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Икономическа програма

Основни акценти през 2013 г.:

• Енергийна сигурност и устойчиво развитие. Центърът публикува 
доклада Индекс на рисковете за енергийната сигурност на Бълга-
рия, който трябва да се превърне в регулярен инструмент за мониторинг 
на енергийните политики в страната. Центърът продължи да инфор-
мира българското общество по въпроси, свързани с енергийния 
сектор, чрез публикации, анализиращи ценообразуването на потре-
бителските сметки за електричество, както и начини за тяхното на-
маляване, чрез внедряване на енергоспестяващи технологии в бъл-
гарските домакинства.

• Антикорупция и скрита икономика. през 2013 г. Центърът възобно-
ви Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа 
(SELDI), която се реализира в партньорство с шестнадесет неправител-
ствени организации от девет държави в региона. Центърът допринесе 
за изготвянето на първия Европейски антикорупционен доклад за 
еС-27, подготвян от гд „вътрешни работи” на европейската комисия. за-
почна работата по най-голямата инициатива в областта на социалните 
и хуманитарни науки в историята на европейската рамкова програма за 
научни изследвания – ANTICORRP. ежегодните резултати от Система-
та на мониторинг на корупцията (СМК), бяха публикувани в традици-
онните тематични доклади Корупция и антикорупция в България (2012 – 
2013 г.) и Индекс на скритата икономика през 2012 г. и 2013 г.

• Гражданско общество. продължи ангажиментът към подобряване на 
средата за развитие на гражданското общество в България. беше 
организирана поредица от публични дискусии и кръгли маси, на които 
бяха обсъдени множество теми, вкл. за състоянието на демократич-
ните институции в контекста на протестите в България и на Бал-
каните през 2013 г.

• Конкурентоспособност и икономика на знанието. българия беше 
включена в годишника на световната конкурентоспособност 2013, а екс-
перти от Икономическата програма допринесоха за подготовката на тра-
диционното годишно издание на доклада Иновации БГ.

• Оценка на въздействието на фондовете на ЕС. бяха изготвени тема-
тичен доклад, посветен на новооткритите работни места, като по-
казател за резултатите от работата и ефикасността на европейския фонд 
за регионално развитие (ефРР) и редовен годишен доклад, фокусиран 
в дълбочина върху постиженията на Европейската кохезионна по-
литика в България.
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I. Енергийна сигурност 
и устойчиво развитие

енергетиката е структуроопределящ 
отрасъл за българия. в сектора са съ-
средоточени значителни държавни и 
частни финансови и човешки ресурси. 
Секторът е доминиран от държавна 
собственост, монополни структури и е 
силно регулиран, което създава благо-
приятна среда за влияние на частни по-
литически и икономически интереси, 
злоупотреби, корупция, и незачитане 
на интересите на държавата и потреби-
телите. тези негативи от лошото упра-
вление на сектора се усилват от липсата 
на ясна стратегическа и законодателна 
рамка. членството на страната в еС и 
засилващата се роля на европейската 
комисия във формирането на обща 
енергийна политика базирана на ли-
берализация на общия пазар, енергий-
на ефективност и устойчива енергия, 
създават възможности за отваряне на 
българската енергетика към по-добри 
управленски практики, които остават 
неизполвани от българските власти.

намирането на работещи решения 
за подобряване на управлението на 
енергийния сектор към повече про-
зрачност и устойчивост продължава 
да бъде сред основните теми на дей-
ността на Центъра за изследване на 
демокрацията. през 2013 г. бяха орга-
низирани редица събития с участието 
на изявени международни експерти, 
които спомогнаха да бъдат предста-
вени нови, рационални и осъществим 
идеи за подобряване на енергийната 
сигурност на българия.

Кръглата маса, посветена на „Енергий
ната сигурност на България: евро-
пейска и международна рамка” 
постави началото на публична диску-
сия за въвеждането на инструмент за 
оценка на енергийната сигурност на 
страната и разработването на адекват-
ни политики в тази насока. Специален 

гост и основен говорител на събитие-
то беше г-н Стив Юле, вицепрезидент 
на Института за енергетиката на 21-ви 
век към Американската търговска ка-
мара. той представи начина на кон-
струиране и значението на Индекса 
на риска за енергийната сигурност 
на САЩ (Index of US Energy Security 
Risk). Индексът се състои от 37 ком-
понента, които открояват основните 
политики и други фактори с позитив-
но или негативно влияние върху енер-
гийната сигурност на САщ. Индексът 
позволява оценка на минали енергий-
ни решения и прогнозиране на раз-
витието на енергийната сигурност на 
страната. въз основа на Индекса на ри-
ска за енергийната сигурност на САщ, 
през 2012 г. Американската търговска 
камара съставя за първи път Индекс 
на риска за международната енергий-
ната сигурност. той дава възможност 
за съпоставка на позициите на САщ 
и други държави. Според стойността 
на индекса България се нарежда на 
71во място по рискове за енергий-
ната сигурност сред 75те страни 
найголеми потребители на енер-
гия в света. основните причини, за 
сравнително високите рискове пред 
енергийната сигурност на страната 
мога да се обобщят с няколко основни 
фактора: високата енергийна интен-
зивност на българската икономика, 
необходимостта от внос за покриване 
на по-голямата част от енергийните 
нужди на страната, както и високите 
разходи в енергийния сектор. г-н Юле 
подчерта, че енергийната сигурност 
на българия може да се намали пре-
калено високата цена на природния 
газ. в тази връзка той изтъкна ползи-
те, които шистовият газ е донесъл на 
американската икономика, като е на-
малил в пъти цените на природния 
газ, и е довел до тяхното „отвръзване” 
от цената на суровия петрол. по вре-
ме на дискусията н.пр. г-н Райвегер, 
посланикът на Австрия в българия, 
изтъкна необходимостта политиче-
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Г-н Стив Юле, вицепрезидент на Института за енергетиката на 21-ви век към 
Американската търговска камара, по време на кръглата маса „Енергийната 

сигурност на България: европейска и международна рамка“

ските приоритети да бъдат поставени 
върху подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на енер-
гийните потребности, които да замес-
тят зависимостта от добива на още 
изкопаеми горива. г-н пфане, ико-
номически референт в посолството 
на федерална Република германия в 
София, също отбеляза, че предотвра-
тяването на климатичните промени 
трябва да останат основен приоритет 
за европейския съюз, и че развитието 
на възобновяеми енергийни източни-
ци трябва да продължи за сметка на 
добива на изкопаеми горива.

