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Ментетата в основни икономически 

отрасли на ЕС носят годишни загуби за 60 

млрд. евро 
                         Милен  АТАНАСОВ 

Нови изследвания на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост 
(EUIPO) разкриват, че 60 милиарда евро се губят всяка година от фалшифициране на 
изделията в 13 икономически отрасъла. 
 
През последните 5 години EUIPO следи икономическите загуби от фалшифицирането в 
отрасли, за които е известно, че са уязвими по отношение на нарушения на правата на 
интелектуална собственост (ПИС).  
 
EUIPO е децентрализирана агенция на ЕС със седалище в Аликанте, Испания. Тя управлява 
регистрацията на марките на Европейския съюз (марки на ЕС) и регистрираните дизайни 
на Общността (РДО), които осигуряват защитата на интелектуалната собственост във 
всички държави членки на ЕС. EUIPO също си сътрудничи с националните и регионалните 
служби за интелектуална собственост в ЕС. 
 
Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост е 
създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата на 
интелектуалната собственост и в помощ на борбата с нарастващата заплаха от нарушения 
на правата на интелектуална собственост в Европа. Обсерваторията преминава към 
структурата на EUIPO на 5 юни 2012 г. по силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
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В настоящия доклад са обобщени резултатите от изследванията, извършени от 2013 г. 
досега от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) чрез 
Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост 
(„обсерваторията“), относно размерите, обхвата и икономическите последици от 
нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) в ЕС.  
 
Докладът има за цел да обвърже различните изследвания за стойността на 
интелектуалната собственост, за обществените нагласи в тази връзка, за механизмите, 
използвани при нарушенията на ПИС и за икономическите последици от такива 
нарушения, за да осигури цялостен поглед върху състоянието в областта на ПИС и 
нарушенията на ПИС в ЕС. Той включва също и раздел с предприеманите мерки за борба с 
нарушенията. Планира се такъв доклад да се публикува ежегодно.  
 
В едно изследване, извършено в партньорство с Европейското патентно ведомство (ЕПВ), 
EUIPO установи, че общият принос на индустриите с интензивно управление на ПИС за 
икономиката на ЕС е приблизително 42 % от БВП (5,7 трилиона евро) и 28 % от заетостта 
(към тях трябва да се прибавят още 10 % косвено въздействие върху заетостта от 
неинтензивните по отношение на ПИС сектори). Също така тези сектори генерират 
търговски излишък от приблизително 96 милиарда евро в търговията с другите държави в 
света и заплащат на своите работници с 46 % по-високи заплати от другите сектори.  
 
Поради високата стойност, с която се свързват ПИС, нарушаването на тези права е 
доходоносна престъпна дейност, която поражда значителни загуби за носителите на 
права и за икономиката като цяло.  
 
Според едно изследване, извършено от EUIPO и ОИСР през 2016 г., оценките за 
нарушенията на ПИС в международната търговия през 2013 г. достигнат до 5 % от вноса в 
ЕС или 85 милиарда евро годишно. В поредица от секторни изследвания EUIPO изчислява 
загубите от продажби в резултат от фалшифициране в 13 сектора (преки загуби в 
секторите, за които се прави анализът и по целите вериги на доставките, свързани с тях). 
Общата стойност на тези загуби надхвърля общо 100 милиарда евро годишно.  
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Високата стойност, снизходителните присъди и високата възвращаемост на вложените 
ресурси са определящи за мотивацията на престъпните групи, които участват в дейности 
по фалшифициране. Начините на действие на такива групи стават все по-сложни с 
развитието на технологиите и на каналите за разпространение, наред с разширяването на 
гамата от продукти, които се фалшифицират.  
 

Бизнес моделите, които прилагат фалшификаторите, използват предимно интернет за 
разпространението на продуктите и за насърчаване на разпространението и 
потреблението на незаконно цифрово съдържание. Интернет сайтовете, които продават 
фалшифицирани стоки, печелят от допълнителни рекламни приходи, както от 
„високорискови” реклами (за възрастни, хазарт и опасен софтуер), така и, което е 
парадоксално, от законни търговски марки, които по този начин търпят двойни щети от 
рекламирането на такива сайтове (щетите за собствените им търговски марки и вреди от 
предоставеното доверие за уеб хостинг).  

 

Освен анализите на 
предлагането на 
фалшифицирани стоки и 
пиратско съдържание, EUIPO 
изследва също и търсенето, 
тоест нагласите сред гражданите 
на ЕС по отношение на ПИС и 
склонността им към потребление 
на незаконни стоки. Сред 
мотивите на потребителите да 
купуват фалшифицирани стоки 
са ниските цени, достъпността и 
не така силното осъдително 
отношение на обществото по 
отношение на такива покупки.  
 

