждае от преквалификационно 

обучение. Поради традиционния дух на етническа търпимост съществуват 

благоприятни условия за съвместно преквалификационно обучение на представителите 

на двата етноса. 

Според Редовния доклад на ЕС «Турското малцинство продължава да бъде 

интегрирано в политическия живот чрез изборно представителство на национално и 

местно ниво. Все още има нужда от по-нататъшни усилия за социално-

икономическата интеграция на етническите групи и други малцинство, които 

живеят в икономически неразвити региони». 

Роми 

Според общото преброяване на населението от 2001 г., ромите в страната са 

приблизително 370 000; още 350 000 души имат социо-културни характеристики, 

близки с тези на ромската общност, но се самоопределят като турци, българи или 

романи. По данни на специализирано проучване на ПРООН, в България към 87% от 

ромските домакинства живеят под прага на бедността, който е 102 лв. на месец.  

Общата неграмотност не намалява, но процентът на завършилите средно и висше 
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образование се увеличава. Тази положителна тенденция дава добри възможности за 

работа в насока на повишаване на образоваността на ромското население.59 

В краткосрочен план най-спешен за разрешаване, като проблем пред развитието на 

ромската общност, е проблемът с жилищното настаняване. Ромите в България водят 

уседнал начин на живот, но повечето от тях не притежават недвижима собственост. 

Обитаваните от тях части от населените места се характеризират с лоша хигиенна и 

социална среда. От хигиенна гледна точка, за ромските квартали са характерни две 

групи сгради – такива, които имат само електричество, и други, които имат 

електричество и водоснабдяване, но нямат канализация. За страната като цяло 92% от 

всички градските жилища, ползват пълния пакет комунални услуги, но ако се 

разглеждат само ромските жилища, този процент е едва 46%. От гледна точка на 

социалната среда, след прехода след 1990 г., ромите все повече се маргинализират и 

като социално поведение, развивайки тенденция за сплотяване и отдръпване от 

останалата част от обществото. Бедността и лошото психическо и физическо здраве 

подкопават структурата на ромската общност. Тези два фактора обуславят заплахата от 

оформяне на маргинализирана обществена прослойка, което би довело до остра 

социална изолация и същевременно проблем за обществото като цяло – поради 

наличието на маргинализирани райони с висок криминогенен риск за населените места. 

Дългосрочните проблеми на социалното включване на ромите са ниската образованост, 

заетост и здравното осигуряване. Процентът неграмотни сред възрастното население от 

роми се е удвоил, а между 60% и 80% са трайно безработни. Ниската степен на 

образованост е причина за ниския процент заетост и ниските доходи на ромското 

население. Проблемите със здравната осигуреност и заетостта на ромите зависят от 

включването им в образователния процес в страната, като социалните фактори за това 

включване са както външни, така и вътрешни за етническата общност. Според 

последния анализ на ПРООН за ромското население в България – се наблюдава 

тенденция на увеличаване на ромските деца, посещаващи училище. Това може да 

доведе до подобряване на заетостта, а от там и процента на здравното осигуряване на 

                                                 

59 Данните са базирани на: „Подкрепа за разработване на Национална програма за подобряване на 
жилищните условия в градска среда на етническите малцинства в неравностойно положение” – 
ПРООН, София 2005, ISBN 954-9724-99-9 
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тази етническа група. Ефектът от тази положителна тенденция зависи от устойчивостта 

на образователните мерки във времето. 

По отношение на социалното включване на ромите в страната има засилена дейност на 

неправителствения сектор. Налични са партньорски програми на ниво държавна 

администрация – международни организации, за разрешаване проблемите на ромското 

включване и в частност жилищното настаняване. Положителен показател, че в страната 

няма дискриминационен проблем, е тенденцията, регистрирана от националната 

статистика, на увеличаване на лицата, самоопределящи се като роми / увеличение с 

около 11%/, което се дължи на свободното приемане на етническата им идентичност. 

Тези положителни тенденции се дължат на провеждания открит дебат за социалната 

интеграция на ромите в страната. Налично е и експертно изготвено предложение на 

ПРООН за Национална програма за подобряване на жилищните условия в градска 

среда на етническите малцинства в неравностойно положение. Това предложение за 

национална програма е подкрепено и с точна финансова рамка. 

Като цяло, в страната не се наблюдават проблеми на подчертано етническа основа. 

Проблемите на етносите в България имат предимно икономически и образователен 

характер. Компактното помашко и турско население в тютюно-произвеждащите 

планински райони се нуждае от преквалифициране в алтернативни икономически 

дейности, блогоприятни за развитие в същия населен регион, с цел да се избегне 

очертаващата се заплаха от икономически колапс на населението занимаващо се с 

преработка на тютюн. Проблемът с жилищното настаняване на ромите крие заплахата 

от маргинализиране на ромските общности в рамките на населените места и затруднява 

социалното им включване в останалите области на социалния живот – образование, 

заетост, здравеопазване. 

1.8.1.9. Настаняване. 

Осигуряването на достъпни жилища за по-голямата част от уязвимите групи все още е 

голямо предизвикателство пред България. На домакинствата с ниски доходи не се 

гарантира облекчен достъп до жилища, няма система за субсидиране, както и  

специализирана система за жилищно спестяване и жилищно кредитиране, каквато е 

практиката в страните от ЕС. Част от населението е принудена да живее при лоши 

жилищни условия. На лице е бездомничеството, което води до маргинализацията на 

определени населени места. Налично е лошо качество на жилищата, не е осигурено 
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подходящо жилищно настаняване и инфраструктура за други уязвими групи, като роми 

и хора с увреждания, както и не се осъществяват мерки в посока интеграция на 

ромските селища и не са разработени подходящи социални услуги в помощ на лицата, 

застрашени да останат без жилище (настаняване в неотложни случаи). 

Реална жилищна осигуреност 

В България има голям брой необитавани жилища, поради което действителната 

осигуреност с жилища в някои урбанизирани райони (главно големите градове) е много 

по-ниска в сравнение със средните показатели за ЕС.60 

 

 

Таблица  29:  Брой на жилищата и обитаване на стандартни жилища в България 

през 2001 г. 

Общ брой жилища на 1 000 обитатели Общо В градовете В селата 

Общ брой жилища на 1 000 обитатели 467 421 568 

Обитавани стандартни жилища на 1 000 обитатели 360 352 376 

Източник: Национален статистически институт, Преброяване на населението, 2001 г. 

Увеличава се броят и относителният дял на необитаваните жилища в някои региони. 

Нараства делът на собствениците на жилища, които не могат да покриват 

увеличаващите се разходи за жилищата си поради ниски доходи; изключително малък е 

относителният дял на съществуващите и новостроящите се обществени жилища, 

предназначени за отдаване под наем на млади семейства и другите уязвими групи от 

населението; липсва система за жилищно субсидиране, както и специализирана 

жилищно-спестовна и жилищно-кредитна система. Всичко това илюстрира ниското 

ниво на реална жилищна осигуреност в страната и значителното несъответствие с ЕС 

стандартите. 

                                                 

60 Joint Memorandum on Social Inclusion of the Republic of Bulgaria - Housing 
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Качество на жилищния фонд 

Според данните от проведени проучвания 30% от домакинствата живеят в сгради, 

които се нуждаят от спешни ремонти на канализационните системи, покривите, 

електрическите инсталации61. По-малко от две трети от всички обитавани жилища в 

страната имат и трите основни характеристики на градското благоустройство-

електричество, водопровод и централна канализация. Делът на обитаваните жилища, в 

които няма нито един от изброените признаци за благоустроеност е незначителен. 

Съотношението между средната цена за жилище и средните годишни доходи е 

нараснало от 2.8 през 1989 г. на 7.0 през 2002 г., което свидетелства за значителен спад 

на възможностите за закупуване на жилище на българските граждани през последните 

години. Това в съчетание с привързаността към тяхната недвижима собственост e 

предпоставка за ниската мобилност на хората, и намалява възможностите им да 

изпълнят изискванията за мобилност на пазара на труда62. 

Собственици на панелни жилища 

Състоянието на жилищния панелен фонд се влошава, като неговата практическа 

използваемост от средно 50 години наближава изтичането срока си на годност. Преди 

90-те години основният дял от строителството е панелно. За момента опитите за 

саниране на панелни блокове са локализирани явления. В резултат на това възниква 

основният проблем в тази сфера – лошото качество и лошото поддържане на жилищния 

фонд, което обуславя потенциалната възможност големи групи от обществото с 

гарантиран за момента среден стандарт на жилищно настаняване - собствениците на 

панелни жилища - в близките 5 – 7 години да попаднат в групата на нуждаещите се от 

спешно жилищно настаняване. 

Правителствена програма за оздравяване на жилищата до 2020 година от юни 2004 г. 

оценява, че 4,150 млрд. лева ще са необходими за санирането на 650 981 панелни 

апартамента в страната. Държавата ще плаща 20% от сумата, необходима за санирането 

на панелни жилища, или общо 830 млн. лева. Останалите пари ще трябва да бъдат 

осигурени от собствениците на жилищата чрез заеми или спестявания. В скоро време 

                                                 

61 Източник: Национален доклад – Проучване на инструментите за социална закрила в тринадесетте 
държави-кандидатки, януари 2003г 

62 Източник: Национална стратегия за намаляване на бедността и социалната изолация, 2003 г. 
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търговските банки ще започнат да отпускат кредитни линии за енергийна ефективност, 

по които могат да се вземат заеми за саниране.  

Жилищно осигуряване на маргинализираните етнически групи 

Съгласно Меморандума за социално включване в България, жилищните условия на 

ромите като цяло са значително по-лоши, отколкото за останалата част от населението. 

Съществуват незадоволителни жилищни обекти – без баня, електричество, водопровод 

и канализация. Нерегулираната или липсваща инфраструктура в ромските махали 

представлява сериозен проблем. Делът на незаконните постройки е висок, като в много 

случаи неузаконената постройка рефлектира в незаконно свързване към електрически, 

водоснабдителни и канализационни инсталации, което от своя страна представлява 

риск за живота и здравето на хората. В предпроектно проучване, проведено по проект 

BG 0204.01 “Урбанизация и жилища на ромите в България” синдромът на “незаконното 

съществуване” на ромските махали е идентифициран като задълбочаващ се. 

Изследването на жилищните условия на ромите, проведено в 88 града, и теренното 

изследване в избрани ромски райони на 14 града, показва наличието на сериозни 

проблеми по отношение на градското планиране. Предписанията на 

градоустройствените планове не са спазени в над 70% от ромските махали. 

Съществуващите постройки не отговарят на строителните, санитарните и хигиенните 

норми. Това показва опасността от маргинализацията на населените от роми места 

поради лошата жилищна осигуреност. От друга страна, опитите за жилищно 

настаняване на роми в страната показват, че предоставеният жилищен фонд е зле 

стопанисван и разрушаван от бенефициентите. Това показва, че при социалното ре-

интегриране на ромите е необходимо да се следва международната практика на лично 

участие във финансирането или изграждането на жилището, за да се създаде социална 

отговорност към жилището у получателя му. 

Значителна част от жилищния фонд в страната е с ниско качество. По-тревожен е 

проблемът с недостига на жилищни сгради, който заплашва да се увеличи драстично 

поради изтичането срока на годност на панелните жилища в страната, осигуряващи 

настаняването на преобладаващата част от градското население. В същото време, 

проблемът с маргинализацията на населените с роми квартали също е с тенденция към 

нарастване. 



Работен вариант! 

 138 

1.8.1.10. Сравнителен анализ на социалното развитие 

 

В таблицата по-долу са представени основните показатели на социалното развитие, 

като обект на сравнение са конкретно тенденциите характерни за България и за ЕС. 

Таблица  30: Социално развитие – сравнителен анализ 

Показател България Европейски съюз 

Относително ниски средните доходи Около 10 пъти по-високи доходи и два 

пъти по-високи доходи в 

присъединяващите се страни 

Бедност 

Намаляваща, но все още висока 

безработицата (11,8% - 2004г) 

Около 2 пъти по-ниска безработица 

Превес на лечебната практика Приоритизиране на превенцията 

Висока смъртност сред децата 

(11,6%о за страната; 10,2%о в градовете и 

15,3%о в селата – 2004г) 

Около два пъти по-ниска нива на детска 

смъртност 

Задължително имунизиране на деца до 1 

г.  (93,6% - 2001г) 

Близки нива на развитие 

Майчина смъртност (19,1%о - 2001г) 

 

Около четири пъти по-ниска смъртност 

сред майките 

Здравеопазване 

Здравни грижи за бременните жени Близки нива на развитие 

71.4% от населението в най-активната за 

трудова дейност възраст (25 – 64 години) 

са с висше или средно образование 

(2003г) 

Близки нива на развитие Образование и 

наука 

Нетен коефициент на записване средно 

за нашата страна е 14.5% през 2001 г. и 

15.4% през 2003 година 

Нетен коефициент на записване е около 

23.3% (2001 г.) 
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Слабо приложно насочена образователна 

система 

Практически и академично балансирана 

образователна система 

Ниска конвертируемост на 

образованието на пазар на труда 

Участие в Болонски процес и Лисабонска 

стратегия за повишаване на 

конвертируемостта на обр. 