на две отделни събития, прескон-
ференция и брийфинг за предста-
вители на дипломатическия корпус 
в българия, Центърът за изследване 
на демокрацията представи в дъл-
бочина резултатите на българия в 
Международния индекс на рисковете за 

енергийната сигурност. Центърът въз-
намерява да разработи национален 
индекс на рисковете за енергий-
ната сигурност, който да послужи 
като инструмент за постоянно наблю-
дение на политиките в тази област. 
Като основни фактори за подобря-
ване на енергийната сигурност на 
България от пилотното предстване 
на индекса бяха отчетени: да се нама-
ли зависимостта от внос и да се разно-
образят доставчиците на енергийни 
източници; да се насърчи употребата 
на местни и възобновяеми енергий-
ни източници; да се намали негатив-
ното въздействие на повишаващите 
се енергийни цени върху доходите и 
енергийното потребление чрез въвеж-
дането на енергоспестяващи техноло-
гии и мерки за енергийна ефектив-
ност за домакинствата. Основните 
предизвикателства пред енергий-
ната сигурност българия са високите 
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разходи за внос на изкопаеми го-
рива (нефт и газ) като дял от БВП и 
променливият разход за енергия, 
които отразяват зависимостта от вно-
са от ограничен брой доставчици и ви-
соките нива на енергийна бедност.

докладът Индекс на рисковете за енер-
гийната сигурност на България, бази-
ран на резултатите от международния 
индекс на рисковете за енергийната 
сигурност, на Института за енергетика 
на 21-ви век към Американската тър-
говска камара показва, че от 1980 г. на-
сам България заема една от страни-
те с високи рискове пред енергий-
ната сигурност, както номинално, 
така и в сравнение със средното 
за ОИСР равнище. Стойностите на 
индекса за страната за периода са 
средно 158 % по-високи от тези на 
оИСР, макар да бележат постепенен 
спад. през 2012 г. тя е на 73-то място 
от общо 75 държави. Индексът на рис-
ковете за енергийната сигурност на 

България (ИРеС) е нараснал от 2010 г. 
насам. това влошаване се основава на 
тревожни тенденции по отношение 

Г-н Руслан Стефанов (дъното, вдясно) и г-н Мартин Цанов (дъното вляво)
представят резултатите на Центъра по време на пресконференцията

„Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България”

  Тази публикация се осъществява с частичната  
  подкрепа на Фондация Отворено общество. 
 

 

 

 

ИНДЕКС НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА 
БЪЛГАРИЯ 

Policy Brief No. 40, Септември 2013 г. 

 

1. Измерване на 
енергийната сигурност: 
значение за развитието на 
политики 

1.1 Измерване на енергийната 
сигурност 

Енергетиката е основна част на икономическия 
растеж в целия свят и, въпреки световната 
икономическа криза, търсенето на енергия 
продължава да нараства през последните 
години. Енергийната сигурност продължава да 
бъде основен проблем за повечето страни 
и/или икономически общности, защото 
основните ресурси са ограничени и съществува 
сериозно разминаване между водещите 
енергийни производители и страните - най-
големи потребители. Така повечето страни 
разчитат на международната търговия, която е 
уязвима от внезапни икономически промени, 
регионални и глобални заплахи и политически 
вмешателства. Пазарите на енергийни ресурси 
се глобализират все повече и събития в която и 
да е точка по света могат да се отразят на 
предлагането и цените, дори и за 
самодостатъчни икономики. По този начин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 
 Енергийната сигурност е от особено значение за 

България. Най-голямата заплаха за националната 
сигурност на страната е бедността и особено 
енергийната бедност. Непрозрачният енергиен сектор 
сериозно подкопава икономическото развитие на 
страната. Създаването и редовното прилагане на 
утвърдени механизми на мониторинг може да е 
ключово за изграждането на адекватни политики в тази 
област. 

 Международният индекс на рисковете за енергийната 
сигурност, разработен от Института за енергетика на 21-
ви век към Американската търговска камара, показва че 
от 1980 г. насам България заема една от най-лошите 
позиции и номинално и в сравнение със средното за 
ОИСР. Стойностите на индексът за страната за периода 
са средно 158% по-високи от тези на ОИСР, макар да 
бележат спад.  

 Индексът на рисковете за енергийната сигурност на 
България (ИРЕС) е нараснал от 2010 г. насам. Тази 
промяна в сравнение със средното за ОИСР равнище се 
основава на тревожни тенденции по отношение на 
високото ниво и силното колебание на разходите за 
енергия, които според резултатите от ИРЕС са се 
увеличили повече от 10 пъти през последните 3 години 
(от 2009 г.), достигайки през 2012 едно от най-високите 
нива след 1980 г 

 Сред основните рискови фактори за българската 
енергийна сигурност е високата зависимост от внос на 
изкопаеми горива и най-вече на газ.  Много високата 
концентрация на българския газов пазар (монопол на 
доставките и разпределението) предоставя много 
възможности за рентиерство и липса на прозрачност в 
сектора. Българското участие в различни национални, 
регионални и международни газови проекти, би могло 
да намали риска за енергийната й сигурност, но само 
ако се основава на ясни приоритети и обективен анализ 
“разходи – ползи”. 
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на високото равнище и значителните 
колебания в разходите за използва-
не на енергия, които са се увеличили 
повече от 10 пъти през последните 
3 години (от 2009 г.), достигайки през 
2012 г. едно от най-високите си нива 
след 1980 г. в това отношение, може би 
най-сериозната заплаха за енергийна-
та сигурност на страната е високото 
равнище на бедност. в допълнение, 
непрозрачното управление на 
енергийния сектор създава сери-
озни предпоставки за злоупотреби и 
пробив в стратегическите интереси 
на страната. Създаването и редовното 
прилагане на утвърдени механизми 
на мониторинг е ключово за преодо-
ляване на посочените рискове и за из-
граждането на адекватни политики в 
тази област.

Изминалата 2013 г. бе белязана от ши-
роко социално недоволство, включи-
телно протести срещу лошото упра-
вление в българския енергиен сектор и 
в частност, високите потребителски 
сметки за електроенергия. в отго-
вор на това, през 2013 г. Центърът за 
изследване на демокрацията продъл-
жи да работи за по-високата инфор-
мираност на българските гражданин, 
по отношение управлението в енер-
гийния сектор и основните процеси, 
имащи пряк ефект върху българските 
домакинства. Центърът изготви серия 
от медийни записки, целящи пови-
шаване на обществената информи-
раност и опровергаването на широко 
разпространени митове в енергийния 
сектор на страната.

медийната записка Защо се увели-
чават сметките за електроенергия в 
България анализира увеличенията на 
сметките за електроенергия през ля-
тото на 2012 г., които бяха удобно при-
писани на т.нар. „зелена” добавка – не-
обходимата субсидия за навлизане на 
възобновяеми енергийни източници 
на пазара. по този начин български-

те политици и енергийни регулатори 
се опитаха да отклонят обществено-
то внимание от факта, че съществена 
част от потребителските сметки се 
определя от друга добавка, която не е 
записана пряко в сметките на потре-
бителите, а именно – „лошо” управле-
ние – резултат на серия от непрозрач-
ни политически решения, забавени 
реформи, разхищаване на публични 
ресурси, както и множество публично 
документирани нередности и сигнали 
за корупция.