Като ответна мярка на тези 
тенденции EUIPO, съвместно с 
публични и частни партньори, 
предприема и подкрепя редица 

действия в отговор на тези предизвикателства. Тези действия варират от предоставяне на 
носителите на права на информация относно промените в нарушенията; работа с Европол 
по мащабни ответни мерки срещу престъпления срещу интелектуалната собственост, не 
на последно място чрез финансиране на специализирано звено в Европол за 
престъпления срещу интелектуалната собственост; подкрепа на Европейската комисия (ГД 
„Търговия“) в усилията за борба с доставката на фалшифицирани стоки за трети страни и 
предоставяне на информация на гражданите за наличното предлагане на законно 
цифрово съдържание и за икономическите последици от купуването на фалшифицирани 
стоки или от достъпа до незаконно съдържание.  
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Икономически дял и стойност на ПИС  
Този раздел съдържа обобщение на изследването от 2016 г. относно приноса на 
интелектуалната собственост, което показва, че 42 % от БВП на ЕС и 28 % от заетостта се 
генерират от интензивните по отношение на ПИС сектори. Също така има обобщение на 
изследването от 2015 г. на ниво фирми, което показва, че дружествата, които притежават 
най-малко една марка, един дизайн или патент, имат по-добри икономически показатели 
за дейността от тези, които не притежават ПИС, като този ефект е по-силно изразен при 
малките и средни предприятия (МСП). Накрая се обсъжда също и Таблото с показатели за 
МСП за 2016 г., в което са разгледани над 9 000 МСП в ЕС и се отчита дали те използват 
ПИС или причините, поради които не ползват ПИС.  
 
Защо и как се нарушават ПИС?  
В този раздел се разглеждат предлагането и търсенето на пазара на стоки, нарушаващи 
права върху интелектуалната собственост. По отношение на предлагането са обсъдени 
методите, използвани за достигане на фалшифицирани стоки до потребителите, като за 
целта са използвани различни източници и доклади, например съвместния доклад на 
EUIPO и Европол за състоянието от 2017 г. В отделни подраздели са разгледани бизнес 
моделите, използвани от онлайн нарушителите и по-специално рекламирането на 
уебсайтове, за които има подозрения, че нарушават ПИС, както и зловредното използване 
на системата за наименования на домейни с цел да се генерира трафик в магазини за 
електронна търговия, които продават фалшифицирани стоки.  
 
В последния подраздел е разгледано търсенето — какво мотивира потребителите да 
нарушават ПИС. За тази цел са използвани изследването от 2017 г. за нагласите по 
отношение на ИС и Таблото с показатели за младежите за 2016 г., което показва, че сред 
посочените от гражданите фактори, като причини за нарушаване, са по-ниските цени на 
фалшифицираните стоки и по-голямото предлагане на незаконно съдържание онлайн в 
сравнение с легалните предложения.  
 
Икономически последици от нарушенията на ПИС  
В този раздел е разгледано въздействието, което оказват нарушенията върху частния и 
върху обществения сектор на икономиката. За целта са използвани съвместните 
изследвания на EUIPO и ОИСР за търговията с фалшифицирани стоки, както и 
публикуваните от 2015 г. досега секторни изследвания, в които се прави оценка на 
разходите в икономиката в резултат от наличието на фалшифицирани стоки в ЕС. 
Включено е въздействието върху продажбите и заетостта в частния  сектор, както и 
произтичащите от това последици за публичните финанси. Взети заедно, тези две 
изследвания дават цялостен поглед върху търговията с фалшифицирани стоки в света (със 
специален акцент върху вноса на фалшиви стоки в ЕС, който възлиза на 5 % от общия внос 
в ЕС), най-засегнатите сектори, произхода на фалшифицираните стоки и произтичащите от 
това последици за европейската икономика.  
 
В последния подраздел са разгледани разходите на частния сектор за борба с 
нарушенията на ПИС, като за целта е използвано изследване от 2017 г. на почти 1 300 
дружества в 14 държави членки. Това изследване показва, че разходите за справяне с 
нарушенията са особено обременяващи за по-малките фирми. 
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Изследваните 13 отрасъла са: козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и 
принадлежности, спортни стоки, играчки и игри, бижутерия и часовници, ръчни чанти и 
багаж, музикални записи, спиртни напитки и вина, фармацевтични продукти, пестициди, 
смартфони, батерии и гуми.  
 