 

10% интегриране на високите 

технологии в образователния процес 

(TIMSS) 

Около 60% интегриране на високите 

технологии в образователния процес 

Високо качество на продукта на живата 

култура 

Близък стандарт на развитие 

Слаб мениджмънт на живата култура Модернизирано управление на живата 

култура 

Култура 

Слаба експлоатация на икономическия 

потенциал на културното наследство 

Около 10 пъти по-интензивна 

икономическа експлоатация на културното 

наследство 

Социална 

защита 

Слаба мрежа от НПО в областта на 

социалната защита 

Добре развита мрежа от икономически 

стабилни социални НПО 

Слаба инфраструктура за достъп Около 8 пъти по-развита инфраструктура 

за достъп 

Географски обусловена уязвимост по 

отношение на трафик на хора 

По-добре развити системи за превенция и 

реинтеграция на пострадалите 

По-голяма географска близост със 

страни с ХИВ/СПИН епидемия 

По-добри превантивни и реинтеграционни 

практики 

Уязвими групи 

Ниски нива на официалната статистика 

по отношение на заболеваемостта с 

ХИВ/СПИН 

Около 12 пъти по-ниски нива на 

заболеваемостта със сифилис 

Осигуряване на участие на жените в 

управлението 

Близки нива на развитие Равенство 

между 

половете 

Премахване на диспропорцията между 

доходите на мъжете и жените 

Близки нива на развитие 

Етнически Икономическа и социална изостаналост Наличие на ефикасни програми за 
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малцинства на част от етническите малцинства социално включване 

Висок процент собствени жилища (98%) Около 50% по-нисък дял на собствени 

жилища 

Настаняване 

Преобладаващо настаняване в панелни 

жилища 

По-добра жилищна благоустроеност 

Източник: АИАП,ПРООН, ЦХР’03,НСИ 

Данните показват, че след очакваното присъединяване на България към ЕС през 2007 г., 

страната ще е със значително по-ниска степен на социално развитие поради общия 

организационен подход и слабото финансиране на социалните дейности в страната. 

Това е причината, въпреки констатираната постигната макроикономическа 

стабилизация, темповете на сближаване на България с общността съществено 

изостават. Основни фактори за относително бавната конвергенция на българското 

общество в европейската общност са както ниските доходи и липсата на равни 

възможности за професионална и лична изява на човешкия ресурс, така и 

недостатъчните частни и държавни инвестиции в развитието на човешкия капитал и 

разработване на специфичните на местно ниво ресурси за културно и социално 

развитие. 

1.9. Изводи 

След присъединяването на България към ЕС, страната ще бъде най бедният член на 

общността. Въпреки постигната макроикономическа стабилност и регистрираните 

темпове на растеж от 1998 г. насам, брутният вътрешен продукт на човек от 

населението изостава повече от три пъти от средните стойности за ЕС. 

Основните социално-икономически проблеми са концентрирани в следните области: 

качество на човешкия капитал, базисна инфраструктура, ниска конкурентоспособност 

на международните пазари на стоки и услуги, слабо реализиране на икономическия 

потенциал на културното наследство, небалансирано регионално развитие, слаби 

темпове на социално развитие. 

Значителна част от БВП на страната се създава в големите индустриални предприятия. 

Гръбнакът на развитите пазарни икономики – секторът на малките и средните 

предприятия е неразвит. Причините за това са много: липса на финансови инструменти 



Работен вариант! 

 141 

за стартиране, липса на стимули за развитие, административни бариери, дефицит на 

предприемачески умения. 

Използването на амортизирани технологии в производството стои в основата на 

ниската производителност и високата енергийна интензивност на икономиката. В 

крайна сметка всичко това уврежда конкурентоспособността на българските 

предприемачи и ги поставя на неизгодни позиции на международните пазари. 

Същевременно, инструментът за преодоляване на това изоставане – инвестиции в ново 

оборудване, технологии и know-how – не се използва достатъчно интензивно. Както 

държавата, така и частният сектор отделят незначителен финансов ресурс за научно 

изследователска и развойна дейност, което води след себе си до изостряне на проблема 

за технологичната изостаналост. 

Регионалният разрез на развитието на страната показва небалансираност със 

значителни вътрешнорегионалните различия - между областите и общините в районите 

за планиране. В почти всички райони и области в страната се наблюдават типични 

контрасти от вида “център - периферия”. Особено засегнати в това отношение са 

граничните територии, много от селските територии, както и местата с висока 

концентрация на малцинства. Това са специфични национални различия, които 

изискват специално внимание, тъй като поставят много територии в критично 

състояние и водят до редица негативни икономически и социално-демографски 

процеси с все още неясен дългосрочен ефект. 

Около една четвърт от заетите в страната са в селскостопанския сектор, а добавената от 

тях стойност възлиза на около от 10% от БВП. Ниската производителност на сектора е 

съществен проблем още повече на фона на членството на страната в ЕС. Високото ниво 

на разходите на европейската икономика за подпомагане на сектора (над половината от 

разходите на бюджета на ЕС) означава до голяма степен субсидирани цени на 

селскостопанската продукция на европейския пазар. Поетапното премахване на 

бариерите пред търговията със селскостопански продукти ще доведе до влошаване 

положението на местните производители. При това следва да се отбележи, че в 

селските райони алтернативни източници на доход са ограничени – секторът на 

услугите и индустрията са слабо развити. 

Голяма част от транспортната инфраструктура е на незадоволително ниво, особено що 

се отнася до пътната инфраструктура. Това от една страна оскъпява транспортирането 

на суровините и продукцията на бизнеса, а от друга – се явява и пречка за навлизането 
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на инвеститори в региони, които иначе са привлекателни (поради наличието на евтина 

работна ръка). Друг проблем във връзка с транспортната мрежа е нейната относително 

слаба свързаност с транспортните системи на съседните държави. 

По отношение на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация, анализът показва 

нейното ниско качество и недостатъчен капацитет. Необходими са също значителни 

инвестиции в областта на инфраструктурата за опазване на околната среда, конкретно в 

проекти за пречистване на отпадни води и газови емисии, а също в инфраструктура за 

обработка на отпадъци, и за рекултивацията на райони с почвени замърсявания. 

Основен проблем на икономиката е качеството на човешките ресурси. Традиционно 

степента на образованост в страната е високо. Високата безработица обаче, както и 

незадоволеното търсене на квалифицирана работна сила в някои области и сфери, са 

аргументи доказващи непрактичността на образователните програми в страната. Това, 

което образователната система в страната все още не развива в достатъчна степен, са 

предприемаческите умения и уменията за търсене и намиране на работа. Системата на 

образованието не показва достатъчна/задоволителна гъвкавост с оглед посрещане 

нуждите на една преструктурираща се икономика. Друга съществена слабост в тази 

насока е и липсата на адекватна система за професионална преквалификация на 

безработните, тяхната адаптация към променящата се среда и липсата на стимули за 

работодателите да повишават квалификацията и придобиването на нови знания и 

умения на своите служители. Особено остри са поставените проблеми сред част от 

етническите малцинства и групите в неравностойно положение. 

Социалното развитие в страната се възпрепятства от една страна от общата 

икономическа нестабилност, която намалява възможностите за инвестиции в 

социалната сфера. От друга страна, амортизираната и неподдържана материално-

техническа база на учебни, здравни и други социални заведения е водещ проблем на 

социалното развитие и причина за ниското качество на предлаганите социални услуги. 

Същевременно, високият икономически потенциал на културното наследство в 

страната не е използван за генериране на средства за поддържането и развиването на 

тази част от социалния живот, поради което традиционно високото културно развитие в 

страната запада постепенно. 

Проблемите на уязвимите групи като цяло са относително слабо адресирани. 

Етническите малцинства не са обект на етническа дискриминация, но са изложени на 

икономически затруднения поради липса на алтернативно професионално занимание и 
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на ниско образователно равнище поради бедност. Осигуряването на равните права 

между мъжете и жените е социален въпрос, по който състоянието в страната е сходно 

на това в ЕС, но съществуват конкретни области, в които са необходими по-нататъшни 

целенасочени усилия. Водещ проблем на жилищното настаняване в страната в 

следващите години ще бъде санирането на панелното строителство, с цел 

предотвратяване на бездомничество и жилищни проблеми на голяма част от градското 

население в страната. 

 

2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ, НПР 

2007-2013 Г. 

Силни страни Слаби страни 

Икономика 

• Стабилна макроикономическа 

среда 

• Сигурна банкова система, 

значително увеличение на 

кредитите 

• Ниска цена на труда за единица 

продукт 

• Стабилен растеж на инвестициите 

• Нарастващ принос на МСП в БВП 

• Добре изградена законова рамка в 

областта на дерегулиране на 

естествените монополи, тенденция 

на либерализация на монополите 

• Нарастващ дял на частния сектор в 

икономиката 

Икономика 

• Нисък БВП на човек от населението 

• Относително неблагоприятна 

структура на ПЧИ (ниски 

инвестиции в промишлеността) 

• Недостатъчно развитие на не-

банковите финансови институции 

(капиталови пазари, инвестиционни 

и пенсионни фондове) 

• Затруднен старт на МСП (липса на 

финансов ресурс, административни 

бариери и слабо развита система за 

подпомагане и насърчаване) 

• Липса  на  предприемачески умения 

• Остаряла технология и 

производствени техники 

• Ниска енергийна ефективност на 

икономиката 

• Висока ресурсна зависимост на 

индустриалното производство и 
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нисък дял на добавената стойност в 

крайната продукция 

• Ниско ниво на средствата, 

ориентирани за 

научноизследователска и развойна 

дейност, научните изследвания не 

отговарят на нуждите на бизнеса 

• Ниска производителност  на труда 

Региони 

• Съхранена природна среда и 

богато културно-историческо 

наследство  

• Сравнително добре балансирана 

мрежа от населени места 

• Неголеми междурегионални 

различия в развитието на районите 

за планиране 

Региони 

• Съществени различия в развитието 

на областите и общините в рамките 

на районите за планиране и наличие 

на изоставащи райони 

• Недостатъчна обезпеченост и лоши 

параметри на регионалните и 

местни инфраструктурни мрежи 

• Ниско качество на градската среда 

и селищната околна среда, 

благоустройството и физическата 

инфраструктура в градовете и 

селата  

• Неподдържан сграден фонд на 

образователните, здравните и 

културни институции 

 

Силни страни Слаби страни 

Земеделие и селски райони 

• Благоприятни почвени и 

климатични условия за 

производство на разнообразни 

продукти; 

Земеделие и селски райони 

• Неблагоприятни демографски 

тенденции в значителна част от 

селските райони 

• По-високо ниво на безработица от 
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• Богати традиции в производството 

на редица селскостопански 

суровинни и преработени продукти 

с добър имидж на международните 

пазари; 

• Богата, разнообразна и съхранена 

природа в селските райони; 

• Изградена селищна мрежа, 

включваща сравнително добре 

развита пътна, съобщителна и 

жилищна инфраструктура; 

средното за страната 

• Неизградена и амортизирана 

базисна инфраструктура – липса на 

канализация, третиране на 

отпадъците;  

• Ниска степен на специализация и 

производителност на земеделските 

стопанства 

• Силно зависима от земеделието 

икономика в селските райони и 

липса на алтернативни (не-

земеделски) източници на доход 

• Неефективно и неустойчиво 

използване на природните ресурси: 

ерозия, замърсяване, изоставени 

земи; 

Транспорт 

• Висока степен на 

изграденост/гъстота на 

транспортната инфраструктура 

 

Транспорт 

• Остаряла и с ниско качество 

транспортна инфраструктура  

• Небалансирано и неинтегрирано 

развитие на отделните видове 

транспорт в рамките на 

националната транспортна система 

• Недостатъчни транспортни връзки 

със съседните страни 

 

Околна среда 

• Ниско общо ниво на замърсяване 

на водите и висока степен на 

изграденост на водоснабдителната 

мрежа в страната  

• Богато биоразнообразие 

Околна среда 

• Лошо качество на 

инфраструктурата за 

водоснабдяване и амортизирана и 

недостатъчна инфраструктура за 

събиране и третиране на отпадните 
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• Емисиите на вредни газове - в 

рамките на допустимост съгласно 

протокола от Киото 

води 

• Недостатъчно развити системи за 

управление на отпадъците и 

недостатъчно мерки за тяхното 

минимизиране, повторна употреба и 

оползотворяване 

• Наличие на голям брой замърсени 

терени;  

• Липса на адекватна информационна 

система в сектора и на непълно 

изградена мониторингова система 

Човешки ресурси и социални въпроси 

• Добри традиции в средното 

образование 

• Добро териториално покритие със 

социална инфраструктура 

• Добри традиции в живата култура 

Човешки ресурси и социални въпроси 

• Несъответствие на уменията и 

квалификацията на работната сила с 

качествените изисквания на пазара 

на труда  

• Висока безработица, ниска 

икономическа активност. 

• Отрицателен прираст и застаряване 

на населението. 

• Амортизация на материално 

техническата база на учебните, 

здравните и социалните заведения 

• Слаба промоция на здраве, 

превенция и рехабилитация 

• Лошо управление на културата 

(културно наследство и жива 

култура) 

• Ниска степен на пригоденост на 

инфраструктурата на населените 

места към потребностите на хората 

с увреждания 

• Нисък социален статус на 
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учителите 

 

Възможности Заплахи 

Икономика 

• Увеличаване на търговията с ЕС 

• Подобряване на технологиите за 

производство на основата на 

устойчивия растеж на инвестициите 

• Привличане на инвестиции в силно 

продуктивни сектори 

• Увеличаване на дела на МСП 

сектора 

• Подкрепа за развитието на 

иновации и технологии 

• Разнообразяване на туристическия 

продукт  

•  

Икономика 

• Външната конкуренция може да 

засегне секторите, които изнасят 

значителна част от своята 

продукция  

• Предприятията да не въведат в срок 

европейските стандарти 

• Недостатъчен капацитет за 

усвояване на фондовете от ЕС 

 

Региони 

• Европейско трансгранично, 

транснационално и 

трансрегионално сътрудничество 

• Развитие и използване на ИКТ в 

прехода към информационно 

общество 

• Използване ресурса на природното, 

историческото наследство и 

културата  за устойчив растеж и 

развитие на регионите 

Региони 

• Забавяне процеса на 

децентрализация и развитие на 

местното управление. Голяма 

зависимост на общините от 

централното бюджетно 

финансиране. 

• Неразвито институционално 

партньорство. Ограничен финансов 

и технически капацитет на 

общините и други местни 

участници в развитието за 

усвояване на средства от СФ 

• Риск от обезлюдяване на големи 
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части от територията 

Земеделие и селски райони 

• Разширен достъп на българските 

производители до пазара на ЕС; 

• Създаване на заетост извън 

земеделието. 

 

Земеделие и селски райони 

• Повишен конкурентен натиск върху 

вътрешния пазар; 

• Задълбочаване на разликите в 

развитието на градските и селските 

райони. 