медийната записка Енергийна ефек-
тивност в българските домове фокуси-
ра вниманието си върху нарастващите 
нива на енергийна бедност в страната 
и увеличаващите се цени на електри-
ческа енергия за крайните потребите-
ли, особено след 13 % поскъпване през 
2012 г. от 2005 г. насам, съществува от-
четлива тенденция за покачване на 
цените на енергийните източници и 
по-специално на елетроенергията как-
то в българия, така и в еС. записката 
отчита, че икономиката на страната 
е поне два пъти по енергийно интен-

  

 
 
 
Защо се увеличават сметките за електроенергия в България 

Медийна записка 
 
 
Зад увеличението на сметките за електроенергия в България през 
последната година стоят редица пазарни фактори: 

 общото покачване на цените на изчерпаемите енергийни 
източници в глобален мащаб; 

 високите преференциални цени за навлизане на нови енергийни 
източници; 

 необходимите инвестиции за подновяване на остаряло оборудване 
и изграждане на нови мрежи, 

както и множество разходи, които са пряк резултат от: 
 лошото управление на държавните предприятия; 
 монополно гарантирани или договорени ренти; 
 злоупотреби, разхищения и т.н.  

 
Увеличенията на сметките за електроенергия през лятото на 2012 г. бяха 
удобно приписани на т. нар. „зелена” добавка – необходимата субсидия 
за навлизане на нови възобновяеми енергийни източници на пазара. Но 
в течение на годината на потребителите стана ясно, че съществена част 
от сметките им се определя от добавка „лошо управление”, което 
заедно с наближаването на парламентарните избори и с повишаването 
на потреблението на електроенергия през зимните месеци, очаквано 
доведе до нарастване на социалното недоволство и до търсенето на нови 
виновници за увеличението на цените.  
 
Лошата новина е, че поради факта, че цените на електроенергията в 
България са най-ниските в Европейския съюз, либерализацията на 
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зивна в сравнение с другите страни-
членки на еС, а нивата на енергийните 
загуби, от производството до консума-
цията на енергия, са значителни. на 
този фон, се препоръчва фокусира-
не върху мерки за повишаване на 
енергийната ефективност и отказ 
от практиката да се изграждат нови 
генериращи мощности.

в опит да се намали социалното недо-
волство в страната, българското пра-
вителство продължава да се намесва 
хаотично и непрозрачно и да замра-
зява крайните цени на електроенер-
гиятя, както това се случи през 2010 г. 
и отново през 2013 г. намаляването на 
цената на електроенергията за битови 
потребители с 5 % от 1 август 2013 г. 
бе централна тема на политически-
те дебати през изминалата година. в 
медийната записка Ще приберем ли 
„на тъмно” цените на „светлото”?, 
Центърът за изследване на демокра-
цията разкрива, че административ-
нополитическото намаляване на 

цените не е устойчиво в дългосро-
чен план. публикацията напомня, 
че последното подобно замразяване 
на цените през 2010 г. бе последвано 
от рязко покачване (13 %) през 2012 г. 
Няма никакво съмнение, че е 
нужно устойчиво намаляване на 
енергийната бедност в страната. 
ефектът от увеличението на цените 
върху социално най-слабите е огро-
мен, но намаляването на цените не 
бива да става за сметка на ограниче-
ната прозрачност при тяхното фор-
миране. 

през 2013 г. Центърът за изследване 
на демокрацията започна изследо-
вателска работа върху анализ на бъ-
дещите тенденции по големите 
обществени предизвикателства 
и иновативни политики в Европа 
(FLAGSHIP). Работата по анализа се 
осъществява от мултидисциплинарен 
екип с доказан опит и постижения в 
проспективните анализи, основани 
на качествени и количествени мето-
ди. Центърът е част от тази амбици-
озна изследователска инициатива, 
допринасяйки със своя експертен по-
тенциал както по отношение на раз-
работване и прилагане на иноватив-
ни изследователски методики, така и 
по отношение на формирането и осъ-
ществяването на обществени полити-
ки. FLAGSHIP анализира възможни и 
алтернативни сценарии на дългосроч-
ни демографски, законови, икономи-
чески, социални и политически ево-
люции в европа. Изследователските 
дейности са насочени към справяне 
с големите обществени предизвика-
телства в дългосрочен план като имат 
за цел постигането на баланс между 
научен напредък в съответните мето-
дологически подходи и развитието на 
конкретни политики.

 
 
 
 

 Тази публикация се осъществява с частичната 
подкрепа на Фондация Отворено общество.  

 
 

Ще приберем ли „на тъмно“ цените на “светлото”? 

Медийна записка  

Намаляването на цената на електроенергията за битови потребители с 5% от 1 август 2013 г. е 
централна тема на политическите дебати тази есен. Опитът от подобно упражнение през 2010 
г. показа, че административно-политическото намаляване на цените не е устойчиво. Акцентът 
върху крайната цена обаче скрива поредица от важни последствия, които тази промяна води 
след себе си и които заслужава да се коментират в общественото пространство: 

 Премахването на отделните компоненти на цената от фактурите прави сметката 
непрозрачна и скрива от потребителите и от обществото важна информация – какъв е 
делът от цената, който плащаме за различните източници на електроенергия (Фиг. 1) и 
какви приходи се генерират от тези плащания за различните производители, преносители и 
доставчици на електроенергия (Фиг. 2).  

 

Наличието на различни “добавки” в цената позволи на протестиращите срещу 
увеличението на сметките през февруари 2013 г. да идентифицират лесно причините за 
нарастването на крайната цена през миналата година – една трета от увеличението дойде 
от “зелената” добавка, една трета от финансирането на договорите за дългосрочно 
изкупуване на енергия от Марица – Изток 1 и 3, и една трета – за покриване на разходи по 
инвестиции на НЕК или т.нар. добавка “лошо управление”. Новата методика, която беше 
предложена от ДКЕВР и влезе в сила в необичайно съкратени срокове от август тази година, 
премахва от фактурите три от компонентите на цената – „добавка за зелена енергия“, 
„високоефективно комбинирано производство“ и „невъзстановяеми разходи“, като ги 
включва в съществуващия компонент „стойност за снабдяване“, а други два компонента 
„пренос през“ и „достъп до“ електропреносната мрежа високо напрежение се обединяват.  
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II. Антикорупция и скрита 
икономика