Данните  се отнасят за директните загуби във всеки отрасъл. Обменните курсове са от 
2015 година — времето на извършване на анализа на данните в доклада. 
следните данни показват, че преките годишни загуби в тези 13 отрасли в резултат на 
наличието на фалшиви продукти на пазара възлизат на 60 милиарда евро, което се 
равнява на 7,5 % от продажбите в тях. Натрупаните загуби са в размер на 116 евро на 
гражданин на ЕС на година. 
 
Тъй като законните производители произвеждат по-малко, отколкото биха произвеждали 
при липсата на фалшифицирани продукти и заради това наемат по-малко работници, в 
тези отрасли се губят директно 434 000 работни места. 
 
Оценката от доклада сочи, че поради наличието на фалшифициране 13-те отрасъла в 
България губят 19,8 % от директни продажби годишно. Това се равнява приблизително на 
552 милиона евро (1,1 милиарда лева) или 77 евро (150 лева) на български гражданин на 
година. 
 
Тези данни са част от цикъл изследвания, които EUIPO провежда през последните 5 
години и за пръв път те се публикуват в единен доклад. В публикувания днес обобщаващ 
доклад са събрани изследвания за приноса на интелектуалната собственост в 
икономиката на ЕС и разходите за международната търговия вследствие на 
фалшифицирането и пиратството. В него се обобщават и предприетите действията на 
национални, регионални и международни органи за борба с нарушенията на правата на 
интелектуална собственост. 
 
Изпълнителният директор на EUIPO, António Campinos, заяви: За пръв път през последните 
5 години докладите и изследванията ни са основа за изграждането на цялостна представа 
за икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството върху икономиката и 
разкриването на работни места в ЕС и освен това предоставят сведения за начините за 
нарушаване на правата на интелектуална собственост. С изследванията си показваме и 
положителния принос на интелектуалната собственост върху заетостта и растежа. 
Стремежът при работата ни е авторите на политики и гражданите да не се съмняват в 
стойността на интелектуалната собственост и вредите в резултат на нарушаването ѝ. 
 
Безспорно, EUIPO, работеща чрез Обсерваторията, предприема широк и подробен подход 
към разбирането на значението на правата върху интелектуалната собственост и на 
различните аспекти на нарушенията на ПИС. 
 
Бяха генерирани голям брой доказателства, обхващащи икономическата стойност на 
правата върху интелектуалната собственост, степента, до която тази стойност се използва 
от фалшификаторите, разходите за предприятията за справяне с нарушенията и 
уязвимостта на предприятията и лицата от тази експлоатация. 
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Въведени са също така редица мерки, които да помогнат както на големите компании, 
така и на малките и средни предприятия /МСП/, да защитават целостта и стойността на 
правата върху интелектуалната собственост, включително помощта за мониторинг на 
иновативни активи чрез използването на редица собствени бази данни, както и работата с 
EUROPOL и други партньори за справяне с доставката на фалшифицирани стоки в и извън 
ЕС. 
 
В редица държави-членки на ЕС бяха проведени редица инициативи, за да се отговори на 
проблема с нарушаването на авторските права в цифровото отношение, като закриването 
на сайтове за споделяне на файлове, въвеждането на политиката "HADOPI" с три удара 
във Франция (оттегляне на лица "Достъп до Интернет“ в резултат на три пъти изтегляне 
или достъп до защитено с авторски права съдържание) и сътрудничество с търсачките и 
платформата за по-активно отстраняване на нарушаващото съдържание. 
 
За подпомагане на политическия дебат EUIPO ще проучи ефикасността на оценката на 
икономическите разходи, произтичащи от нарушението, във формален контекст, 
предвиден от структурите, предлагани от националните сметки. Тази оценка ще разгледа 
ползите от изтъкването на значението, понятията и принципите, които са в основата на 
нарушението на правата върху интелектуалната собственост, на по-широка аудитория от 
политики и привеждането на въпроса в обхвата на основния дебат за икономическата 
политика. Повишаването на профила на тези измервания ще стимулира допълнителни 
инвестиции в научни изследвания за нарушения от страна на публичните органи и 
академичните среди, като по този начин ще разработи базата данни за установяване на 
нарушения. 
 
EUIPO признава, че настоящата разпоредба и подкрепа, предлагана на европейските 
дружества, подлежи на непрекъснат преглед и оценка, тъй като пейзажът за нарушаване 
на правата върху интелектуалната собственост става все по-сложен, например 
технологичното развитие продължава да предлага нови възможности на престъпниците 
да нарушават ПИС и да разпространяват своите стоки по-широко и чрез постоянно 
променящи се маршрути и пратки. 
 