Транспорт 

• Обновяване и развитие на 

транспортната мрежа 

• Увеличаване на транспортните 

потоци, преминаващи през 

страната. 

 

Транспорт 

• Забавяне в реализацията на 

приоритетни инфраструктурни проекти 

• Заобикаляне на Република България от 

транзитните потоци 

 

Околна среда 

• Подобряване на защитата на 

околната среда чрез прилагане на 

законодателството на ЕС 

• Намаляване на енергоемкостта на 

икономиката и повишаване на 

енергийната ефективност  

Околна среда 

• Потенциални нови разходи за 

бизнеса и публичния сектор за 

прилагане на ново екологично 

законодателство 

• Отрицателна обществена нагласа за 

изграждането на съоръжения за 

третиране на отпадъци  

Човешки ресурси и социални въпроси 

• Развитие на система за учене през 

целия живот 

• Подобряване на мобилността на 

човешкия капитал чрез включване в 

инициативи като Бoлонския процес 

• Реализиране на икономическия 

потенциал на културното 

Човешки ресурси и социални въпроси 

• Задълбочаване на тенденцията на 

спад на качеството на 

образованието 

• Риск от социално изключване на 

уязвимите групи 

• Риск от задълбочаване на 

маргинализацията на компактните 
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наследство 

 

ромски общности 

• Увеличаване на броя на бездомните 

хора поради амортизиране на 

панелните жилища 

 

 

Основните различия между Р. България и средното за ЕС, които стратегията на развитие rи 

оперативните програми адресират през периода 2007-2013 г. са обощени по-долу: 

3. ОБЛАСТИ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА В СРАВНЕНИЕ С 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

o Нисък БВП на глава от населението; 

o Висока безработица сред жените, лицата над 50-годишна възраст, лицата без 
образование и специалност, продължително безработните и ниска 
икономическа активност; 

o Ниска производителност на труда; 

o Несъответствие на образователното ниво и професионалните умения на 
работната сила на изискванията на търсенето; 

o Използване на амортизирани технологии в производството ; 

o Ниска енергийна ефективност; 

o Лошо техническо състояние на транспортната инфраструктура; 

o Слабо развита транспортна инфраструктура в граничните, планинските и 
полупланинските райони на страната; 

o Значителни вътрешнорегионални различия на общинско ниво; 

o Ниска производителност в селското стопанство; 

o Ограничена неселскостопанска дейност в селските райони(причина за 
липсата на алтернативни източници на доход); 

o Слабо развит сектор на малки и средни предприятия; 

o Слаборазвита мрежа за събиране и преработка на отпадъците; 

o Лошо качество на инфраструктурата за водоснабдяване и преработка на 
водата; 

o Амортизирана материално-техническа база на учебните, здравните и 
социалните заведения; 

o Ниска степен на социално включване на хората в неравностойно положение; 

o Лошо управление, поддръжка и съхранение на културно-историческото 
наследство и живата култура; 

o Слаба практическа насоченост на образованието; 

o Слаба връзка между образованието и бизнеса; 
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o Ниска степен на развитие на промоция, превенция и рехабилитация в 
здравната система; 

o Амортизиран жилищен фонд; 

 

4. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 

2007-2013 Г. 

НПР задава основните цели и приоритети за развитие, които ще бъдат подкрепени от 

структурните фондове в България за периода 2007-2013 г. Документът се основава на 

обширен анализ, разработен за целите на НПР, включващ основните проблемни 

области на страната. Главната цел на НПР е да представи политиката на правителството 

за редуциране на изоставането на страната от страните членки на  ЕС и да подпомогне 

развиването на специфичния за страната потенциал. Ролята на структурните фондове в 

този процес, както и административните механизми за тяхното прилагане през 

програмния период също ще бъдат детайлно разгледани.  

Документът е разработен в съответствие със Стратегическите насоки на Общността63 и 

се основава на принципите за постигане на устойчиво икономическо развитие, 

устойчиво развитие на околната среда и на равнопоставеност. НПР за периода 2007-

2013 г. следва да формира основата за създаване на по-добри условия за устойчиво 

развитие на страната в средно срочен и дългосрочен план. Основната цел пред 

българското правителство през периода е свързана с повишаването на доходите и 

жизнения стандарт на населението, както и със същевременното превръщане на 

страната в по-привлекателно място за живот. 

В края на 2005 г. позицията на България в усилията й за достигане на стандартите на 

страните членки на ЕС в областта на макроикономическата стабилност изглеждат 

добри. Инфлацията, бюджетният дефицит, отношението на правителствения дълг към 

БВП достигнаха целите от Маастрихт, докато лихвените проценти постепенно се 

доближават до тези изисквания. Ниските нива на доходите и стандарта на живот, 

високата безработица и търговският дефицит са основните проблеми пред българското 

правителство. 

Визията, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори за 

стратегическо развитие е, че към 2013 г. България ще бъде страна с високо качество 
                                                 

63 COM(2005) 299, публикувани на 15 юли 2005 г.  
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на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на 

цялостно интегриране в Европейския съюз. 

За да постигне визията си, България трябва да постигне две стратегически 

средносрочни цели: 

• Достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична 

икономика на знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие. 

• Повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на 

заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на 

живот. 

Първата цел адресира изискването за постигане на темпове на реален растеж, които са 

по-високи от средното за страните членки на ЕС. Инвестициите в икономика основана 

на знанието ще повиши капацитета на страната за създаване и използване на нови 

технологии. Ролята на научно-изследователската и развойната дейност в страната е от 

съществено значение за постигането на дългосрочен реален растеж. Стратегическата 

част на НПР 2007-2013 г. предвижда да се предприемат действия за увеличаване на 

инвестициите в образованието, подобряване на квалификацията на работната сила, 

нарастване на научно-изследователската и развойната дейност, повишаване на 

качеството на образованието по отношение на изискванията на бизнеса, изграждане на 

връзка между научните, образователни и производствени сектори и насърчаване на 

достъпа до технологиите на информационното общество. Дейностите, предвидени в 

областта на иновациите, са изключително важни за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика на международните пазари за стоки 

и услуги, както и на капиталовите пазари.  

В допълнение, първата цел предвижда стремеж към еднакво третиране и политики на 

опазване на околната среда, които не само осигуряват средно срочна и дългосрочна 

устойчивост на развитие, но също така създават по-добри условия за социално-

икономическо развитие. Достигането на устойчив и балансиран растеж е основна 

предпоставка за намаляване на различията в доходите и стандарта на живот между 

България и страните от ЕС.  

Изборът на втората цел е мотивиран от високия дял на дългосрочно безработните, 

значително занижените стандарти на образование и социалното включване на хора в 

неравностойно положение и роми. Повишаването на професионалната квалификация на 
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служителите в преобладаващата част от българските компании все още не е на 

необходимото ниво. Изборът на тази цел е обоснован и от ниския коефициент на 

икономическа активност на пазара на труда. Инвестициите в човешки капитал ще 

доведат до подобряване на човешкия потенциал и нарастване на икономическа 

активност като повече хора приемат предизвикателствата на промените, предизвикани 

от въвеждането на нови технологии. Ниската гъвкавост и способност на образованието 

и преквалификацията да отговорят на изискванията на пазара на труда и тяхната лоша 

инфраструктура, както и недоразвитостта  на услугите, които подпомагат намирането 

на работа, са значителен проблем, който следва да бъде разрешен от втората 

стратегическа цел на НПР. Високите стандарти на живот, към които се стремим, 

зависят също така от успешното използване на съществуващия развит човешки 

капитал. 

За реализирането на стратегическите цели и визията на НПР, интервенциите до 2013 г. 

ще бъдат насочени в следните направления: 

- Повишаване на производителността на производствения сектор; 

- Намаляване на безработицата и подобряване на качеството на работната сила; 

- Развитие на земеделието и селските райони; 

- Подобряване на качеството на транспортната инфраструктура; 

- Преодоляване на съществуващите екологични проблеми и създаване на основа 

за устойчив растеж; 

- Преодоляване на вътрешнорегионалните различия и стимулиране на 

балансираното и устойчиво регионално развитие; 

- Подпомагане на социалното развитие. 

 

Основните области на интервенция за постигане на визията и стратегическите цели на 

НПР за периода 2007-2013 г. са концентрирани в следните стратегически приоритети: 

Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика; 

Развитие на човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура; 

Подобряване и развитие на базисната инфраструктура; 

Развитие на селските райони и земеделието; 

Устойчиво и балансирано регионално развитие. 
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Прилагането на интервенциите, целящи изпълнението на стратегическите приоритети 

на НПР за периода 2007-2013 г., ще бъде съсредоточено в следните тематични области 

(подробно разгледани в раздел 5): 

Производствен сектор; 

Транспорт; 

Околна среда; 

Човешки ресурси; 

Земеделие и селско стопанство; 

Регионално развитие. 

5. ОБЛАСТИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

Тази част от Националния план за развитие за периода 2007-2013 г. представя 

стратегията по области, в които  ще бъдат съсредоточени средствата от структурните 

фондове. 

5.1. Производствен сектор 

Подобряването на производителността на капитала и работната сила и 

конкурентоспособността на икономиката, които са в основата на поддържане на 

дългосрочен и устойчив растеж, е основна цел при развитието на производствения 

сектор на страната. Икономиката на България е изправена пред сериозни проблеми за 

поддържане на своята конкурентоспособност на международните пазари, свързани 

главно с ниската производителност на труда и използването на остарели 

производствени технологии, които водят до високата енергийна интензивност на 

произведената продукция. Това е пряко свързано с преобладаващия дял на 

производство за износ с ниска добавена стойност и невъзможността на българските 

предприятия да задоволят нуждите на вътрешния пазар, което води до непрестанното 

нарастване на търговския дефицит на страната. 

Нарастването на дефицита по текущата сметка след 1998 г. ясно показва влошаването 

на конкурентната позицията на България на международните търговски пазари. През 

1998 г. дефицита по текущата сметка възлиза на € 381 млн., докато през 2004 г. се 

наблюдава нарастване от 8 пъти, което  достига € 2718 млн. 
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България се стреми да концентрира инвестициите в сектори с потенциал за висок 

растеж и по-специално към дейности насочени към развитие на икономика базирана на 

знанието, като едновременно повишава конкурентоспособността на малките и средните 

предприятия. Успоредно с това се предвижда подкрепа за повишаване на 

ефективността и подпомагане на преструктурирането на традиционните производители 

и подобряване на тяхната конкурентоспособност. 

През последните няколко години МСП се утвърждават като важен фактор за 

икономическия растеж и заетостта в страната. По последни данни тези предприятия 

притежават най-голям потенциал за развитие, въпреки че добавената стойност на 

тяхната продукция64 е по-малка от тази в големите предприятия, която възлиза на 

53.1%. Значителен проблем, който възпрепятства устойчивото развитие на българската 

икономика е ниското равнище на инвестиции в областта на научно-изследователската и 

развойната дейност. Това е резултат както на слабата връзка между бизнеса, науката и 

образованието, така и на ниската склонност за въвеждане на нови технологии в сектора 

на МСП. 

Въпреки че дейностите в областта на научно-изследователската работа и иновациите са 

ограничени, има значителен потенциал за тяхното развитие. Страната ни все още 

разполага със съхранени и  международно признати институти в много области на  

естествените науки65. Постепенното нарастване на инвестициите в областта на 

информационните услуги и комуникациите66, както и нарастващия брой на 

завършилите висше образование в научно-технологични специалности също е 

положителен сигнал за потенциала на страната за изграждане на основата на икономика 

базирана на знанието.  

5.1.1. Подобряване на ефективността и продуктивността на сектора на МСП 

Основните действия за повишаване на конкурентоспособността на МСП ще адресират 

подобряването на тяхната производителност и ефективност67. Този приоритет ще е 

                                                 

64 През 2002 г. МСП произвеждат 46.9% от добавената стойност на нефинансовия сектор.  

65 Биология, енергетика, земеделие и др. 

66 Въпреки, че значително изостава от средната стойност на ЕС. 

67 Понастоящем, сектора на МСП изостава от 2 до 7 пъти от 10те нови членки на ЕС и между 15 и 30 
пъти от ЕС15. 
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насочен към разрешаването на два проблема със съществено значение за повишаване 

на конкурентоспособността на МСП: увеличаването на качеството на продукцията с 

цел нарастване на дела на МСП на вътрешните и международни пазари и повишаване 

на тяхната енергийната ефективност. 

Действията в областта на повишаване на качеството на продукцията ще бъдат насочени 

основно към въвеждането на стандарти, свързани с присъединяването към Общия 

Европейски пазар, въвеждането на международно признати стандарти за качество, 

системи за управление, консултации в областта на правата за индустриална 

собственост. Тези интервенции адресират   слабата експортна дейност на МСП в 

резултат на липсата на производствени сертификати, съобразени с международните 

стандарти за качество в ЕС, което е значителен проблем за голяма част от сектора. 

Ниската енергийна ефективност е особено подчертана в МСП, където липсата на 

финансиране за дейности, свързани с енергийна ефективност от страна на банковия 

сектор, е съществена бариера за въвеждането на нови технологии в тази област. В тази 

връзка стратегията предвижда дейности за стимулиране на въвеждането на 

енергоспестяващи технологии. 

Използването на възобновяеми енергийни източници също ще бъде стимулирано с цел 

да се повиши сигурността на енергийните доставки за сектора на МСП. 

Групирането и обединяването на предприятията в клъстери и различни мрежи също ще 

бъде стимулирано с цел повишаване на конкурентоспособността на сектора и постигане 

на по-висока ефективност. 