през 2013 г., Центърът за изследване 
на демокрацията продължи да раз-
ширява своето въздействие и капа-
цитет в областите на изследванията 
и анализа на антикорупционни по-
литики, както на регионално, така 
и на европейско ниво. Като част от 
мрежата на местни кореспонденти на 
главна дирекция „вътрешна сигур-
ност” на европейската комисия, през 
2013 г. Центърът продължи работата 
си по първия Европейски антико-
рупционен доклад. В рамките на ев-
ропейската изследователска ини-
циатива ANTICORRP, Центърът 
изготви доклад, за корупционната 
динамика, институционално раз-
витие и тенденции в борбата сре-
щу корупцията в България през 
последните 23 години. текстът ще 
бъде включен във второто издание 
на Антикорупционния годишник, в 
рамките на ANTICORRP през 2014 г. 
Инициативата ANTICORRP обединя-
ва 21 изследователски организации от 
16 европейски страни и представлява 
най-големия ангажимент в областта 
на социалните и хуманитарни науки 
в историята на европейската рамко-
ва програма за научни изследвания. 
основната цел на проекта е да се про-
учат факторите, които мотивират или 
възпрепятстват развиването и изпъл-
няването на ефективни антикорупци-
онни политики.

поради негативното си въздействие 
върху социалното и икономическото 
развитие, особено в контекста на ико-
номическа криза, корупцията се на-
режда сред най-належащите пробле-

ми в региона на Югоизточна европа. 
С цел предоставянето на решения на 
този проблем, през 2013 г. Центърът 
за изследване на демокрацията, заед-
но с шестнадесет Сго от девет държа-
ви в рамките на Югоизточна европа 
(Албания, босна и Херцеговина, 
българия, Хърватия, Косово, 
македония, черна гора, Сърбия и 
турция) сформираха регионалната 
мрежа „Инициатива за развитие и 
почтеност в Югоизточна Европа” 
(SELDI). мисията на коалицията 
SELDI e да допринесе за развитието 
на динамично гражданско общество в 
западните балкани и турция, способ-
но да участва в обществения дебат и 
да постига влияние върху политиката 
и процеса на вземане на решения в об-
ластта на антикорупцията и доброто 
управление. 

SELDI проведе своята открива-
ща конференция на 5 март 2013 г. 
в столицата на Хърватия, загреб. 
г-н Руслан Стефанов, директор на 
Икономическата програма на Центъра 
за изследване на демокрацията и ко-
ординатор на SELDI, представи разра-
ботената от Центъра Система за мо-
ниторинг на корупцията и разказа за 
усилията, положени от организацията 
в противодействието на корупцията от 
1998 г. насам. той подчерта, че коруп-
цията продължава да е проблем 
във всички страни от Югоизточна 
Европа. SELDI има за цел да подпо-
могне местни, регионални и европей-
ски експерти, изготвящи политики 
за борба с корупцията, за да разберат 
по-добре този феномен, както и за да 
се създаде поле за обмен на опит меж-
ду участващите страни. г-жа Каролин 
фри-Шевалие, аташе към делегация-
та на европейския Съюз в Република 
Хърватия, отбеляза, че корупцията 
е опасна не само от икономиче-
ска и финансова гледна точка, но 
и от социална. тя подкопава върхо-
венството на закона и се отразява на 
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живота на гражданите. преговорите 
за присъединяване на Хърватия към 
европейския съюз предоставят въз-
можност на страната да повиши капа-
цитета си за борба с корупцията, да по-
добри общата осведоменост на граж-
даните и да усъвършенства правната 
си рамка. г-жа Шевалие подчерта, че 
гражданският сектор е незаменим 
участник в борбата с корупция-
та. Според г-жа виолета Станичич, 
ръководител на Информационното 
бюро на европейския парламент в 
Хърватия, гражданските органи-
зации са найважните участници 
в борбата срещу корупцията. тя 
подчерта, че през 2012 г. българският 
граждански сектор е бил изключител-
но активен в подаването на петиции 
към европейския парламент. г-жа 
Станичич припомни, че 2013 е годи-
ната на европейските граждани – те 
трябва да са информирани за правата 
си и да бъдат активни в защитаването 

Участниците в конференцията за откриване на мрежата SELDI,
проведена в Загреб, Хърватия

им, включително когато са накърнени 
от корупция.

SELDI проведе втората си регионална 
конференция в столицата на Сърбия, 
белград на 22 май 2013 г. Събитието 
бе в рамките на обща среща на всички 
мрежи на граждански организации, 
подкрепени от генерална дирекция 
„Разширяване” на европейската ко-
мисия. партньорите на SELDI, заедно 
с представители на правителствени 
органи, организации от гражданския 
сектор, международни институции 
и на европейската комисия, диску-
тираха стратегически теми, свърза-
ни с антикорупционни инициативи, 
прозрачност на публичните финан-
си, както и мониторинг на корупци-
ята и антикорупционни реформи 
в Югоизточна европа. Специални 
гости на събитието бяха г-жа Сюзан 
фриц, директор на мисията на 
Американската агенция за междуна-
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родно развитие (USAID) в Република 
Сърбия, и г-н Хенк висер от генерална 
дирекция „Разширяване” на еК. 
Двамата подчертаха значението 
на гражданското общество, не 
само в сферата на доброто упра-
вление, но и във всички процеси 
на едно демократично общество.

на конференцията в белград, парт-
ньорите от SELDI приеха Стратегия 
и План за действие на SELDI за доб-
ро управление и противодействие на 
корупцията в Югоизточна Европа. 
документът определя мисията и це-
лите, и очертава конкретните действия 
на Инициативата за развитие и почте-
ност в Югоизточна европа (SELDI) до 
края на 2016 г. Стратегията и планът 
за действие имат за цел полагането на 
солидни основи за изграждане на коа-
лиции с участието на структурите на 
гражданското общество в Югоизточна 
европа. документът се фокусира върху 

изграждането на благоприятна среда 
за граждански активизъм и подобря-
ването на диалога между правител-
ството и организациите от граждан-
ското общество, както на национално, 
така и на регионално ниво.

Участниците в конференцията на мрежата SELDI в Белград, Сърбия
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Работата на Центъра за изследване 
на демокрацията в рамките на ини-
циативата SELDI продължи в посока 
подобравяне капацитета на мрежата 
за мониторинг в областта на анти-
корупцията. на 7-8 ноември 2013 г. 
Центърът, в сътрудничество с местни-
те си партньори от македонския цен-
тър за международно сътрудничество, 
Института за демокрация “Societas 
Civilis” и охридския институт за 
икономически стратегии и междуна-
родни отношения, проведе обучение 
по антикорупционен мониторинг в 
Скопие, македония. обучението събра 
представителите на партньорските ор-
ганизации към инициативата SELDI 
от девет държави, други местни граж-
дански организации, както и пред-
ставители от местния офис на TACSO 
(техническа помощ за организации 
на гражданското общество) в Скопие. 
Особено внимание беше обърна-
то на Системата за мониторинг на 

Участниците в семинара за мониторинг на корупцияна на мрежата SELDI,
проведен в Скопие, Македония

корупцията (СМК), разработена и 
прилагана от Центъра за изследва-
не на демокрацията, както и на не-
обходимите стъпки за успешното 
провеждане на деветте социологи-
чески изследвания на корупцията, 
планирани за началото на 2014 г. 
участниците обсъдиха и основните 
теми, застъпени в предстоящите девет 
Доклада за оценка на корупцията, въз-
можните източници на информация и 
препоръки към политиката.