Следователно обсерваторията ще продължи да използва доказателствата, заснети чрез 
своите бази данни и чрез взаимодействие с основните си заинтересовани страни, за да се 
справи с този развиващ се пейзаж, за да гарантира, че в бъдеще както фирмите и 
дружествата от ЕС, така и гражданите продължават да се възползват от икономическата 
стойност, заетостта и иновациите в инвестиции, свързани с интелектуална собственост. 
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Ролята на общия регламент за защита на 

личните данни в света на блокчейн 

технологиите  в ХХ I век                                                         
   

Александра ЧЕКАНСКА 
 

Глобализацията в съвременния свят обхваща всички сфери на живота – от икономиката и 
технологиите до политиката и културата. Тя не е качествено ново и напълно непознато 
явление в хилядолетния ход на световните исторически събития.  
 

Ако се обърнем към историческото развитие на човешката цивилизация, ще забележим, 
че глобализационни процеси и глобални явления съществуват още в най- дълбока 
древност, но през последните три десетилетия тя придобива невиждани до този момент 
размери. Правната глобализация е неразривно свързана с икономическата и 
политическата глобализация.1  
 

Несъмнено обаче, правната глобализация изостава в темповете си на развитие в 
сравнение с икономическата и политическата такава, да не говорим за информационната 
глобализация. Предизвикателството пред правото през XXI век е, то бързо и адекватно да 
отговори на новите нужди и методи, без да се пренебрегват добре използваните методи 
на работа на отделните правни системи и източници за да се запазят високите и крайно 
практични цели за развитие на правната сигурност, навременното и ефикасно уреждане 
на спорове и приложение на правни норми, като същевременно се уважава 
разнообразието на правните традиции. 
 

Тази глобализация стимулира и в голяма степен развитието на правото в глобален мащаб 
като сложна социална система, притежаваща изключително важна регулативна функция. 
С помощта на международните актове – регламенти, директиви конвенции, съглашения 
се съдейства за нейното развитие по същество с помощта на международноправни 
средства. 2 Именно това се наблюдава и днес с внедряването на новия регламент за 
защита на личните данни в един нов, технологичен и съвременен свят, а именно този на 
блокчейн технологиите. 
 

С настоящата статия ще се опитам да акцентирам върху ролята на Общия регламент за 
защита на личните данни -  GDPR в света на блокчейн технологиите в XXI век. 
 

Новата законодателна политика на Европейския съюз в коментираната насока, бе 
вдъхновена от устремно развиващите се дигитални технологии и интернет  в 
съвременното ни общество. Целта на GDPR е да се създаде уеднаквена рамка за 
регулиране на данните в рамките на Европа и да се засили контролът върху физическото 
съхранение и използване на личните данни. Регламентът бе приет през 2016 година и 
след двугодишен преходен период е вече в сила. 

                                                           
 

1
 Илиян Иванов - Бизнес право – 2009 г.  

2
  Илиян Иванов – „Глобализацията като процес и влиянието му върху правото“ 2009г. 
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Общият регламент за защита на личните данни, влезе в сила на 25.05.2018г. като замени 
драстично досегашната регулацията, която Директива 95/46/ЕС на Европейския 
парламент и Съвета от 24.10.1995г. даваше относно защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни. Въпросната 
директива беше въведена в българското законодателство с приемането на Закона за 
защита на личните данни през 2002г.  
С новата уредба за защита на личните данни се регламентират редица нови процедурни и 
организационни задължения за „администратори“ и „обработващи“ лични данни, 
включително корпоративни и обществени организации.  
Наред с това, регламента предвижда множество права на „субекта на личните данни“, 
тоест на физическите лица, чийто данни се обработват, като например: /правото да се 
знае как се използват личните данни по време на събирането, както и продължителността 
на времето, за което ще бъдат съхранявани, както и информацията за контакт на 
събиращата страна лични данни – чл. 13 и чл. 14 от Регламента, правото да корекция на 
неправилни лични данни – чл. 16 от Регламента, правото на възражение срещу 
използването на личните данни – чл. 21 от Регламента/. Една от новите правни 
възможности, които се въвеждат с GDPR е правото на изтриване на личните данни, когато 
те вече на са необходими за целите, за които се събрани и няма правно основание за 
тяхното поддържане – чл. 17 от нормативния акт. 3 
Наред с това, на базата на регламента, всяко юридическо лице, което осъществява бизнес 
у нас ли в ЕС е длъжно да се съобрази със законодателната рамка относно защитата на 
личните данни. В противен случай ги „грози“ особено тежки и сериозни административни 
санкции - /4 % от годишния оборот на компанията или до 20 млн. евро/. 
С прилагането на регламента в непрекъснато развиващия се и динамичен от към 
дигитални технологии свят, тепърва ще възникнат и въпроси, свързани с ролята на GDPR 
във вселената на блокчейн технологиите. 
Формирането на единно, световно информационно пространство и задълбочаване на 
процесите на информационна и икономическа интеграция на страните и хората протича 
по пътя на установяването и по – нататък в доминирането в икономиката на най – 
напредналите страни на новите технологични възможности, базиращи се на масовото 
използване на съвременните информационно – телекомуникационни технологии. 
Темповете на формиране на това общество, скоростта на внедряване на компютърна и 
друга информационна техника в общественото и държавно функциониране определят и 
темповете на развитие на механизма на регулиране на обществените отношения и 
тяхната структура.  
 