5.1.2. Иновации 

Стратегията на НПР 2007-2013 г. поставя развитието на иновационния потенциал на 

малките и средни предприятия в основата на усилията за подобряване на 

конкурентоспособността на икономиката на страната. Дейностите, предвидени да 

стимулират иновационната активност на МСП, обхващат поредица от интервенции, 

целящи изграждането на стабилна основа за интегрирана  иновационна система  в 

България и ще бъдат насочени както към предприятията в сектора, така и към научните 

институти. Съществена част от предвидените интервенции ще бъдат съсредоточени 

върху изграждането на про-иновационна инфраструктура, което ще засили връзката 

между предприятията с иновационен потенциал и научните институти и ще стимулира 

обмена на информация между отделните предприятия. Стартиращите технологични 
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фирми също ще бъдат подпомагани като важна част от интервенциите, предвидени в 

националната стратегия. Част от дейностите ще бъдат насочени към подобряване на 

цялостното стратегическо планиране и управление във високо технологичните 

стартиращи фирми.  От друга страна ще се подкрепят и   иновационни проекти в МСП, 

които имат вече изградени пазарни позиции,  на всички три етапа от тяхното развитие, 

като това ще стимулира директно склонността към въвеждане на иновации в сектора. В 

допълнение, някои дейности ще са насочени към подобряване на качеството на 

човешките ресурси в сектора чрез адаптиране на образователни програми, използвани 

за нуждите на пазара на труда. 

5.1.3. Достъп до финансиране 

Редица проучвания идентифицират като основен проблем затруднения достъп до 

финансиране за стартиращи предприятия, както и за финансиране на иновационни 

дейности. В страната алтернативните  източници на  финансиране са в начален етап на 

развитие. Възможностите за подпомагане от страна на държавата също не са 

пълноценно използвани. Във връзка с това се предвижда подпомагане на достъпа до 

финансиране чрез създаване на различни фондове за алтернативно финансиране. 

5.1.4. Подпомагане на бизнеса 

Осигуряването на услуги, подпомагащи бизнеса, е важен компонент от изграждането на 

жизнеспособен сектор на МСП. Тези услуги все още са в начален етап на развитие в 

България. Стратегията на НПР 2007-2013 г. предвижда дейности за повишаване на 

капацитета на частния сектор и на държавната администрация за подкрепа на  бизнес 

предприятията.  

5.1.5. Популяризиране на българските продукти 

Макар и равнището на ПЧИ постепенно да нараства, тяхното ниво остава сравнително 

ниско в сравнение с новите страни членки на ЕС. Усилията в тази област ще бъдат 

насочени към популяризиране на България като привлекателна дестинация за ПЧИ68 и 

изграждане на положителен имидж на българските продукти на международните 

                                                 

68 През 2004 г. страната привлича по $ 308 долара на човек от населението и по този показател изостава 
значително от страните от централна и източна Европа.  
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пазари, подкрепа за увеличаване на износа на предприятията и създаване на имидж на 

България като привлекателно място за туризъм. 

5.2. Транспорт 

Основните стратегически насоки на политиката на правителството в областта на 

транспорта адресират развитието на устойчив транспорт, интегрирането на 

националната и на градската транспортна мрежа на страната в транспортната система 

на ЕС, подобряването на услугите в транспортния сектор, както и реализирането на по-

балансирано използване между отделните видове транспорт. Достигането на тези цели 

е задължително условие за устойчив и балансиран дългосрочен икономически растеж. 

Подобряването на транспортните връзки ще допринесе за нарастване на възможностите 

за заетост, по-високото качество на работните места, както и за подобряване на 

жизнения стандарт на населението. В резултат на подобряването на ефикасността на 

транспортната система, стокообменът между отделните региони на страната ще се 

повиши значително. Изграждането на Европейските транспортни коридори също ще 

допринесе за интегрирането на страната на пазарите на ЕС.  

Стратегическото разположение на България дава възможност страната да се превърне в 

основен вход на ЕС  за търговски обмен със страните от района на Черно море. В 

допълнение, по-добрата свързаност с транспортните системи на съседните страни 

предлага съществени възможности за допълване и промяна на маршрутите, което ще 

доведе до оптимизиране на транспортния трафик. За да бъдат експлоатирани най-

пълноценно тези възможности, България следва да насочи своите усилия към 

подобряване и доразвиване на съществуващата транспортна инфраструктура, 

осигуряване на по-нататъшно развитие на транспортните връзки със съседните страни, 

приспособяване на сектора към настоящите пазарни условия, като от изключително 

значение е постигането на по-голяма балансираност между отделните видове 

транспорт, постигане на по-добри условия за осъществяваме на морското и речно 

корабоплаване, насърчаване на развитието на комбиниран транспорт, както и 

развитието на устойчив градски транспорт. 

В сферата на транспортните услуги са необходими подобрения, за да бъде достигнат 

стандарта на ЕС, въпреки че известни усилия в тази област вече са положени69. 

                                                 

69 През 2003 г. 6 211.5 км от републиканската пътна мрежа са в добро състояние, 5 728.8 км. са в 
задоволително и 7 016.2 км. са в лошо състояние.  
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Устойчивото развитие на транспортния сектор е от основно значение за изпълнението 

на тази задача, както и за поддържането на висок стандарт в транспортния сектор. 

Въпреки че плътността на националната транспортна мрежа (0.171км/кв. км) е по-

висока от средното за ЕС25 (0.09км/кв. км), тя значително изостава по отношение на 

количеството изграден авто-магистрален път70. Също така, един от основните проблеми 

на съществуващата транспортна инфраструктура е липсата на балансираност между 

отделните видове транспорт, като основната част от трафика се обслужва от шосейния 

транспорт. 

5.2.1. Национална транспортна мрежа 

Достигането на посочените цели изисква модернизиране на транспортната 

инфраструктура. Големи отсечки от съществуващата шосейна и железопътна мрежа не 

са поддържани в добро състояние и не са обновявани в продължение на дълъг период 

от време71. За решаването на основна част от настоящите проблеми в транспортния 

сектор, страната следва да доизгради автомагистралите, пътищата I и II клас, 

железопътни линии и прилежаща инфраструктура по продължение на Транс-

Европейските транспортни коридори. Това ще подобри качеството на националната 

транспортна инфраструктура и доведе до увеличаване на транспортните потоци през 

страната. 

Подобряването на транспортните връзки със съседните страни ще подобри трафика, 

търговията и сътрудничеството между страните от региона. Към момента 

съществуващите гранични контролно-пропускателни пунктове не съответстват на 

нуждите на страната72. Качеството и пропускателната  способност на ГКПП трябва да 

бъде значително увеличена за да съответства на очакванията за нарастване на 

транспортните потоци през страната през следващите години. За да бъде достигната 

поставената цел, през програмния период 2007-2013 г. България се ангажира да изгради 

пътища и необходимата инфраструктура и да обнови и модернизира съществуващите 

                                                 

70 През 2003 г. дължината на построения магистрален път възлиза на 328.2 км., докато дължината на 
цялата републиканска пътна мрежа е 19 264.8 км. 

71 63% от републиканската пътна мрежа и повече от 50% от републиканската железопътна мрежа не е 
ремонтирана през последните 15-20 години. 80% от локомотивите и 70% от пътническите вагони в 
железопътния транспорт са в употреба повече от 20 години. 

72 Броят на ГКПП за републиканската пътна мрежа 23, а за железопътната мрежа те са само 8. 
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шосейни и железопътни линии, които свързват страната със съседните страни. Това ще 

подобри връзките между българските и чуждестранните компании, като 

благоприятства за нарастване на частните инвестиции и подпомага установяването на 

известни чужди компании в страната, същевременно водейки до нарастване на ПЧИ, 

по-висок икономически растеж и заетост. 

Стратегическата част на НПР 2007-2013 г. предвижда подобрения и в областта на 

морското и речно корабоплаване. Основния речен път от национално значение, река 

Дунав, която е част от коридор VII на Транс-европейската транспортна мрежа, е важен 

търговски път свързващ страната с Централна Европа. Значителна част от речните и 

морски пристанища имат незадоволителни технически параметри и тяхното цялостно 

състояние  не отговаря на изискванията за осъществяване на търговски обмен. 

Подобряване на условията за корабоплаване по морските пътища и по река Дунав е 

необходимо условие за по-ефективното използване на този вид транспорт. 

Развитието на комбиниран и мулти-модален транспорт също ще бъде подобрено през 

програмния период 2007-2013 г.  На този етап различните видове транспорт са 

небалансирано използвани за транспортиране през и на територията на страната. 

Следва да се отбележи, че повишеното използване на мулти-модалния транспорт ще 

допринесе до по-доброто опазване на околната среда на територията на страната. 

Подобряването на техническите, технологичните и експлоатационни параметри на 

терминалите и подходната им инфраструктура и изграждане на инфраструктура за 

комбинирани превози и товарни селища са някои от основните дейности в областта на 

мулти-модалния и комбинирания транспорт, заложени в стратегическата част на 

Националния план за развитие за периода 2007-2013 г. 

5.2.2. Градски транспорт 

Подобряването на живота и състоянието на околната среда в най-големите населени 

места са основна задача на частта от стратегията, която ще се занимава с развитието на 

градски транспорт през следващия програмен период. Основните интервенции ще 

бъдат съсредоточени към достигане до по-ефективен и по-бърз градски транспорт и 

изграждането на вторичната инфраструктура, като приоритетно ще бъде въвеждането 

на транспорт, незамърсяващ околната среда в градовете. Стратегията в тази област 

включва развитие на метрополитен София, както и изграждане на околовръстни 

пътища в големите градове, което ще допринесе за понижаване на замърсяването в тези 
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градски райони и намаляване на претовареността на трафика в София. В допълнение, 

модернизацията на транспортните системи в градовете и въвеждането на по-екологично 

чист транспорт ще има значителна полза за градските райони. 

5.3. Околна среда 

Съгласуваното изпълнение на предписанията на екологичната политика, както и 

процесите на преструктуриране и модернизация на икономиката, допринасят за 

намаляване на натиска върху околната среда. В сравнение със страните-членки на ЕС 

обаче България продължава да е страна с екологична инфраструктура с тесен обхват и 

ниско качество. Това състояние ограничава способността на страната след 

присъединяването към ЕС да посрещне евентуалния екологичен натиск, породен от 

външната икономическа конкуренция. Допълнително съществуващата инфраструктура 

за опазване на околната среда често не отговаря на съвременните стандарти и 

изисквания в тази област. Тези проблеми допринасят за отслабването на способността 

на страната да привлича чуждестранни инвестиции, което обстоятелство влияе 

негативно на конкурентоспособността на икономиката като цяло и на жизнения 

стандарт на населението на страната. Някои от основните цели, които адресират 

съществуващи екологични проблеми, включват подобряване на системите за 

водоснабдяване и за управление на отпадъците, редуциране на съществуващото 

въздушно и шумово замърсяване и опазване на биологичното разнообразие. Други 

дейности в областта на околната среда ще се фокусират върху общото устойчиво 

развитие на страната. Успешното разрешаване на екологичните въпроси е едно от 

необходимите условия за постигането на по-висок национален стандарт на живот. 

Дейностите за осигуряване на устойчиво управление на околната среда в България ще 

бъдат изпълнявани в тясна координация с инициативите за регионално развитие и за 

развитие на селските райони, които ще бъдат провеждани през периода 2007-2013 г. 

5.3.1. Водоснабдяване и пречистване на отпадните води 

Значителна част от екологичните проблеми в страната са породени от липсата на 

достатъчно развити инфраструктурни системи за водоснабдяване и канализация73, 

както и такива за пречистване на отпадни води. Разрешаването на тези проблеми ще 

                                                 

73 През 2003 21.6% от населението в страната е подложено на ограничения във водоснабдяването; в най-
тежко засегнатия Северозападен планов район този дял достига 45.5%. Делът на населението, обхванато 
от канализационна инфраструктура, е 69.2%, а покритието на ГПСОВ е само 39.9%. 
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подобри качеството на водопреносната и водопречистваща инфраструктура. 

Понастоящем неефективността на съществуващата водоснабдителна система 

предизвиква значителни загуби на вода74. Изграждането на адекватна инфраструктура 

за водоснабдяване, както и изграждането и обновяването на пречиствателните станции 

и мрежите за отвеждане и преработка на отпадни води е предварително условие за 

устойчивото развитие на общините в България и техния по-нататъшен растеж.  

5.3.2. Система за управление на отпадъците 

Едно от основните предизвикателства пред екологичната политика е свързано със 

системата за управление на отпадъци. Незадоволителното качество на съществуващите 

системи за управление на отпадъците представлява значим рисков фактор 

едновременно за човешкото здраве и за околната среда. Поради това, предвидените 

бъдещи стъпки за включват мерки за изграждане и модернизиране на съоръжения за 

преработка на отпадъци, рекултивиране на съществуващи сметища, закриване на 

съществуващи незаконни сметища, както и разширено въвеждане на системи за 

сортиране, рециклиране и компостиране с цел минимизирането на отпадъците, 

съхранявани в сметища. В допълнение правителството ще положи усилия за 

модернизиране на съществуващите методи за преработка на отпадъци, с оглед 

достигане на изискванията на екологичното законодателство на ЕС. 

5.3.3. Въздушно и шумово замърсяване 

Понастоящем нивата на замърсяване на въздуха в България са значително под тези, 

установени в Протокола от Киото. Въпреки това правителството ще положи усилия за 

подобряването на атмосферния въздух, чрез намаляване на емисиите на основните 

атмосферни замърсители и осигуряване на по-добро качество на въздуха в градските 

райони и прилежащите индустриални зони. Изпълнението на Директива EC/94/63 

относно контрола на емисиите на летливи органични вещества (VOC) от съхранението 

на петрол и разпространението му от терминалите до потребителските станции, 

представлява друг основен приоритет по отношение на околната среда. Като още една 

приоритетна област може да се посочи и намаляването на шумовото замърсяване. 

                                                 

74 През 2003 средните вътрешни загуби при водопренасяне са приблизително 61%, като за земеделските 
иригационни системи този процент е 62%. Делът на водни загуби в някои общини с остарели 
водоснабдителни системи достига ниво от 80% и повече. 
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Остарелите промишлени технологии са един от основните фактори, предизвикващи 

замърсяване на въздуха. С оглед разрешаването на тези проблеми българската 

промишленост ще трябва да установи пълно съответствие с екологичните стандарти на 

ЕС. Допълнителни усилия ще бъдат положени за подобряване и обновяване на 

общинските топлофикационни системи. Друга паралелна свързана дейност е насочена 

към създаване на устойчиви системи за градски и междуградски транспорт. В 

допълнение ще бъдат провеждани и общи инициативи за повишаване на обществената 

и индустриална енергийна ефективност. Комплексното въздействие на описаните 

интервенции ще допринесе за устойчивото национално развитие, както и ще осигури 

благоприятни условия за повишаване на цялостното качество на живот. Не на последно 

място, те непряко ще допринесат за конкурентността на българските отрасли и региони. 