през 2013 г. Центърът за излследване 
на демокрацията продължи да измер-
ва равнището на корупцията и да 
анализира развитието на антико-
рупционните процеси в България, 
на основа на годишните резултати от 
Системата за мониторинг на коруп-
цията (СМК).

Центърът, съвместно с фондация 
„фридрих еберт”, представи поред-
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От ляво надясно: г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност,
д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма, д-р Филип Гунев,

Старши анализатор в Програма сигурност, Центъра за изследване
на демокрацията; г-н Пенчо Хубчев, Програмен координатор, Фондация

„Фридрих Еберт” за България; г-жа Регине Шуберт, Директор на Фондация
„Фридрих Еберт” за България, по време на публичната дискусия:

„Корупция и антикорупция в България: 2012 – 2013 г.”

ния си доклад за годишните индекси 
за равнището и динамиката на коруп-
цията в българия за 2012 – 2013 г. по 
време на събитието, организирано на 
29 ноември 2013 г. бяха представени 
последните данни от Системата за 
мониторинг на корупцията (СМК), 
разработена от Центъра за изследване 
на демокрацията и агенция витоша 
Рисърч. въпреки че корупционният 
натиск от страна на държавните слу-
жители намалява, броят на гражда-
ните, които биха предложили под-
куп, без да им е поискан такъв, се е 
увеличил. един от основните фактори 
за високите нива на корупция са не-
последователните действия или 
бездействието на компетентните 
държавни органи. това води до из-
ключително ниски нива на обществе-

но доверие към тях. особено тревож-
но е, че към списъка с институции с 
ниско ниво на доверие тази година 
се включва и Конституционният съд, 
който би трябвало да е коректив на 
законодателната власт и да гаранти-
ра спазването на Конституцията на 
Република българия. 

докладът Корупция и антикоруп-
ция в България (2012 – 2013 г.) анали-
зира динамиката на корупцията в 
българия през 2013 г., базирайки се на 
годишните резултати от Системата 
за мониторинг на корупцията (СМК). 
Равнището на административната 
корупция в българия през последни-
те две години остава практически 
непроменено. Средно годишно око-
ло 14 % от пълнолетното население 
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е участвало в корупционни сделки 
поне веднъж за периода 2012 – 2013 г. 
динамиката на корупционните прак-
тики в стопанската сфера не се разли-
чава от тези при населението, като за 
периода 2011 – 2013 г. равнището им 
остава непроменено. практическата 
ефикасност на корупцията като сред-
ство за разрешаване на проблеми и 
получаване на достъп до услуги остава 
висока, а при бизнеса дори се увелича-
ва след 2008 г. доверието в държавни-
те институции и в специализираните 
антикорупционни органи, включител-
но в съдебната власт, остава много ни-
ско. очакванията за адекватни дейст-
вия от страна на държавните органи 
за противодействие на корупцията се 
увеличават през 2013 г., но усещането 
на гражданите и на бизнеса за на-
растващо разпространение на ко-
рупцията в страната се засилва.

през 2013 г. Центърът за изследване 
на демокрацията продължи еже-
годния си мониторинг и анализ 

Корупция и антиКорупция в България (2012 – 2013 г.)

Policy Brief No. 43, ноември 2013 г.

основни изводи 

→ равнището на административната корупция
в България през последните две години оста-
ва практически непроменено. Средно годиш-
но около 14 % от пълнолетното население е 
участвало в корупционни сделки поне веднъж 
за периода 2012 – 2013 г. Динамиката на ко-
рупционните практики в стопанската сфера
не се различава от тези при населението, като 
за периода 2011 – 2013 г. равнището им остава 
непроменено. практическата ефикасност на 
корупцията като средство за разрешаване на 
проблеми и получаване на достъп до услуги ос-
тава висока, а при бизнеса дори се увеличава 
след 2008 г. 

→ доверието в държавните институции и в спе-
циализираните антикорупционни органи, вклю-
чително в съдебната власт, остава много ни-
ско. Очакванията за адекватни действия от 
страна на държавните органи за противодей-
ствие на корупцията се увеличават през 2013 г., 
но усещането на гражданите и на бизнеса за 
нарастващо разпространение на корупцията в 
страната се засилва.

→ действията на законодателната, изпълнител-
ната и съдебната власт за противодействие на 
корупцията остават неясни и безрезултатни.
Интегритетът на парламента беше сериозно 
разклатен от поредица лоши законодателни и 
кадрови решения. 

→ Работата на новоизбраните висш съдебен съ-
вет и главен прокурор през 2013 г. не оправда-
ха големите очаквания за напредък в проти-
водейстието на корупцията и организраната 
престъпност. Засиленият интерес на политици 
и финансово-икономически групировки към 
висшите позиции в съдебната власт и към уп-
равляващия я кадрови орган, задкулисните по-
литически договорености и опити за влияние 
остават трайна практика. 

Тази публикация 
се осъществява с подкрепата на 

Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България

Равнището на административната корупция сред 
населението и бизнеса в България се запазва прак-
тически непроменено през 2013 г. България про-
дължава да е сред държавите-членки на ЕС с висок 
корупционен риск. Новият парламент и избраното 
от него правителство не отговориха с конкретни 
инициативи на повишените очаквания от българ-
ското общество за резултати в противодействието 
на политическата корупция. Не бе отбелязан от-
четлив напредък и резултати и от дейността на съ-
дебната система. примерите за устойчиви лоши 
управленски практики, които пораждат сериозни 
рискове от политическа корупция и съмнения в 
желанието и капацитета на българските власти да 
се справят с проблема, се умножиха през 2013 г.:

• поредица от (опити за) назначения от прави-
телството и от парламента на ключови длъж-
ности, включително в институции, призвани 
да се противопоставят на корупцията и орга-
низираната престъпност, на хора с недоказани 
качества, без опит, или с компрометирана об-
ществена репутация;

• скоростно подготвяне и приемане на закони, 
включително с лобистки елементи, без общест-
вени консултации и без анализ на разходите и 
ползите;

• липса на цялостна стратегия за реформа в сек-
тора за сигурност и в частност за противодей-
ствие на корупцията и организираната прес-
тъпност;

• изнасяне в публичното пространство на факти 
от досъдебни разследвания, преди да е при-

на динамиката на скритата иконо-
мика в България.