Информационните технологии внасят някои изменения в принципите на организация на 
обществото. Често на мястото на вертикалната йерархия се установяват хоризонталните 
връзки, установени от хората по техен собствен избор. Това трансформира системата от 
социални връзки на индивида между него и държавата, като от друга страна придава на 
процеса на развитие на социалната структура на съвременното общество наднационално 
измерение тъй като информационното общество по принцип има за своя основна 
транснационална идея. 4 

                                                           
 

3
  Общ регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679 

4
  Интернет право, 2014, кратък курс лекции – Ирина Цакова 
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Понастоящем това се наблюдава и при блокчейн технологиите. Блокчейн технологията 
набира голяма популярност поради своя универсален характер и възможността да бъде 
използвана и да навлезе във всички сфери на ежедневието ни. Тя може да бъде 
използвана както от бизнеса, така и от държавните администрации с цел осигуряване на 
абсолютна сигурност на информацията, която се съхранява. Универсалният ѝ характер на 
приложение може да се сравни с този на парите като универсална обменна единица. 
Именно поради тази причина, виртуалното пространство е на път да промени нормалното 
всекидневие по същия начин, по който то бе променено през 90-те години. Но за разлика 
от интернет, който донесе на обществото достъп до информация, блокчейн носи 
икономическа стойност. 
 
По своята същност блокчейн технологията представлява децентрализиран регистър на 
данни, който е видим за всекиго. Информацията, качена и съхранявана върху блокчейн, 
не може да бъде изменяна, подправяна, изтривана или размествана. Разликата между 
блокчейн и традиционните регистри се състои в това, че при блокчейн липсва посредник 
между страните, които искат да съхранят информация за сделките между тях. Например, 
държавна администрация или банка не могат да гарантират абсолютна степен на 
сигурност на информацията поради силното влияние на човешкия фактор.  
 
При блокчейн технологията дадена информация може да бъде качена само при 
едновременна оторизация на всички страни. Само тогава тя става част от т.нар. „блок“, 
който се присъединява към останалите блокове, които формират „верига“ от 
информация. Всяка страна в блокчейн притежава копие от целия регистър на 
информация. Това прави подмяната или измененията в данните почти невъзможни. Всяка 
информационна единица, част от блокчейна, притежава достоверна дата и съдържа 
информация за страните, извършили сделката, и за самата сделка. 
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Върху блокчейн може да се съхранява информация за финансови сделки, прехвърляне на 
собственост, удостоверяване на създатели на изобретения, произведения на авторското 
право, съхраняване на лични данни, информация от избори и др. Цялата тази 
информация се ползва с абсолютна степен на сигурност относно това кога е направен 
записът на информацията, какво е съдържанието, от кого записът е бил оторизиран. Още 
повече, поради необходимостта от одобрение на записа от всички страни в блокчейн, 
информацията не може да бъде подменена, подправена или изменена чрез запис на 
последващ „блок“, без всички да са го одобрили. Веднъж записана, информацията никога 
не може да бъде изтрита. 
 
Вследствие на тези качества на технологията, използването на блокчейн може да създаде 
невиждана досега сигурност в търговския и информационния оборот. Публични регистри, 
качени на блокчейн, като например имотен регистър, Търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, регистъра на особените залози и др., биха могли 
да гарантират на обществото абсолютна сигурност, че информацията, записана и качена в 
тях, е напълно достоверна и автентична. Като резултат имотните измами, липсата на 
записи за сделки или подправянето на информация, биха останали в миналото. Към 
днешна дата някои държави вече са започнали да въвеждат тази технология в 
администрацията си. Грузия е в процес по прехвърляне на всички публични регистри 
върху блокчейн. Такава информационна сигурност освен това би повишила доверието на 
гражданите в държавните институции. 
 