4.3.4. Третиране на нерегулирани сметища и стари замърсени терени 

Съществуващите нерегулирани сметища и индустриално замърсени терени в страната75 

представляват значителен екологичен проблем, който ще бъде третиран през периода 

2007-2013. Понастоящем няколко национални прилагащи програми се занимават със 

затварянето, рекултивирането и цялостното оздравяване на такива терени. В 

продължение на настоящите дейности през периода 2007-2013 ще бъдат предприети 

продължаващи значителни усилия  с цел по-нататъшното намаляване на броя на 

съществуващите замърсени терени и тяхното негативно екологично въздействие. 

4.3.5. Опазване на биологичното разнообразие 

Опазването на биологичното разнообразие е друга област, в която ще бъдат предприети 

интервенции с подкрепата на структурните фондове на ЕС. Това е особено важно за 

България и големия брой ендемични видове и разнообразни хабитати в страната76. Ще 

бъде предприет комплекс от дейности, по отношение на определени категории 

защитени територии (като тези, включени в “Природа 2000”), при което ще бъдат 

                                                 

75 Понастоящем около 5100 замърсени терени и нерегламентирани сметища са идентифицирани и 
класифицирани като зони с екологични проблеми, значителен брой от такива терени все още остават 
неизследвани. 

76 Биологичното разнообразие на българската флора и фауна обхваща приблизително 3600 висши 
растения, повече от 3660 низши растения, 3500 гъби, 709 лишея, 700 гръбначни, повече от 400 вида 
птици, 94 бозайници, близо 27000 безгръбначни. Ендемичните видове съставят 5% от растенията, 8.8% 
от безгръбначните, с изключение на насекомите, 4.3% насекомите. 
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подкрепяни тяхното управление, инвестиции за подобряване на съществуващите 

хабитати, изследване и наблюдение на развитието на животинските видове. В 

допълнение опазването на биологичното разнообразие ще бъде приоритетен 

хоризонтален въпрос, третиран от всички кореспондиращи структурни интервенции 

през периода 2007-2013 като тези за развитие на селските райони, подкрепа за 

туристически инициативи и др. 

4.3.6. Наблюдение и информация относно екологичните процеси  

Провеждането и оценката на последователна и съгласувана национална екологична 

политика, включваща всички гореописани комплекси от дейности, се нуждае от 

допълнително развитие на съществуващите незавършени системи за екологична 

информация с незадоволително покритие. Допълнителни усилия ще бъдат положени за 

по-пълно изграждане на информационните системи в областите на въздушните емисии, 

качество на водите, радиационно наблюдение на МСП в отделни икономически сектори 

и други. 

5.4. Регионално развитие 

Целта на регионалния аспект на НСРР е повишаване на регионалния потенциал за 

растеж и намаляване на различията между регионите по отношение на доходи, заетост 

и качество на местната инфраструктура. Типични контрасти “център-периферия” се 

наблюдават във всичките райони на ниво NUTS 2. Особено силно тези контрасти се 

наблюдават в пограничните райони, много от селските райони, както и в районите с 

голяма концентрация на малцинства. 

Инвестициите в градската инфраструктура и подобряването на транспортните връзки 

ще увеличат потенциала на растеж не само на градовете, но и на районите около тях. 

Фокусирането само на регионалния растеж ще доведе до задълбочаване на разликите в 

икономическото развитие между районите. По тази причина регионалната оперативна 

програма предвижда инвестиции в малки общини с лоша инфраструктура и 

сравнително по-малък потенциал за растеж. Сумирайки, стратегията за регионално 

развитие балансира между постигане на висок регионален икономически растеж и 

намаляване на различията между регионите.  
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5.4.1. Градско развитие 

С много малки изключения населението в почти всички населени места в страната 

намалява и това се отнася не само за селата, но и за градовете, дори и за най-големите 

сред тях. Това е показател за общия спад на урбанизация в количествен и качествен 

аспект. Малкото изключения от тази тенденция трябва да бъдат детайлно анализирани 

и допълнително подкрепени с целенасочена държавна политика. 

Наличието на големи градове в центъра на дадена област е възможност да бъде 

използван техният потенциал и разпростирането му върху прилежащите им територии. 

В периферните области, където липсват големи градове локомотиви, съществуващите 

средни по големина и малки градове трябва да бъдат подпомагани посредством 

специална държавна политика, така че да компенсират със своето развитие отсъствието 

на голям градски център, който да съдейства за тяхното развитие. 

Лошото състояние на мрежата от техническата инфраструктура и обществените сгради 

не отговаря на критериите за качествена урбанизация и възпрепятства 

функционалността на градовете. Физическата инфраструктура и сградният фонд са 

силно амортизирани. Наложителни са незабавни мерки и концентрирани усилия в тази 

насока в градовете в цялата страна. 

Производствените зони в градовете заемат големи площи, но често тяхната устроеност 

е слаба и непривлекателна, като сградният фонд рядко подлежи на лека реконструкция, 

за да може да бъде използван функционално. В повечето случаи, потенциалите за 

бъдеща производствена дейност са локализирани „на зелено” извън границите на тези 

райони. Това обаче не е решение на проблема с преструктурирането и обновлението на 

производствените зони в градовете, включително максимизиране на употребата на 

наличното производствено оборудване, така че да се освободят ресурси за оставалите 

на втори план градски нужди, като зелените площи и комуналните услуги, над които 

трябва да се съсредоточи политиката за градско развитие. 

Състоянието на социалната инфраструктура (по отношение на култура, образование, 

здравеопазване) е в окаяно състояние. Недоизградената инфраструктура за нуждите на 

културното развитие в градовете е сериозен проблем за общините. Трябва да се търсят 

възможности за довършване на обекти, чието разработване вече е започнало, за да се 

подпомогне бързото решаване на нуждите на общините. 
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5.4.2. Регионална свързаност 

Развитието на транспортната система е важно за устойчивото развитие на връзките 

между градовете и превръщането им в регионални центрове. Мобилността в и между 

градските центрове е от особено значение за живота и работата на хората там, като 

влияе на качеството, достъпността, и ефективността като определящи икономическата 

конкурентоспособност фактори. От особено значение е свързаността между градските 

центрове и техните прилежащи територии, която връзка е един от най-практически 

насочените подходи за създаване на възможности за тяхното развитие. 

С оглед на устойчивото развитие по отношение на екологичните въпроси, мобилността 

трябва да бъде разглеждана като интегриран подход. Мобилността трябва да бъде 

стимулирана така че да се запазва балансът в използването на публичния и личния 

транспорт, между пътния транспорт и други по-благоприятни за околната среда форми. 

Основните фактори тук са: добре развита основна инфраструктурна мрежа, правилно 

управление на пътната мрежа и градския транспорт. 

Градската транспортна система има нужда от специални мерки, така че да се изгради 

като един интегриран и многостранен модел, подходящ особено за големите градове. В 

това число трябва да се подсигурят необходимите условия за използване на тази 

система и от хората със специални нужди, за да се осигури тяхното равноправие и 

социално включване.  

5.4.3. Развитие на туризма  

Притежавайки девет обекта от Световното историческо наследство – седем културни 

паметника (включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО) и два 

природни; хиляди местни паметници на културата и традиционни атракции и над 5% от 

територията на страната бидейки защитена територия, България разполага с 

благоприятна мрежа от природни и културни ресурси представляващи значим 

потенциал за развитие. Нещо повече, богатото разнообразие от такива ресурси е 

концентрирано в определени райони, до които трябва да бъде осигурен улеснен достъп. 

Налични са над 30 000 исторически паметници в България, 36 културни резервата, 160 

манастира, 330 музея и галерии. 

От първостепенно значение е необходимостта да се направи концентриран по обхват 

план за развитие на туризма, за да се гарантира максималният ефект от инвестиции в 
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тази област. Политиката по отношение на тези територии ще цели насочване на 

развитието на туризма в определени области със засилен потенциал за това, като 

интервенциите ще бъдат насочени в три посоки: развитие на необходимата 

туристическа инфраструктура, подобряване на туристическата база и предлаганите 

услуги, промоция и маркетинг на туристическите дестинации. Това ще подкрепи 

развитието на туризма в рамките на една обща съгласувана схема на развитие. 

Значителни усилия ще бъдат насочени към развитието на културния туризъм. Усилията 

за това ще са насочени в районите с най-висока концентрация на културно-исторически 

ресурс – главно в идентифицираните културни коридори в страната. Така страната ще 

постигне икономическо оползотворяване на своето културно историческо наследство, 

като създаде повече и по-добри устойчиви работни места, съгласно изискванията на 

Лисабонската стратегия и Правителствената програма на Република България. Това ще 

е възможност за източници на алтернативни доходи и за хората от селските райони. От 

друга страна, културният туризъм ще осигури средства за съхраняване на културното 

наследство в страната и неговото социализиране чрез изграждането на туристическа 

инфраструктура. Обучение на човешки ресурси за туристически дейности ще осигури 

ефективност и кохерентност на тази форма на развитие.  

Културният туризъм ще подпомогне също така местното развитие на общностите, ще 

промоцира съвременният подход в управлението на културни обекти и ще стимулира 

предприемачеството в тази насока, ще подобри управлението на читалищната мрежа и 

ще засили използването на наличния им капацитет и за целите на социалното 

включване (роля, която те традиционно са играели в развитието на страната). 

Следващите по значимост сфери на туризма с приоритетно значение за страната са 

балнеоложкият и еко-туризмът, ресурсите, за които са следващите по разпространеност 

и гъстота на територията на страната. Тяхното развитие ще добави своя принос към 

приноса на културния туризъм и ще гарантира общото засилено устойчиво развитие на 

туризма в България..  

5.4.4. Между-регионално сътрудничество 

Между-регионалното сътрудничество цели стимулирането на сътрудничеството между 

страните и общините от Европейския съюз и обменът на информация, умения и добри 

практики между тях. Участието на регионално и под-регионално ниво ще доведе до 



Работен вариант! 

 167 

устойчива полза от натрупване на знания и умения конкретно за идентифицирането и 

дефинирането на разрешенията на различни въпроси на развитието. 

Между-регионалното сътрудничество между физически отдалечени един от друг 

региони ще доведе до обмен на опит и създаване на мрежи, които ще допринесат за 

балансирано, хармонично и устойчиво развитие на Европейския съюз и трети страни. 

Участието на регионални и други държавни власти в този процес ще създаде по-

устойчива структура на сътрудничество, което ще доведе до повече и по-високо 

качествени общи проекти, синергия, обмен на добри практики и опит и действия по 

основните насоки в програмите на структурните фондове, като така ще промоцира 

кохезията и ще засили регионалната конкурентоспособност. 

5.5. Развитие на човешките ресурси 

 Подобряването на човешкия капитал е основен фактор за устойчиво развитие и по-

висока конкурентноспособност на икономиката. Основните цели и приоритети на 

националната стратегия за развитието на човешките ресурси, като ключов национален 

приоритет, се базира на задълбочен анализ на пазара на труда и на социалните 

проблеми в страната. Основната цел на развитието на човешките ресурси е да се 

подобри качеството на живот чрез повече възможности за заетост, подобрен достъп до 

образование, учене през целия живот и социално включване на уязвимите групи. 

5.5.1. Човешки ресурси 

Съществена част от проблемите на човешките ресурси са свързани с пазара на труда. 

Нивото на заетост на хората  между 15 и 64 години е 52.5 % за 2003. Това е с около 10 

процентни пункта по-ниско от средните стойности за Европейския съюз (62.9 %) за 

същата година. След 2001 броят на безработните намалява, като в края на 2004 

(четвърто тримесечие) безработните са 391 хиляди, а безработицата е 11,8%. Въпреки 

значителното намаление, безработицата е все още по-висока от средното за страните от  

Европейския съюз, което е  9.1% за 2003. Решаването на тези проблеми ще бъде 

атакувано от дейности като създаване на повече и по-добри работни места, повишаване 

мобилността, адаптивността и конкурентноспособността на работната сила. 

Националната стратегия цели подобряване качеството на работната сила. Тя ще засили 

връзката между образованието, науката и бизнеса, за да се постигнат по-високи 

стандарти на квалификация, както и да се повиши адаптивността на работещите към 
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търсенето на трудовия пазар. Тази адаптация ще се постига чрез осигуряване на по-

ефективни бюра по труда и чрез по-плавен преход от училище към работна среда. Още 

повече, въвеждането на идеята за учене през целия живот и професионалното обучение 

ще осигурят ефективно развитие на работната сила и ще увеличат възможността й за 

намиране на по-добри работни места. Специално внимание се обръща на младите хора, 

етническите малцинства, хората в неравностойно положение и рисковите групи по 

отношение реализацията им на пазара на труда, а също  и тяхната социално 

икономическа интеграция.   