Центърът, съвместно с фондация 
„фридрих еберт”. представи ежегод-
ния доклад Индекс на скритата ико-
номика в България 2012 – 2013 г. на съ-
битието, организирано на 20 ноември 
2013 г., присъстваха представители на 
държавни агенции, неправителствени 
и международни организации, дипло-
матически мисии и медиите.

Анализът на основните макроиконо-
мически показатели на българия през 
2013 г. показва слаб икономически 
растеж, ниска конкурентоспособност 
и тежки условия на пазара на труда. 
тези тенденции подпомагат развити-
ето на скритата икономика, която от-
чита ръст спрямо предходната годи-
на и при двата индекса, на неселение 
и бизнес, след минимален спад през 
2012 г. данните показват минимално 
увеличение на практиката за наема-
не на работници без трудов договор. 
Получаването на „пари на ръка”, 
обаче отбелязва найвисоките си 
стойности от 2002 г. насам – 13,8% от 
заетите декларират, че получават въз-
награждения, по-високи от записаното 
в договорите им. Според проучването, 
основните мерки за борба със скритата 
икономика са увеличаването на броя 
на електронните разплащания, въвеж-
дането на електронно правителство и 
подобряването на анти-монополното 
законодателство. основна препоръка 
в доклада е да бъдат въведени по-ясни 
правила за отчетност на контролната 
дейност на различните регулаторни 
агенции в страната.

за разлика от резултатите от пред-
ходния доклад Скритата икономика 
в България 2011 – 2012 г., през 2013 г. 
делът на скритата икономика в 
България се е увеличил както 
сред бизнеса, така и сред населе-
нието. бедността, тежките условия 
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СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2013 Г.

Policy Brief No. 42, Ноември 2013 г.

ОСНОВНИ ИЗВОдИ 

→	 Според Индекса на скритата икономика делът на 
скритата икономика в България се е увеличил през 
2013 г. както сред бизнеса, така и сред население-
то. Бедността, тежките условия на пазара на труда и 
общата тенденция на икономическа стагнация съз-
дават благоприятни условия за развитието на скри-
тата икономика. Тези фактори се допълват от сътре-
сенията вследствие на смяната на изпълнителната 
власт, свързаните с това кадрови промени в адми-
нистрацията, и общата политическа нестабилност, 
наблюдавана през 2013 г. Случаите на укриване на 
данъци, както и общественото усещане за размера 
на скритата икономика в страната се увеличават. 
Резултатите от проучването показват:
• Увеличение на случаите на недекларирани 

трудови отношения. Според изчисления на 
Центъра за изследване на демокрацията, за 
2013 г. са регистрирани общи загуби в размер 
на 245,6 милиона лева от укрити социални и 
здравни осигуровки поради деклариране на 
по-нисък от реалния доход или недеклариране 
на доход;

• Увеличение в случаите на укриване на данъ-
ци. Промяната в общественото мнение спрямо 
честотата на данъчните измамии е показателна 
за повишените очакванията за опортюнистич-
но поведение на бизнеса. Ниската инфлация 
и други икономически фактори също оказват 
негативно влияние върху данъчните приходи 
през 2013 г.

→	 Резултатите от Индекса за 2013 г. показват, че не-
зависимо от безспорната им необходимост, само-
целното фокусиране върху наказателните мерки, 
наблюдавано в периода 2009 – 2012 г. се оказа 
политическо неустойчиво и с ограничен ефект.
ДДС промените, предвидени за 2014 г. представля-
ват стъпки в правилната посока, но те също ще се 
окажат частично решение ако не станат част от по-
широка стратегия за мотивиране участието в офи-
циалната икономика и нормализиране на общата 
икономическа среда. По-нататъшното отлагане на 
структурните реформи в социалното осигуряване 
и данъчната система, и забавянето на администра-
тивната реформа, ще доведат до устойчиво запазва-
не на равнището на скрита икономика в България.

Тази публикация 
се осъществява с подкрепата на 

Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България

Въведение

Правилното разбиране на динамиката на скритата 
икономика е от съществено значение за подобря-
ване на управлението на публичния и частния сек-
тор. Негативните ефекти от скритата икономика са 
многостранни и е важно те да бъдат идентифици-
рани и ограничени. В България високото равнище 
на скритата икономика подкопава икономическо-
то развитие на страната и изисква сериозно поли-
тическо внимание. Безпрецедентният глобален 
растеж на дигитализацията на икономическите 
дейности предоставя възможност за създаване-
то на желаната среда, която би могла да намали 
скритите парични потоци и да допринесе за ико-
номическото развитие на страната. За да се на-
сърчи процеса на икономическа конвергенция и 
ограничаване на неформалния сектор в икономи-
ката на България, обаче са необходими цялостни 
реформи, фокусирани върху функционирането на 
пазарните механизми и ефективността на адми-
нистрацията. 

Макроикономически преглед

През 2013 г. България отбелязва спад в конкурен-
тоспособността си според Годишника на световна-
та конкурентоспособност на швейцарския Инсти-
тут за развитие на управлението. Страната заема 
57-о място от 60 икономики, 3 места по-надолу 
спрямо класацията от 2012 г. Това е най-слабо-
то представяне на страната, откакто е включена 
в изследването през 2006 г., и е с почти 20 места 

Участници в дискусията „Скритата икономика в България 2012 – 2013 г.”

на пазара на труда и общата тенден-
ция на икономическа стагнация съз-

дават благоприятни условия за раз-
витието на скритата икономика. тези 
фактори се допълват от сътресенията 
вследствие на смяната на изпълни-
телната власт, свързаните с това кад-
рови промени в администрацията, и 
общата политическа нестабилност, 
наблюдавана през 2013 г. Според из-
числения на Центъра за изследване 
на демокрацията, за 2013 г. са реги-
стрирани общи загуби в размер 
на 245,6 милиона лева от укрити 
социални и здравни осигуровки 
поради деклариране на понисък 
от реалния доход или недеклари-
ране на доход.