Независимо от предимствата, които блокчейн технологиите предоставят, се наблюдават и 
на пръв поглед и редица недостатъци. Както по–горе споменах, влезлият наскоро 
Регламент за защита на личните данни регулира на „субекта на лични данни“ редица 
права, като по– специално „правото да бъдеш забравен и изтрит“.  Парадоксално, но 
именно абсолютната защита на данни, която предоставя блокчейн технологията, се дължи 
до голяма степен на факта, че веднъж записана, информацията никога не може да бъде 
изтрита.  
 
В случая виждаме, че съществува пряко противоречие между блокчейн технологиите и 
Общия регламент за защита на личните данни  - Регламент ЕС 2016/679. Предполагайки 
именно, че тази колизия съществува за известно време, това повдига и въпросът кои са  
отговорните лица за съхраняването и администрирането на личните данни в 
децентрализирания блокчейн? Независимо от изтъкнатите различия и противоречия, 
може да се каже, че блокчейн технологиите имат много общи цели с GDPR, като една от 
тях е именно децентрализирането на контрола на данните и ограничаването на властта 
между централните доставчици на услуги и самите крайни потребители. Освен това, 
самия Регламент за защита на личните данни беше предложен за пръв път от 
Европейската комисия през 2012 г., като първоначалния фокус бе съсредоточен върху 
облачните услуги и социалните мрежи. Следователно, в контекста на всичко написано до 
тук, искам да отбележа, че е невъзможно просто да се отрекат както предимствата на 
блокчейн технологиите, така и нейните недостатъци. Безспорно е, че с развитието на 
блокчейн технологиите в динамично разрастващия се „крипто свят“, се дава една 
потенциално реална среда с изключителни възможности, в която може да се осъществи, а 
дори и да се надхвърли заложеното в законодателната рамка на GDPR.  
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В обобщение на всичко това, все повече държави и недържавни организации, обръщат 
сериозно внимание на необходимостта от законодателна инициатива с цел правно 
регулиране на блокчейн технологиите.  
 
За България такава законодателна политика все още не е налице, но този процес 
несъмнено рано или късно ще настъпи.   
 
Използвана литература: 
1. Илиян Иванов – Бизнес право, 2009г. 
2. Илиян Иванов – „Глобализацията като процес и влиянието му върху правото“, 2009г. 
3. Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент ЕС 2016/679. 
4. Ирина Цакова – „Интернет право“ – кратък курс лекции, 2014г. 
5. Адвокат Атанас Костов – „Как новия Общ Регламент за защита на личните данни ще 

повлияе върху сделките с криптовалути и блокчейн технологиите?“   
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„Летящ старт“ в бизнеса е невъзможен без 

финансова грамотност  
 

Пламен Йончев е изпълнителен директор на SIS CREDIT, който ще разкаже повече за опита 
на финансовата институция в подпомагането на стартиращи бизнеси при гостуването си 
на електронното списание „Финанси“. Защото с началото на Прехода и преминаването от 
централизирана планова икономика към свободен пазар българинът реши, че да се върти 
бизнес е най-лесната и свободна работа на света, нароиха се безброй фирми, напечатаха 
се милиони визитки, като под имената на притежателите им се изписваха най-различни 
длъжности според фантазията: управител, мениджър, директор /главен, генерален/, 
собственик и дори чорбаджия... Но този първоначален ентусиазъм бързо стихна пред 
реалностите и сега всички оцелели, в който и да е бранш, палят свещи да получат 
обществени поръчки или еврофондове.  
 

Търсите и други 
отговори? На 28 юни в 
SOHO Sofia на среща-
дискусия ще се обсъдят 
кои са важните първи 
стъпки за “Летящ 
старт”, кои са грешките, 
които да не допускате, 
както и да дадем 
пример с добри 
практики, към които да 
се стремите при 
започването на 
собствен бизнес. 
Акцент на цялата 
кампания ще бъде 

специалното внимание към социалните предприемачи, хората с увреждания и незаетите 
младежи до 29-годишна възраст със стартиращ бизнес. 
 