Образователната система се изправя пред няколко сериозни проблема, а именно: 

намаляване качеството на образованието, липса на равен достъп до образование, липса 

на модернизиране на образованието така, че да отговори на изискванията на пазарната 

икономика. Материално-техническата база в училищата е остаряла, недостатъчна, а на 

места изцяло липсва.  Ето защо подобряването на достъпа до образование, 

повишаването на неговото качество и отвореността на образованието към 

потребностите на обществото ще бъдат друга област на интервенции. За да се 

постигнат тези цели, усилията ще бъдат насочени към качеството на образователната 

система, адаптиране към изискванията на пазара, поддръжка на сгради и спортни 

съоръжения, подобряване достъпа до образование на малцинствените и уязвимите 

групи. Ролята на училището е не само да обучава, но и да бъде обществен център, 

който осигурява допълнителни дейности свързани със свободното време и 

извънкласната дейност. Отделен пакет дейности са посветени на подобряване 

университетското образование и докторските програми. Специално внимание е 

отделено на развитието на научния потенциал, иновациите и  възможностите  за 

изследвания и развитие. В допълнение  ще бъдат предприети мерки за подновяване на 

остарялата техническа база на училищата.  Качеството на образованието ще бъде 

подобрявано, чрез въвеждане на система за мониторинг. В допълнение ще бъде 

развиван диалога между бизнеса и образователните институции, за да се постигне 

адекватна подготовка на кадрите за нуждите пазара на труда. Достъпът до образование 

и квалификация ще бъде подобрен чрез осигуряване на допълнителни възможности за 

хората с увреждания, така че да могат да получат трудова реализация. Интервенциите, 

предвидени в тази сфера, се допълват с дейностите, предвидени за подпомагане на 

иновациите и трансфера на технологии. 
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България е изправена пред редица сериозни социални въпроси като: бедност, здравни 

проблеми, социално изключване и маргинализация на хората с увреждания, децата в 

риск и уязвимите групи. Подкрепата на социалната интеграция и равните възможности 

е област, която ще бъде насърчавана чрез подобряване достъпа до социални и здравни 

услуги. 

5.5.2. Здравеопазване 

За да се атакуват съществуващите проблеми в областта на здравеопазването са 

предвидени редица инициативи на национално ниво. Сред тях са подобряване достъпа 

до социални и здравни услуги чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд и 

медицинското оборудване. Необходимо е условията в  здравните заведения да бъдат 

съществено подобрени, тъй като са далеч от европейските стандарти. В допълнение, не 

може да се  подмине факта, че качеството на медицинското обслужване в градовете и 

селските райони се различава съществено. Част от планираните инвестиции в 

медицинско оборудване предвиждат и увеличаване броя на  линейките и тяхното 

комплектуване с апаратура, тъй като сегашният им брой не отговаря на нуждите на 

населението. Това от своя страна ще доведе до значително подобряване на качеството и 

бързината на медицинското обслужване. 

Специално внимание е предвидено за превантивни дейности, рехабилитация и здравни 

информационни кампании сред широки слоеве на населението, касаещи обществено 

значими болести (като HIV, СПИН и др.) . 

Действията в областта на здравеопазването целят да разширят видовете социални 

услуги особено за уязвимите групи. Предвидени са мерки за създаване на адекватни 

условия на живот за специални групи (деца в риск, маргинализирани групи и хора в 

специализирани институции). Това ще бъде постигнато чрез разнообразни социални и 

здравни услуги. В допълнение са предвидени мерки за повишаване здравната култура 

на населението и подобряване качеството на обслужване на държавните здравни 

заведения. Чрез изброените действия ще се постигне по-добро качество на живот, а 

това от своя страна  ще повиши качеството на човешкия капитал. 

5.6. Устойчиво социално развитие 

Устойчивото социално развитие в България ще се основава на подобряване на 

образователната система и връзката и с пазара на труда, осигуряването на достъпни за 
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всички здравни услуги, като дейностите в тази област ще бъде в насока да гарантират 

социалната интеграция и оптимизация на социалния капитал. 

Образователната система ще бъде подобрена посредством реконструкция и 

модернизация на учебната база - инфраструктура, оборудване и технология използвани 

в средното и висшето образование и промоцията на НИРД в академичните институции, 

което също да служи като мост между академичната изследователска дейност и 

нуждите на бизнеса. Връзката бизнес – образование ще бъде подобрена и с 

модернизирането на самите учебни планове и програми. Центрове за кариера ще бъдат 

създадени, за да администрират връзката между завършващите випускници и пазара на 

труда, като се основават на изградено сътрудничество между бизнеса и учебните 

заведения. Нещо повече, по отношение на висшето образование страната ще работи по 

посока на активизиране участието на България в Болонския процес, за да осигури 

мобилност на студентите, участие в Европейската зона на висшето образование и ще 

гарантира академичната и професионална конвертируемост на придобиваното 

образование. Ученето през целия живот ще допринесе за преквалификацията и 

обучение с приоритет за безработни от една страна и от друга – специални обучения за 

учители и хора от академичните среди ще допринесат за повишаване на статута на 

българския учител, което ще има двоен ефект, веднъж върху статуса на самите учители 

и преподаватели и втори път върху качеството на цялата образователна система. 

Здравната система също ще инвестира в подобряването на инфраструктурата и 

техническата си база и ще бъдат положени усилия за успешното завършване на 

реформата на здравните услуги и подобряване на реформираната здравна система. Това 

включва стимулиране на доброволното здравно само-осигуряване и подобряване на 

политиката за управление на медикаментите. Специални пакети от здравни услуги ще 

бъдат изготвени за работната сила. 

В съгласие с Меморандума за социално включване подписан от България и ЕС на 3 

февруари 2005, страната ще цели подобряване на социалното включване, като 

осигурява интеграционни възможности на пазара на труда. Това ще доведе до 

намаляване на общото ниво на бедност в страната, по-добро включване в здравния 

услуги посредством специалните пакети от здравни услуги за работещи, по-добри 

възможности за преквалификация и намиране на алтернативни източници на доход 

чрез подобряване на личната продуктивност и ефективност постигнати посредством 
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метода на учене през целия живот. Този подход е в съзвучие с основните принципи на 

Лисабонската стратегия и икономиката базирана на знание. 

5.6.1. Проблеми на ромската малцинствена група 

България има уникален етнически модел на толерантност и уважение към 

идентичността. Представителите на етническите малцинства в България са 

равноправни граждани, като отделни групи етнически малцинства по икономическо 

състояние са социално по-осигурени от средностатистическия български гражданин – 

какъвто е случаят с арменското и еврейското етническо малцинство. По отношение на 

другите етнически малцинствени групи – турци и роми, техните представители 

изпитват затруднения с икономическата интеграция, а поради големия дял на 

живеещите в крайна бедност роми – ромският етнос изпитва затруднения и със 

социалното включване. Страната ще адресира проблемите на икономическо включване 

и социална интеграция на своите малцинства в три направления – в краткосрочен, 

средносрочен и дългосрочен план. В краткосрочен план се предвижда жилищно 

настаняване на ромското население, живеещо в крайна бедност. Налична е специално 

изработена национална програма, изградена на базата на най-добрите известни 

световни практики в тази област. Това е т.нар. „Национална програма за подобряване 

на жилищните условия в градска среда на етническите малцинства в неравностойно 

положение”, изготвена от Министерство на труда и социалната политика в 

сътрудничество с Програманат на ООН за развитие за България. Въпреки че 

хаузирането не е в обсега на избираемите за финансиране дейности по структурните 

фондове на ЕС, считаме за редно да отбележим това първо направление от държавната 

политика, за да покажем цялостната картина на държавната стратегия по този въпрос. В 

средносрочен план по отношение на икономическото включване ще бъдат предприети 

мерки за интеграция на малцинствата на пазара на труда, което е част от плана по 

структурните фондове в страната. Въздеиствието на тези мерки също ще се появи в по-

оталечен във времето план. Третата, дългосрочна перспектива по отношение на 

малцинствата в българия и тяхното социоално и икономическо включване е изразена в 

правителствената програма на България и засияга изготвянето на специални 

образователни програми. По-доброто образование ще гарантира по-добра интеграция 

на пазара на труда, по-добър достъп на малцинствата до здравни услуги и общо 

подобряване на социалното включване на ромите. 
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5.6.2. Равенство между половете 

Равенството между половете е хоризонтален въпрос, по който нивото на развитие в 

страната е сходно до средното за ЕС. България среща същото естество на проблеми с 

равенството между мъжете и жените. Поради това и предприеманите от сраната мерки 

ще бъдат сходни с тези в страните членки интегрирани във всички нива на 

програмиране и планиране, политики и други стандартни мерки.  

 

5.7.  Земеделие и развитие на селските райони 

Земеделието и развитието на селските райони са ключови приоритети в националната 

стратегия за развитие на България. Съгласно новите регламенти на ЕС, тези приоритети 

са предмет на друг стратегически документ, а именно - Националният стратегически 

план за развитие на селските райони (НСПРСР). Необходимо е да се гарантира 

съгласуваност и допълняемост на Стратегическия план с НСРР и НПР. 

Стратегическите цели, залегнали в НСПРСР за периода 2007-2013г., са: 

1. Развитие на конкурентно селско и горско стопанство и основан на 

иновации хранително-преработвателен сектор; 

2. Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските 

райони; 

3. Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на 

живот в селските райони. 

Така дефинираните стратегически цели на Националния стратегически план за 

развитие на селските райони, имат ясно изразен икономически, социален и екологичен 

аспект. Тяхното изпълнение ще допринесе и за достигането на стратегическите цели на 

Националния план за развитие на страната за периода 2007-2013г.  

 

Първата цел на НСПРСР ще бъде постигната чрез подпомагане на производства 

добавящи стойност към земеделските продукти и чрез трансфер на иновации в малки и 

средни предприятия, подобряване на качеството и развитието на човешкия потенциал. 

България има благоприятен климат и добри традиции в производството на 

селскостопанска продукция. Същевременно селското стопанство се характеризира с 

ниската ефективност-приблизително една четвърт от заетите са в селското стопанство, 

а  делът на сектора в БВП постоянно намалява,  и достига 10 % за 200 г. Раздробяването 
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на сектора, наличието на голям брой полупазарни стопанства и изостаналата 

материално-техническа база са значими структурни проблеми на българското селско 

стопанство. 

Българското земеделие и хранително преработвателна промишленост трябва да работят 

в условията на нарастваща конкуренция на вътрешния пазар. Същевременно ще са 

необходими съществени усилия, за да се подпомогнат земеделските стопани в процеса 

на адаптиране на производството им към строгите хигиенни, ветеринарни и екологични 

изисквания на европейското законодателство, както и развитието на производства 

добавящи стойност към първичните селскостопански продукти. 

Инвестициите в земеделски стопанства ще е една от приоритетните сфери. Българския 

селскостопански сектор се характеризира с наличието на два вида земеделски 

стопанства: професионални, произвеждащи основно за пазара и полупазарни, които 

произвеждат главно за собствена консумация и продават незначителна част от 

продукцията си на пазара. Стопанствата от първата група се стремят да повишат своята 

конкурентноспособност, като активно търсят финансови ресурси, за да могат да 

изпълнят високите изисквания на ЕС по отношение стандартите за безопасност на 

храните, качеството на продукцията и опазването на околната среда. Стопанствата от 

втората група, така наречените почти не инвестират, защото не разполагат със 

собствени финансови ресурси и трудно получават банкови заеми. 

Обект на подпомагане ще са средните по размер стопанства, които произвеждат 

основно  за пазара. Подкрепата за полупазарните стопанства ще бъде насочена към 

тези, които имат в шанс в резултат на подкрепата да увеличат пазарния си потенциал. 

Подкрепата за полупазарните стопанства ще бъде комбинирана с подкрепа за 

сдружаване. 

Добавянето на стойност към земеделските продукти от страна на земеделските 

производители ще се постигне чрез затваряне на производствения цикъл. България има 

традиции в производството на редица храни, с които е позната на европейския пазар. За 

да се гарантира успешното развитие на хранително преработвателната промишленост е 

необходимо усилията да са насочени към изграждането на иновативни средни и малки 

предприятия, както и към обновяването на материално – техническата база на 

съществуващите предприятия от преработвателния сектор. Приоритет ще бъде и 

насърчаването на процеса на коопериране между земеделските производители, 

преработватели на земеделски продукти и научни институти. Това ще доведе до 
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разработването на нови продукти и въвеждането на нови технологии в селското 

стопанство и преработвателния сектор. 

Втора цел е свързана с развитието на селскостопански методи, целящи опазване и 

съхранение на околната среда. 

Опазване на природните богатства ще се постигне чрез подкрепа на устойчиво 

управление на земята и горите, на биоразнообразието и земеделието и местата по 

НАТУРА 2000. Всички дейности са в съответствие с националната политика  за 

опазване на околната среда и международните ангажименти, поети от страната в 

областта на  опазване на околната среда.  

България е страна, която се нарежда сред страните с най-голямо биологично 

разнообразие в Европа. Земите и горите от горския фонд на България съхраняват 80% 

от защитените растения и над 60% от застрашените от изчезване видове в страната. 

Българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната или около 3.6 млрд. 

м3  ресурс от чиста питейна вода. Те имат значителна роля за намаляване емисиите от 

парникови газове в атмосферата. Също така имат редица защитни функции като 

почвозащитни, противоерозионни, водоохранни и т.н. След реституцията на 

земеделските земи и горските територии в равнините и полупланинските райони се 

наблюдава силно намаление на залесената площ, което е резултат от недостатъчните 

инвестиции за залесяване, отглеждане и поддържане на полезащитните пояси, което 

значително повишава опасността от ерозия на почвата в земеделски и горски 

територии. Значим проблем е наличието на големи площи изоставена земеделска земя в 

България. 

Интегрираните агроекологични дейности и в частност биологичното земеделие  

могат да доведат до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на 

природните ресурси, развитие на селските райони и предотвратяване на  процеса на 

изоставяне на земите. Билогичното производство е начин на производство, целящ 

опазване на природните ресурси, при който се използват методи, щадящи околната 

среда. 

Трета цел e насочена към развитие на селските райони. Целта е да се насърчат 

възможностите за заетост и да се подобри качеството на живот в селските райони. Това 

ще се постигне чрез създаване на възможности за алтернативна заетост и 

диверсифициране на икономически дейности, развитие на основните услуги за селското 

население и изграждане на необходимата инфраструктура. Заетостта в селското 

стопанство е основен източник на доходи за селските райони. Приблизително 78% от 
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заетите в сферата на земеделието работят в селските райони. Същевременно областите, 

в които заетостта в селското стопанство е висока се характеризират и с високо равнище 

на безработица. Ето защо разнообразяването на икономическите дейности се възприема 

като възможност за повишаване на доходите и подобряване на условията за живот в 

селските райони.  