Центърът за изследване на демокраци-
ята, със съдействието на европейската 
служба за борба с измамите (OLAF), 
организира международен семи-
нар на тема „Европейските фи-
нансови интереси под заплаха: 
нови подходи за оценяване на ри-
ска от злоупотреби с обществени 
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поръчки и европейски финансо-
ви средства”. Събитието, състояло 
се между 30 октомври и 1 ноември 
2013 г., предостави възможност за из-
черпателна дискусия между редица 
представители на национални органи 
за борба с измамите при обществе-
ните поръчки, изследователски ин-
ституции, международни организа-
ции и бизнес сектора, от българия, 
гърция, Италия, Холандия, Румъния 
и великобритания. Участниците в 
семинара разгледаха иновативни 
подходи за оценка на рисковете 
и въздействието на корупцията, 
размера на злоупотребите в уяз-
вимите индустрии, както и мето-
ди за изследване нивото на изма-
мите в процеса на възлагане на 
обществените поръчки. Събитието 
предостави платформа, посредством 
която водещи европейски изследова-
тели получиха възможността да пред-
ставят и обменят своите виждания, 
проучвания и аналитични подходи 
за противодействие на измамите при 
обществените поръчки, както и да 
споделят практически насоки за по-
добряване работата на публичните 
институции. 

Международен семинар: Европейските финансови интереси под заплаха:
нови подходи за оценяване на риска от злоупотреби с обществени поръчки

и финансови средства от Европейските фондове

III. Гражданско общество

много анализатори разглеждат 2013 г. 
като годината на българското граж-
данско общество, в която гражданите 
масово излязоха на протест в защита 
на своите морални и демократични 
права и с искане за по-голяма поли-
тическа отговорност. Центърът за из-
следване на демокрацията продължи 
усилията си за подобряване средата 
за развиване на българското граждан-
ско общество. през 2013 г., Центърът 
се отличи като трибуна на знанието, 
предоставяйки на българското граж-
данско общество платформа за обек-
тивни и експертни дискусии.

Центърът за изследване на демокра-
цията проведе кръгла маса на тема 
„предизвикателства пред публична-
та политика за развитие на граждан-
ското общество”. във встъпителните 
си думи по време на събитието, орга-
низирано на 30 май 2013 г., д-р мария 
йорданова, директор на правната 
програма на Центъра за изследване 
на демокрацията, припомни важ-
ността на дебата и стратегията за 
регистърна реформа в България. 
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Участници в кръглата маса „Предизвикателства пред публичната политика
за развитие на гражданското общество”

тя призова за съвместни усилия на 
гражданския сектор, насочени към 
създаване на централен електронен 
регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел, което да доприне-
се в борбата с нерегламентираните 
практики и да осигури прозрачност 
на сектора. г-н Руслан Стефанов, ди-
ректор на Икономическата програма 
на Центъра за изследване на демо-
крацията, акцентира върху приме-
ри за добри практики от региона на 
Югоизточна европа по отношение 
взаимодействието с държавата, които 
биха имали положителен ефект и в 
българия. 

г-н тодор ялъмов, старши анализа-
тор от Икономическата програма на 
Центъра за изследване на демокраци-
ята, синтезира резултатите от анализа 
на количествените характеристики на 
нестопанския сектор в българия за 
периода 2007 – 2012 г. броят на реги-
стрираните неправителствени орга-

низации нараства постоянно, като до 
момента по данни на националния 
статистически институт те са около 
41 хиляди, от които 40 хиляди актив-
ни (за сравнение към 2001 г. са били 
1000). от тях само около 10 хиляди 
се отчитат ежегодно. 2700 органи-
зации отчитат приходи и от стопан-
ска дейност, а 1200 от тях имат повече 
приходи от стопанска, отколкото от 
нестопанска такава. Като се има пред-
вид слабият контрол и прозрачност, 
тази тенденция крие риск от злоупо-
треби. Найслаба е прозрачността 
в управлението на големите орга-
низации, такива с годишен оборот 
над 0,5 млн. лв., наброяващи в момен-
та около 180. половината от тях не са 
регистрирани в обществена полза.

Центърът за изследване на демокраци-
ята и изследователи от Кеймбриджкия 
университет, със съдействието на 
Центъра за източноевропейски из-
следвания в Англия (CEELBAS), про-
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Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор от Икономическата програма на Центъра 
за изследване на демокрацията, по време на кръглата маса „Предизвикателства 

пред публичната политика за развитие на гражданското общество”

Участниците по време на конференцията „Протестите в България и на 
Балканите през 2013 г.: състояние на демократичните институции”
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ведоха семинар на тема „протестите в 
българия и на балканите през 2013 г.: 
състояние на демократичните ин-
ституции”. по време на дискусиите, 
проведени на 22 ноември 2013 г., бяха 
обсъдени причините, смисълът и зна-
чението на тазгодишните протести за 
българската демокрация. представени 
бяха гледните точки на протестира-
щи, медии, неправителствени орга-
низации и академични институции. 
дискусията послужи като основа за 
по-задълбочено изследване на граж-
данското общество и демокрацията в 
българия. дискусията се концентри-
ра върху три основни теми – прили-
ките и разликите между протестите 
в българия, турция и гърция; основ-
ните характеристики на протестите в 
българия; и ролята на демократични-
те институции, вкл. медиите и непра-
вителствените организации за разви-
тието на протестите.

IV. Конкурентоспособност
 и икономика на знанието

през 2013 г. Центърът за изследване на 
демокрацията продължи работата си 
по анализа на конкурентоспособност-
та на българската икономика, и по на-
сърчаването и развиването на потен-
циала на националната иновационна 
система.

експерти от Икономическата про-
грама допринесоха активно при под-
готовката на поредното годишно из-
дание на доклада Иновации БГ 2013. 
препоръките на доклада Иновации.бг 
2013 за подобряване на национална-
та политика в областта на иноваци-
ите могат да се обобщят по следния 
начин:

• приемане на интегрирана наци-
онална стратегия с акцент върху 
взаимодействието „наука-образо-
вание-иновации”;

• обединяване на множеството раз-
покъсани държавни звена за из-
пълнение и финансиране на изсле-
дователска и развойна дейност и 
иновации;

• осигуряване на приоритетно съ
финансиране с национален фи-
нансов ресурс на българските ор-
ганизации успели да се наложат и 
привлекат средства от европейски-
те рамкови програми за изследва-
ния и иновации;

• въвеждане на поне тригодишен 
хоризонт на планиране на наци-
оналните средства за изследовател-
ска дейност;

• въвеждане на допълнителни мер-
ки за насърчаване на иноваци-
онната дейност на бизнеса във 
високотехнологични отрасли;

• приоритизиране на мерки за тех-
нологично и иновационно разви-
тие в традиционните сектори;

• специален фокус върху мерки за 
иновационно развитие на нис-
котехнологични микро и малки 
предприятия, чрез въвеждане на 
грантови схеми с по-висок интен-
зитет на безвъзмездната помощ, но 
по-малки общи стойности на про-
ектите;
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Фигура 2. Профил на конкурентоспособността 
на България 2011/2012, Годишник на световната 
конкурентоспособност, IMD, 2012

• развитие на мерки за подкрепа на 
иновационната култура.