1. „Летящ старт“ в бизнеса – за някои може да означава даването на готови рецепти за 
успешен бизнес, за други – подаване на ръка, а за трети нещо друго, но все е свързано със 
споделен опит и реални резултати. Защо точно „Летящ старт“, с какъв заряд е пистолетът 
на съдията на стартовата линия?  
 
Зарядът на един старт винаги е, и трябва да бъде, положителен. Не смятаме, че 
точният израз е „подаване на ръка“ – ние помагаме, съветваме, учим, партнираме. 
Всяко начало е трудно и непознато, за това е хубаво да има около теб някой, който 
може да ти съдейства и даде отговор на безбройните въпроси. Финансирането не е 
единствената необходимост при стартиране на бизнес. Малко са фирмите в 
България, като SIS Кредит, който са специализирани в този тесен сегмент на т.нар. 
„микрофинансиране“ – изискват се дълбоки познания, не само финансови и на пазара, 
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но и на всички пречки, ограничения, задълбочени анализи и опознаване на бизнесите на 
клиентите. В този случай заедно с клиентите ни ставаме истински партньори от 
самия старт и е „Летящ“, защото заедно очакваме и се стремим към високи 
положителни резултати. 
 

2. Темата на информационната  кампания за повишаване на финансовата и бизнес 
грамотност на предприемачите звучи доста респектиращо. Но в България бизнесът почти 
30 години се учи на пазарно поведение, но с малки изключения няма особено добри 
резултати и практики. Какво е Вашето мнение, г-н Йончев? 
 

Преките ни наблюдения показват, че има много кадърни хора в България, на които им 
се работи и имат добри идеи. За съжаление липсата на качествено образование  и  
достъпна информация са основни пречки по пътя.. Оказва се, че много от младите 
предприемачи нямат нужните базови познания за стартиране на бизнес. Липсата на 
знания и опит води до неизбежни грешки, а това много често ги обезверява и 
обезкуражава. Има статистика, която показва, че 9 от 10 стартиращи компании в 
България фалират през първите две години. Именно за това смятаме, че освен 
финансова подкрепа стартиращите компании имат нужда и от менторство.  
 

3. В тази трудна задача, която си поставяте, имате ли партньори с които да работите 
заедно и ако да, кои са те? Може ли накратко да очертаете профилите на всеки един от 
тях, силните им страни, с които те ще допринесат към реализирането на амбициозната 
цел? 
 

Да, имаме партньори. Кампанията “Летящ старт” е насочена към три основни групи: 
социални предприемачи, хората с увреждания и незаетите младежи до 29-годишна 
възраст. Партньори са ни няколко организации в тази сфера. Основните са:  

 Reach for Change Bulgaria - Промяната България - организация с нестопанска цел, 
създаваща условия за подобряване на живота на децата чрез откриване и 
подпомагане на мотивирани социални предприемачи да осъществят своите идеи 
на практика.  

 фондация Заслушай се - Listen Up - организация с нестопанска цел, която създава 
среда за пълноценно включване на глухите хора чрез ефективни политики за 
достъпна среда и качествено образование. 

 както и MOVE.BG, Фондация SOS Предприемачи, Национален младежки форум, 
Synergia Foundation и BCause: Радваме се, че сме заедно с тях в тази кауза и се 
надяваме да има положителен ефект. Всеки от партньорите ни има сериозен 
опит в съответната област и ще ни помогнат с конкретни съвети за всички 
заинтересовани предприемачи. 

 

4. Препратката към Петър Берон – „Рибен буквар за бизнеса“ е обещаваща, но как ще 
научите тези, които казват „А“, да стигнат и до „Я“ в тази сложна материя като бизнеса, 
където всеки иска да е силен, конкурентоспособен, успешен, иновативен и т.н. 
 

Важно е да се започне от някъде, да се постави основата, за да се гради нагоре. Не 
случайно решихме да запознаем хората с основни бизнес и финансови термини, които 
да им помогнат в реализирането на тяхната идея и изграждането на 
успешна  стратегия за адаптивност към променящата се среда. Това е дълъг процес, в 
който ние сме вдъхновени да бъдем ментори и партньори. Дали ще се стигне до „Я“ 
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зависи от много фактори, няма как да гарантираме, но  е важно да опитаме и да 
положим заедно усилия. 
 

5. „Болезнената тема днес: имам идея, експертиза и енергия за осъществяването й също, 
но ми липсва финансовия ресурс. За банките съм дребен клиент, какво мога да 
предприема бързо, за да не бъда изпреварен на пазара. Ако по време на дискусиите Ви се 
зададе този въпрос, как бихте отговорили?  
 