Планираните инвестиции за подобряване на инфраструктурата в селските райони ще 

подобри качеството на живот, ще създаде условия за тяхното развитие и ще осигури 

подходяща бизнес среда.  Инфраструктурата в по-голямата си част е собственост на 

местните административни власти и като цяло има добро покритие, но е значително 

остаряла. Инфраструктурите потребности се различават значително в зависимост от 

вида и размера на населените места, като разликите между общинските центрове и 

околните села са особено големи. В общинските центрове пътната мрежа, уличното 

осветление, водоснабдяването, канализацията, системите за събиране на твърди битови 

отпадъци, а на места дори централно отопление са развити сравнително добре, докато 

достъпът до такава инфраструктура в селата липсва или е ограничен. Основните 

проблеми са свързани със системите за канализация и събирането на отпадъци, които в 

70% от селските райони липсват. В допълнение, голяма част от общините разполагат с 

ограничен финансов ресурс, което не позволява подновяването и поддръжката на 

съществуващата инфраструктура.  За  да се решат описаните проблеми, усилията ще се 

концентрират върху подобряването качеството на съществуващата инфраструктура и 

изграждането на липсващата, както и развитието на основни услуги в селските райони. 

Постигането на целите, които са заложени в политиката за развитие на селските 

райони не би било възможно без съпричастието и  активността на хората, без 

създаването на капацитет на място, информирането и обучението им за формулиране и 

изпълнение на стратегии за местно развитие. Насърчаването на  диалога и 

сътрудничество между различните действащи лица в развитието на селските райони е 

важна стъпка по засилване на гражданското общество на местно ниво и изграждане на 

работещи партньорства. За тази цел през първите три години от изключително значение 

за България е да се акцентира върху дейностите за формулиране на умения за  

разработване на местни стратегии за развитие, както и за създаване и укрепване на 

местни инициативни групи.  
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6. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 

ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

Интервенциите, имащи за цел постигането на целите и приоритетите посочени по-горе, 

са предвидени с финансовата подкрепа на структурните фондове, Европейския 

селскостопански фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за 

рибарство. За постигане на по-ясното им систематизиране, действията заложени в 

стратегическата част на НПР ще бъдат систематизирани и представени в 6 оперативни 

програми и 2 национални стратегически плана и прилежащите към тях програми: 

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

Околна среда 

Регионално развитие 

Транспорт 

Развитие на човешките ресурси 

Административен капацитет 

Национален стратегически план за селските райони и програма за развитие на 

селските райони 

Национален стратегически план за рибарство и аквакултури и оперативна 

програма за рибарство и аквакултури 

 

Оперативните програми са разработени в съответствие с принципите на партньорство, 

като са обезпечени условия за ефективното изпълнение на НПР 2007-2013 г. при 

наличието на необходимата публична подкрепа и съобразяване с интересите на всички 

заинтересовани страни. Чрез изграждането на всички необходими структури и 

изпълнението на съответните институционални ангажименти, българското 

правителство се стреми да подобри ефективността на стратегическата част на 

документа, и следователно на добавената стойност в резултат на планираните 

интервенции.  
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7. МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. Административен капацитет и условия за ефективно изпълнение77 

7.2. Индикатори за отчитане на изпълнението 

В качеството на критерий за оценка на изпълнението на стратегическите цели на 

НПР е дефиниране следната система от показатели: 

1) БВП на човек от населението (ППС) като дял от средното н за ЕС; 

2) Реален растеж на БВП; 

3) Растеж на износа на стоки и услуги; 

4) Производителност на пазара на труда; 

5) Енергийна интензивност на БВП; 

6) Добавена стойност в транспортния сектор; 

7) Третирани отпадъчни води; 

8) Загуби при транспорта на вода; 

9) Намаление на коефициента на безработица; 

10) Брой на създадените нови работни места; 

11) Коефициент на икономическа активност; 

12) Намаляване на междурегионалните различия по отношение на БВП; 

13) Ефективност на сектор селско стопанство; 

14) Добавена стойност в сектор селско стопанство. 

 

 

                                                 

77 Предстои да се разработи от дирекция УСЕС, МФ 
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8. ОЦЕНКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ, 

ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.78 

9. ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ 

Сред политиките на Европейския съюз съществуват  такива, които  изискват 

прилагането им да се осъществява интегрирано, обхващайки всички области от 

социално-икономическия живот на Общността.  Съгласуваността с тези политики на 

ЕС  трябва да  бъде осигурена на всеки етап от програмирането на структурните 

фондове – при планирането, организирането, финансирането, мониторинга  и 

оценяването на подкрепата.  

Централното координационно звено е отговорено за  издаването на ръководства и 

правила за  всички участващи в търговете и процедурите по договаряне и ще  

предостави ръководство за действащите правила на Общността по отношение на 

хоризонталните въпроси, както и националните правила с цел да  осигури правилно 

управление. Ръководството ще бъде издадено до 30 юни, 2006г. и ще има за цел да 

потвърди, че всички изисквания на ЕС като хоризонтални приоритети, са спазени преди 

проектите да бъдат одобрени за подпомагане от ЕС. 

9.1. Обществени поръчки  

Съгласно българското законодателство областта на обществените поръчки е  уредена  

със Закон за обществените поръчки, в сила от 01 октомври 2004 година. Друго важно 

вторично законодателство са Правилникът за прилагане на закона за обществените 

поръчки79, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за 

условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки. Държавната политика 

в областта на обществените поръчки се осъществява от министъра на икономиката и 

енергетиката.  В допълнение, към него е  създадена  самостоятелна административна 

структура -  Агенция по обществени поръчки80, чиято цел е да осигури ефективност на 

                                                 

78 Предстои да се разработи от АИАП. 

79 В сила от  1.10. 2004г.  

80 Агенцията по обществени поръчки /АОП/ е създадена с Постановление №56 от 
13.03.2004 г. на Министерския съвет. 
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системата за обществени поръчки в България, съблюдавайки принципите за публичност 

и прозрачност; свободна и честна конкуренция; равнопоставеност на всички кандидати. 

Към Агенцията е създаден Арбитражен съд, който представлява извън съдебна 

институция за разглеждането и решаването на спорове по обществени поръчки. 

Създаден е и публичен регистър на обществените поръчки, който съдържа решенията 

за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, обявленията, 

предвидени за вписване в регистъра, информацията за възложените обществени 

поръчки и друга информация, определена в правилника за прилагане на закона. 

На ниво Оперативна програма на НПР отговорността за допълнителен контрол на 

спазването на процедурите за обществени поръчки ще се извършва от Мониторинговия 

комитет по ОП. При необходимост, Комитетът може да изиска проверка от страна на 

Агенцията за Обществени поръчки на дадена процедура или да поиска заверка на 

търговете. 

През месец ноември 2005г. Министерски Съвет  прие Национална стратегия за 

развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005 - 2007 г. При 

изготвяне на стратегията са взети предвид препоръките на Европейската комисия, 

отразени в редовните им доклади за институционално развитие на Агенцията по 

обществени поръчки ( АОП ) и системата на обществените поръчки в страната. 

Основната стратегическа цел е осигуряване на условия за спазване на принципите за 

публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на всички 

кандидати и недопускане на дискриминация  при възлагането на обществени поръчки и 

при предоставянето на концесии.  

Стратегията предвижда усъвършенстване на  правната рамка, която ще бъде в пълно 

съответствие с най-новите достижения на правото на ЕС в областта на обществените 

поръчки и концесиите и ще бъдат осигурени всички условия за прилагането на това 

законодателство. Основна цел също така е и осигуряването на публичност, прозрачност 

и равнопоставеност на  всички участници в процеса на възлагане на обществените 

поръчки. 

Агенцията по обществени поръчки изготви проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Целта на предложения законопроект е 

постигане на пълно съответствие на българското законодателство с правото на 

Европейския съюз в областта на обществените поръчки. Основните промени, 

предложени с проекта на ЗИДЗОП отразяват новите моменти в европейските директиви 
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и са с оглед координиране, осъвременяване и опростяване на процедурите по възлагане 

на обществени поръчки в Европейския съюз, при спазването на основните принципи на 

Римския договор. 

9.2. Държавни помощи  

Съгласно чл. 53 (4) от Проекта за регламент на ЕК COM (2004) 492, помощта за бизнес 

или публични организации по структурните фондове, трябва да бъде съобразена с 

правилата за държавна помощ. 

В областта на държавните помощи са  приети закони и други нормативни актове, 

обхващащи основните принципи на достиженията на правото на ЕС. Необходими са 

обаче  някои изменения, за да се адаптират изискванията на новоприетите актове от 

достиженията на правото на ЕС. 

 Закона за държавните помощи урежда условията и реда за наблюдение и контрол на 

държавните помощи, както и за оценка на тяхната съвместимост с принципите на 

свободната конкуренция. Съгласно Закона, "държавна помощ" е всяка помощ, 

предоставена от държавата или общината, или за сметка на държавни или общински 

ресурси, пряко или чрез други лица под каквато и да е форма, която нарушава или 

застрашава свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на 

определени предприятия, производството или търговията на определени стоки, или 

предоставянето на определени услуги. В Закона изрично са посочени случаите, когато 

той не се прилага, а именно: държавна помощ, предоставяна в земеделието и рибното 

стопанство; държавна помощ, предназначена изключително за отбранителната 

промишленост. 

Държавна помощ може да бъде предоставена само когато е разрешена по предвидения 

в Закона за държавните помощи ред. Предоставянето на държавна помощ е допустимо, 

когато помощта има социален характер и се предоставя на отделни лица, при условие 

че помощта се оказва без дискриминация относно произхода на съответните стоки; е 

предназначена да отстрани щетите, причинени от природно бедствие или други 

извънредни събития. 

Предоставянето на държавна помощ може да бъде прието за допустимо, когато 

помощта: насърчава икономическото развитие на райони с ниско жизнено равнище или 

с висока безработица; подпомага изпълнението на проект със значителен икономически 

интерес за Република България и за страните, с които тя е установила режим за 
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наблюдение на държавните помощи или за преодоляване на съществени трудности в 

икономиката на Република България; подпомага развитието на определени стопански 

дейности или отделни икономически райони, доколкото не се засягат по 

неблагоприятен начин условията на търговския обмен между Република България и 

държавите, с които тя е установила режим за наблюдение на държавните помощи; 

подпомага запазването на културното и историческото наследство, при положение, че 

не засяга търговските условия и конкуренцията до степен, която е в противоречие с 

взаимните интереси на страните. 

Друго важно вторично законодателство в областта на държавните помощи 

представлява Правилника за прилагане на закона за държавните помощи С 

правилника се уреждат критериите и условията за оценка 

съвместимостта на държавните помощи с принципите на свободната 

конкуренция по смисъла на Закона за държавните помощи и 

производството пред Комисията за защита на конкуренцията. С 

Решение № 9 на Министерския съвет от 04.01.2002 г. бе одобрена Регионалната карта 

за държавните помощи, според която на цялата територия на страната  могат да се 

предоставят регионални помощи. Комитетът по асоцииране ЕС-България прие чрез 

писмена процедура валидността на Регионалната карта да бъде в сила до 31 декември 

2006 г. или до датата на присъединяването на България към Европейския съюз, в 

зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.  

Съгласно своите правомощия Министърът на финансите е издал и Наредба за реда за 

наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи. 

Разрешаването и контролирането на държавни помощи се извършва от Комисията за 

защита на конкуренцията, специализиран и независим държавен орган. Комисията 

постановява решение дали дадена мярка за подпомагане е държавна помощ или не. 

Съвместими с принципите на свободната конкуренция са помощите за отделно 

предприятие на обща стойност под 200 000 лв. за срок от 3 години, независимо от 

формата или източника на помощта, с изключение на помощите за експортно 

ориентирани дейности и такива, чрез които се предоставя предимство на местните пред 

вносните стоки;  в областта на транспорта и корабостроенето; предназначени за 

продукти, обхванати от Протокол № 2 за изделията, третирани от Договора за 

Европейското обединение за въглища и стомана във връзка с чл. 17 на Европейското 

споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки. 
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Наблюдението и прозрачността на държавните помощи на национално, областно и 

общинско равнище се осигурява от министъра на финансите. Министерството на 

финансите поддържа регистър на държавните помощи, в който се вписват всички данни 

както за отпуснатите държавни помощи, така и за предложенията за предоставяне на 

държавни помощи на национално, областно и общинско равнище. Министерството на 

финансите предоставя на комисията информацията за вписаните в регистъра помощи 

на всеки шест месеца, както и по конкретно искане на комисията. Министърът на 

финансите изготвя консолидиран годишен доклад за държавните помощи, 

предоставени в Република България, представя го по съответния ред в Народното 

събрание, в Министерския съвет и в Европейската комисия и го публикува. 

9.3. Насърчаване на равенството между половете  

Съгласно чл. 14 от Проекта за регламент на ЕК COM (2004) 492 принципа на 

равнопоставеност между мъжете и жените трябва да бъде спазен на всички етапи от 

програмирането и изпълнението на оперативните програми. 

Равенството на мъжете и жените е закрепено в Конституцията на Република България 

(чл. 6) и останалото национално законодателство, неразделна част от което вече са и 

редица международни документи за равното третиране, по които България е страна. 

Законът за защита срещу дискриминацията81, в сила от 1 януари 2004 г., е изграден на 

основата на конституционния принцип за равнопоставеност пред закона и забрана на 

дискриминацията като го доразвива и въвежда механизми за практическото му 

приложение. 

Една от целите на Закона за защита срещу дискриминацията е да гарантира равните 

възможности за участие на жените във всички области на обществения живот – забраната 

за дискриминация, предвидена в закона, се отнася до редица области, като трудова 

заетост, образование и обучение, здравеопазване, жилищно настаняване, социална 

защита, предоставяне на стоки и достъп до обществените услуги и заведения, 

упражняването на икономическа дейност и др. Законът въвежда постановка за най-малко 

40-процентно представителство на по-слабо представения пол в органите на управление, 

което е в съответствие с европейските стандарти за балансирано участие на жените и 

мъжете в процесите на вземане на решения. 