през 2013 г. Икономическата програ-
ма към Центъра за изследване на де-
мокрацията продължи да анализира 
пречките пред българския бизнес и да 
дава препоръки за подобряване на ця-
лостната среда на българската конку-

рентоспособност. Центърът е офици-
алният партньор за българия на швей-
царския Институт за развитие на уп-
равлението (Institute for Management 
Development – IMD), който изготвя 
годишника на световната конкурен-
тоспособност (World Competitiveness 
Yearbook). предходните седем изда-
ния на годишника имаха директно 
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отражение върху формирането на 
българската политика в областта на 
конкурентоспособността.

Центърът за изследване на демо-
крацията представи резултатите за 
българия от годишника на световната 
конкурентоспособност 2013, по време 
на пресконференция, провела се на 
30 май 2013 г. През изминалата го-
дина България заема 57мо място 
от общо 60 държави, с три позиции 
поназад спрямо 2012 г. това е най-
слабото представяне на страната, от-
както е включена в изследването през 
2006 г., и е почти с 20 места по-слабо в 
сравнение с най-доброто представяне 
през 2009 г., когато заема 38-о място. 
Основни проблеми пред растежа 
на икономиката са неефективната 
държавна администрация, корупция-
та и нарастващата разлика в доходите 
на населението.

заключенията на годишника на све-
товната конурентоспособност за 2013 г. 
бяха включени в доклад, подготвен 
от Центъра за изследване на демо-
крацията. освен анализа на данните, 
Центърът за изследване на демокра-
цията идентифицира найналежа-
щите предизвикателства и мерки 
за повишаване на конкурентоспо-
собността на българската иконо-
мика:

• модернизиране на публичната ад-
министрация;

• осигуряване на финансови стиму-
ли за иновации, предприемачество 
и създаване на нови предприятия;

• повишаване на ефективността на 
съдебната система;

• реформа на управленските и ре-
гулаторни практики в енергийния 
сектор;

• мерки за борба със скритата иконо-
мика и неефективността на пазара 
на труда.

V. Оценка на въздействието на 
фондовете на ЕС в България

Центърът за изследване на демокра-
цията е член на Консултативния съвет 
по въпросите на европейските фондо-
ве, който е част от Комисията по евро-
пейските въпроси и контрол на евро-
пейските фондове. от 2010 г. Центърът 
членува в мрежата за експертна оцен-
ка на европейската кохезионна поли-
тика, формирана от генерална дирек-
ция „Регионална и градска политика” 
на еК. Като част от тази мрежа, през 
2013 г. Центърът продължи да анали-
зира влиянието и ефективността 
на усвоените европейски фон-
дове. дейността на му се изразява в 
изработването на тематичен доклад 
за влиянието на европейските струк-
турни фондове в определена област на 
интервенция, както и на общ доклад, 
анализиращ цялостната оценка на 
въздействието на предоставените ев-
ропейски средства. 

: 2012

Policy Brief No. 34, 2012 .

Увод   
През 2012 г. България е включена за седми 
пореден път в най-стария и обхватен доклад за 
конкурентоспособността на нациите – Годишник 
на световната конурентоспособност (World 
Competitiveness Yearbook) на швейцарския 
Институт за развитие на управлението (Institute for 
Management Development - IMD). Самото 
присъствие на страната в годишника показва, че 
икономиката ú се нарежда сред 59-те най-важни 
инвестиционни точки в света и има достатъчно 
надеждни показатели, за да бъде оценена 
адекватно нейната конкурентоспособност.   

През 2012 г. България е една от 24-те страни, които 
подобряват своята конкурентоспособност. 
Страната се изкачва с една позиция до ранг 54  
(от 59) в класацията на общата 
конкурентоспособност. Макар и бавно, подобно 
подобрение е важно за страната, особено на фона 
на това, че по-голямата част от наблюдаваните 
икономики – 29 са регистрирали понижение на 
своята конкурентоспособност по време на 
глобалната икономическа криза. Въпреки лекото 
подобрение обаче, България остава една от най-
неконкурентоспособните икономики в класацията. 
С по-ниска позиция са само Аржентина, Украйна, 
Хърватия, Гърция и Венецуела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишникът на IMD за поредна година препоръчва 
да се приложат съответните адекватни мерки за: 

повишаване на заетостта, с фокус върху 

дългосрочно безработните и младежката 

безработица; 

справяне с корупцията и избягването на 

плащането на данъци;  

намаляване на бюрокрацията и поощряване на 

качествените административни услуги, 

включително изграждане на електронно 

правителство; 

поощряване на инвестиционната активност; 

въвеждане на мерки за финансиране на НИРД;  

диверсификация на доставките на газ, 

подобряване на енергийните мрежи и 

енергийната ефективност, поощряване на 

възстановяемите енергийни източници;  

подобряване на квалификацията на 

мениджърите, прилаганите счетоводни и 

одитни практики. 
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през 2013 г. тематичния доклад бе 
посветен на откриването на ра-
ботни места, като показател за 
резултатите от работата и ефи-
касността на Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР). 
две оперативни програми (оп), 
оп Конкурентоспособност и оп 
Регионално развитие, в българия из-
ползват новосъздадените работни 
места като показател на резултатите 
от работата на ефРР. управляващият 
орган на оп Конкурентоспособност 
систематично събира информация за 
създадените работни места, но само 
на ниво цялостна програма. Към мо-
мента неблагоприятните икономиче-
ски условия са причината поставени-

те цели за откриване на нови работни 
места, в началото на програмния пе-
риод, да не бъдат изпълнени. това из-
карва на показ една от основните сла-
бости на този индикатор, а именно, че 
се оказва трудно да се изолира ефектът 
на приложените мерки от външните 
влияния и промени в икономиката си-
туация. така на практика, независимо 
от по-високите нива на безработица 
в българия през 2013 г., в сравнение с 
еС-28, създаването на работни места 
не намира място сред основните при-
оритети в оп.

Изготвеният общ доклад се фокусира 
в дълбочина върху постиженията 
на Европейската кохезионна по-
литика в България. постъпващите 
европейски средства в българската 
икономика продължават да са сред 
основните източници на инвестиции 
както в публичния, така и в частния 
сектор през 2012 – 2013 г. отчетена е 
тенденцията предоставената финан-
сова подкрепа да действа като антици-
кличен фактор по време на продължа-
ващия икономически спад в страната. 
увеличаващите се различия между 
най-добре представящите се региони 
и тези, чийто резултати значително 
изостават, обаче показват, че подкре-
пата не е в състояние да неутрализира 
напълно последиците от рецесията. 
всички пет оперативни програми, фи-
нансирани от еффР, отбелязват ръст 
по отношение както на договорени, 
така и на реално изплатени суми. Към 
месец август 2013 г., три оп отчитат 
почти пълно договаряне на своите за-
ложени бюджетни средства.