                                                 

81 Обнародван в Държавен вестник, бр.86 от 30.09.2003 г. 
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През 2004 г. започна създаването на структура, отговорна за политиката по 

равнопоставеност на половете. Сектор “Равни възможности на жените и мъжете” бе 

създаден в Министерството на труда и социалната политика, което е отговорно за 

разработването, координирането и изпълнението и контрола  на държавната политика 

за равни възможности на жените и мъжете. Негови основни задачи във връзка с 

Националния план за развитие са  утвърждаване на партньорството при прилагане на 

Оперативните програми и привличане на партньори от България и други страни за 

усвояване на европейските фондове. Звеното е отговорно и за внедряване на система за 

оценка при усвояване на Европейските структурни фондове и Европейския социален 

фонд чрез създаване на методология, която пряко и непряко въвежда джендър подхода.  

През ноември 2004 бе създаден консултативен орган – Национален съвет за равни 

възможности на жените и мъжете към Министерския съвет със задачата за 

осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между 

правителствените органи и неправителствените организации при разработването и 

провеждането на националната политика по отношение на равнопоставеността на 

жените и мъжете. Членовете му са заместник министри, ръководители на агенции и 

представители на социалните партньори. В ролята на наблюдатели и експерти могат да 

бъдат канени неправителствени организации, работещи по въпросите на 

равнопоставеността на половете.  

От началото на 2005 г. се изпълнява първия Национален план за действие за 

насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г., приет от 

Министерския съвет с Решение No 47 от 09.12.2004 г.С Националния план 

институциите и организациите включват въпросите, свързани с равнопоставеността, в 

техните програми. Приет е и Национален план за действие за насърчаване на 

равнопоставеността на жените и мъжете за 2006г. 

Националния план за развитие е съгласуван със Стратегията по заетостта за периода 

2004 – 2010 г.82, която предвижда мерки за създаване на законодателна, 

институционална и ресурсна основа, гарантираща равните възможности на жените и 

мъжете. Общите мерки в Стратегията целят подобряване на икономическата активност 

на жените и създаване на равни възможности за заетост на пазара на труда.  

                                                 

82 Приета с Решение на Министерски съвет от 06.12.2003 г. 
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Задачите на Стратегията трябва да бъдат изпълнени до началото на 2007 г., като за 

повишаване на икономическата активност на жените се предвиждат мерки за 

разработване на стратегия за постигане за по-добро съвместяване на семейния с 

професионалния живот.  

В съответствие с Европейската стратегия по заетостта, от 2001 г. насам ежегодно се 

разработва и изпълнява Национален план за действие по заетостта, в който чрез програми 

и проекти намира отражение политиката за насърчаване на равните възможности на 

жените и мъжете. 

Въпросът за равенството между половете ще се взима предвид на всички етапи от 

програмирането и изпълнението на Националния план за развитие. Той трябва да бъде 

включен в критериите за избор на всички проекти. Нещо повече, за всички отчети 

трябва да  се изисква да осигуряват информация за включените лица мъже/жени и 

равното им участие, при които този критерий не се спазва. Равенството, също така  ще   

бъде изискване в оценката на всички мерки, подмерки и проекти към съответната 

Oперативна програма. Различните организации за равни на възможности, включително 

от неправителствения сектор, както и Комисията за защита от дискриминация трябва да 

бъдат консултирани по време на планирането, изпълнението, наблюдението и оценката 

на всички дейности. 

9.4. Опазване на околната среда  

Опазването на околната среда  като  хоризонтален приоритет се асоциира с 

устойчивото развитие, което ще бъде насърчавано с интеграцията по въпросите в 

областта на околната среда във всички етапи на програмиране и изпълнение на НПР. 

Управляващите   органи  на оперативните програми ще поддържат оперативно 

сътрудничество с органите, които имат специфични функции в областта на опазване на 

околната среда. Това сътрудничество е нормативно установено от Закона за опазване на 

околната среда  и Наредбата за условията, реда и методите за 

извършване на екологична оценка на планове и програми в сила 

от 1.07.2004 г., която напълно транспонира разпоредбите на Директива 

2001/42/EC. С наредбата се определят условията  редът и методите за екологична 

оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от 

централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното 

самоуправление и Народното събрание. На всички Оперативни програми ще бъде 
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направена стратегическа екологична оценка.  

Законът за биологичното разнообразие (ДВ., бр. 77/2002 г.) въвежда напълно 

изискванията на  Европейските директиви за хабитатите и дивите птици. Предвижда се 

до датата на присъединяването България да има списък от защитени зони, попълнени 

стандартни форми, специфични структури и механизми за тяхната защита и за 

осъществяване на предвидените в ЗБР дейности. В закона са посочени критериите за 

установяване и оценка на териториите с европейско значение (чл. 7), които са 

идентични с тези от Приложение III на Директивата за хабитатите. Въз основа на 

извършената оценка,  в 4 - годишен срок от приемането на закона, се предвижда 

изготвянето на национален списък на териториите с европейско значение, вкл. и за 

птици в България. В чл. 31 – 34 от Закона са въведени напълно изискванията на чл.6(2), 

(3) и (4) от Директивата за хабитатите относно изискванията и оценката на планове и 

проекти, които могат да имат отрицателно въздействие върху защитените зони.  

Предвидено е плановете, програмите и инвестиционните предложения, които не се 

непосредствено свързани с управлението на защитените зони или не са необходими за 

това, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да 

окажат значително отрицателно въздействие върху защитените територии, да бъдат 

подложени на екологична оценка (за планове и програми) или на оценка на 

въздействието върху околната среда – за инвестиционните предложения, включени в 

Приложения №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда - по реда на същия закон. 

10. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ НАСОКИ НА ОБЩНОСТТА 

Стратегията за развитие на България е съгласувана със Стратегическите насоки на 

Общността, като едновременно има за цел да гарантира, че оперативните програми 

отразяват специфичните нужди на страната на този етап на развитие. 

Стратегическите насоки на Общността включват три основни насоки върху които е 

изградена стратегията  и действията, предвидени в нея. В предишните раздели този 

документ  аргументира  как  стратегията на България с съобразена с нейните 

потребности за развитие. Интервенциите, които се предвиждат, са изцяло в 

съответствие със Стратегическите насоки на Общността, като са адаптирани и 

допълнени със допълнителни действия, така че да адресират  специфичните  слаби 

страни  на българската икономика.  
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Стратегическите насоки на Общността очертават  три основни приоритета, които  

трябва да адресира кохезионната политика: 

 

• подобряване на атрактивността на регионите и градовете на страните членки чрез 

подобряване на достъпа до тях, гарантиране на адекватно ниво и качество на 

предоставяните услуги  и  съхраняване на техния екологичен потенциал; 

 

• стимулиране на иновационната дейност, предприемачеството и  развитието на 

икономика на знанието чрез увеличаване на научния и иновационния потенциал, 

включително и чрез въвеждането на информационни и комуникационни 

технологии; 

 

• създаване на повече и по-добри работни места чрез увеличаване на нивото на 

икономическа активност и на предприемачеството, подобряване на адаптивността 

на работната сила и предприятията и увеличаване на инвестициите в човешки 

капитал.  

 

Този раздел обобщава как стратегията е съгласувана със Стратегическите насоки на 

Общността, обхващайки всички нейни важни приоритети.  

 

10.1. България и нейните региони – по-атрактивно място за живот, инвестиции 

и работа  

Основната задача на страната е да развие най-пълноценно икономика базирана на 

знанието, като същевременно поддържа балансиран растеж. За да постигне тази цел 

България следва да подобри качеството на инфраструктурата в страната, и по-

специално тази инфраструктура, имаща отношение към модернизиране на 

икономиката. Достигането и поддържането на устойчив растеж, създаването на 

възможности за заетост извън пределите на столицата, зависят в голяма степен от 

състоянието на транспортната инфраструктура и от възможността за достъп до високо- 

технологични комуникации в регионите на страната, както и от ясно изградена 

политика в областта на човешките ресурси. 

Следва да се подчертае, че структурата на икономиката е доминирана от производствен 

процес, който използва остаряла и неефективна технология, ниска производителност на 
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труда, лошо поддържана инфраструктура и липса на бързо приспособима към новите 

изисквания работна сила. Стратегията на НПР за периода 2007-2013 г. представя ясно 

очертан план за променяна на съществуващото положение, насочен към модернизиране 

и адаптиране на съответната инфраструктура, човешки капитал и качество на 

производствения процес и услугите. Ефективността, конкурентоспособността, 

балансирания растеж и запазването на околната среда са изключително важни съставни 

части в стратегическата част на НПР 2007-2013 г. Достигането на тези елементи ще 

допринесе до по-добре изразен кумулативен ефект при изпълнението на НПР. 

Стратегическата част от документа е в съответствие с стратегиите от Гьотеборг и 

Лисабон. 

10.1.1. Базисна инфраструктура 

Основната част от стратегията на България е концентрирана в обновяването и 

модернизирането на инфраструктурата на страната. Предвид това, че страната 

разполага с голям туристически потенциал, повишаването на привлекателността на 

туристическите обекти е от изключително значение. 

Дейностите предвидени за подобряване на транспортната инфраструктура са в основата 

и на развитието на регионите, като допринасят за увеличаването на техните пазари за 

пласиране на произведената продукция и подобряване на  възможностите за заетост  на 

техните жители. В тази връзка основна роля има изграждането на система от 

магистрални пътища през територията на страната, както и пътища I  и II клас. 

Създаването на такава система е приоритет на Транс-европейската пътна мрежа. 

В допълнение, инвестициите необходими за създаване на икономика базирана на 

знанието, като например такива за развитие на ИКТ, също са от съществено значение. 

10.1.2. Околна среда и растеж 

Българската стратегия ясно отразява необходимостта от опазване на околната среда при 

развитието на растежа. Тъй като туристическият сезон е целогодишен, страната зависи 

силно от способността да съхрани своите природни ресурси. Стратегията включва 

мерки за облекчаване на евентуалните негативни въздействия от повишаването на 

растежа върху природата. Предвид настоящата ниска ефективност на пречиствателната 

индустрия и лошото състояние на екологичната инфраструктура, инвестициите в тази 

сфера могат да неутрализират значителна част от негативните въздействия. 
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Съгласуваността на предвидените действия с екологичните изисквания на ЕС е висока 

и е отразена осезаемо в процеса на самото планиране като съответно сред основните 

приоритети на страната се нарежда осигуряването на по-голяма енергийна 

ефективност.   

 

Инвестицията в мулти-модална транспортна мрежа, свързани пътища, системи на 

железопътен и воден транспорт ще намали сегашната особен атежест падаща върху 

сухо-пътния транспорт, и ще намали замърсяването. България изпълнява напълно 

изискванията от Кьото, но въпреки това ще положи усилия както за запазването така и 

дори за евентуално намаляването на вредните емисии в бъдеще. 

 

10.1.2.1.  Биоразнообразие 

България има богато наследство от биологично разнообразие и ясно подчертава 

необходимостта от неговото опазване, съгласно принципите на Natura 2000. България 

разработва своят Национален план за действие за опазването и възстановяването на 

Черноморието и Национална стратегия за биоразнообразието. Страната вече е 

официализирала наличието на няколко големи природни парка, като Национален парк 

Рила, Национален парк Централен Балкан, Национален Парк Пирин, Природен резерват 

Странджа. 

10.2. Разширяване на познанията, иновациите и предприемачеството с цел 

подкрепа на растежа  

В свойта стратегия, България поставя акцент на развитието на човешките ресурси и 

конкурентноспособността. Страната съзнава, че бъдещото и икономическо развитие ще 

зависи силно от това здравата основа на която да се развива – а тази основа е високата 

продуктивност и инвестициите в съвременни технологии и иновациите. И макар че 

предстоящите предизвикателства са големи, България вече е начертала основните 

направления в които ще се развива. Стратегията е насочена към обновяване и 

подобряване на вече съществуващите в страната изследователски центрове и 

подобряване на публично-частното партньорство в тази посока.  

Стратегията заляга на три основни стълба: 

o Човешки ресурси: образование, обучение и учене през целият живот. 
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o Инфраструктура: ICT развитие, увеличаване на broadband Интернет достъпа за 

всички 

o Публични и частни инвестиции в изследователска дейност и иновации: 

инвестиции в ICT и производствения процес в МСП, инвестиции в НИРД както 

от държавните институти така и от частния бизнес. 

За да постигне това, стратегията разчита на създаването на центрове на развитие, 

високотехнологични МСП, обединени около изследователски центрове, и от друга 

страна – на развитието и създаването на клъстери около по-големите компании. 

Приоритет на България е и създаването на функционални услуги в подкрепа на бизнеса. 

10.2.1. Финанси 

България съзнава, че достъпа до финансирането може да се окаже сериозна бариера, 

особено за МСП. Поради това са предвидени разработването на план разкриващ 

възможности за допълнително финансиране от ЕИБ и ЕИФ или други възможни 

партниращи финансови институции, за да се осигури инвестиционният капитал за съ-

финансиране изпълнението на сполучливи проекти избираеми по изискванията на ЕС 

структурните фондове. 

10.3. Повече и по-добри работни места 

Повече и по-добри работни места е едно от основните послания на Стратегическите 

насоки на общността. България цели подобряването на стандарта на живот на своето 

население, като повиши възможностите на пазара на труда. Страната счита, че са 

налични много неразработени вътрешни ресурси за развитие и растеж в повечето 

региони в страната. Основната задача в стратегията е създаването на подходящата 

среда и осигуряване на необходимата инвестиционна подкрепа за разработване на този 

вътрешен потенциал. Това се отнася и за алтернативната заетост в селските райони и за 

развитието на алтернативни форми на туризъм, както и за инвестициите в иновация на 

съществуващите, но към момента непълно използвани изследователски центрове и за 

подкрепа за МСП. 

Както вече беше споменато по-горе, стратегията е подплатена от план за инвестиции, 

целящи повишаването на обмена на умения и гъвкавостта и мобилността на работната 

сила. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ ЗА ДОПЪЛНЯЕМОСТ 

Разработва се от дирекция УСЕС 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВИ ТАБЛИЦИ 

 