 Има няколко варианта за финансиране като всеки крие своите рискове и положителни 
страни. Тази тема дори е част от комуникационната ни кампания във фейсбук. 
Решихме да съберем на едно място различните възможности за финансиране, като 
сме описали плюсовете и минусите. Най-общо казано стартираща фирма в България 
може да получи финансиране: 
1. Лични спестени пари това - е най-безрисковият вариант - няма задължения, но все 

пак има шанс от демотивация и силно разочарование при евентуална загуба. 
2. Роднини и приятели: положителното е, че най-вероятно няма да поискат лихва,  но 

пък могат да се включват със съвети и мнение в бизнеса, което да създаде 
конфликти. 

3. Микрофинансиращи институции специализирани в сегмента (като подчертавам, 
че нямам предвиди „бързи кредити“): това са финансови институции, които 
разбират нуждите на стартиращите компании и ще ги подкрепят със съвети и 
менторство, отделно  ще предложат добра цена. Но все пак, въпреки че може да се 
договори гратисен период за плащане на главница, кредитът трябва да бъде 
издължен по предварително договорен погасителен план, дължи се лихва. 

4. Фондове за дялово финансиране: положителното при тях е, че са специализирани 
компании, които разбират нуждите на стартиращия бизнес, но пък са строго 
профилирани в определени сектори (основно ИТ). При този тип финансиране също 
специфично е, че влизат като дялов инвеститор, т.е. не трябва да се изплаща 
кредит, директно се получават пари за идеята, но след определен период трябва 
дългът да се изкупи обратно и парите да излязат от бизнеса. 

5. Държавна помощ, европейски програми:  това е канал с реална възможностза 
финансиране без необходимост за връщане на средствата, но трябва самоучастие 
– средства за първоначалната инвестиция и за стартиране на проекта. 

 

Кой от всички варианти ще избере предприемача вече е въпрос на личен избор и 
възможности. Ако реши да избере кредит от микрофинансираща институция ние 
можем да предложим специален продукт, в който сме в сътрудничество с „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ (Фонда на фондовете), който е 
насочен именно към подкрепа на стартиращи компании в България. 
 
 

                                              Интервюто взе: Стефан ПРОНЧЕВ 
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Конкурсът приключи, да чуем гласът на 

младите 
 

Четиринадесет поредни издания на един респектиращ със своята амбиция и обещаващ с 
бъдещето си научен конкурс са „биография“, с която не могат да се похвалят много от 
инициативите със състезателен характер в образованието и науката. Точното попадение 
на традиционния наслов „Гласът на младите за силна икономика“ може да се търси в цял 
спектър от актуални послания към нашите съвременници. 
 

На нас, а може би и на вас, уважаеми читатели, най-силно ни звучи в ушите и сърцата 
скритият в наслова призив „Дайте най-после път на младите“! Ние пък ще добавим „И 
способните“... 
 

Годините на прехода доказаха, че само с богат опит, и то в други времена, икономиката 
не върви напред. Ако часовникът на личната ти амбиция и познания е спрял доста преди 
настъпването на Милениума, просто направи крачка назад и стори място на младия, 
който често дори и в своите бизнес авантюри, може да бъде по-ефективен отколкото 
твоето самоуспокоение и припомняне на лични творчески върхове. Но останали в друго 
време, при други технологии и критерии за конкурентоспособност. 
 

В Конкурс – 2018 премираните разработки са над 60. Но не толкова количеството е важно, 
а темата, която ги е провокирала. Защото и за слепците е ясно, че София просперира, а 
Видин и Ямбол потъват и обезлюдяват. Кой и с какво предизвика тази диспропорция в 
регионите на иначе единна на географската карта държава, кой я запрати в тези 
икономически, социални и демографски предизвикателства /според темата/. Защото 
„диспропорция“ е меко казано, но на езика на реалността това е сериозно заболяване, 
което ще доведе до държавен колапс... 
 

Така, че да обърнем взор към младите и да помогнем кой с каквото може! Само не и с 
даване на съвети, от които никой не се нуждае днес! 
 

От редакционния екип на списание „Финанси“ 
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Носители на наградите на ХІV 

Национален конкурс „Млад икономист – 

2018” 
 
Надпреварата, организирана за пореден път от Съюза на икономистите в България този 
път беше отново под наслов: „Гласът на младите за силна икономика”, като зададената 
тема беше доста благодатна за дискутиране и провокативна за активна авторска позиция -
  „Регионалните диспропорции в съвременна България: икономически, социални и 
демографски предизвикателства“. 
 

Ето кои са премираните разработки и техните автори в различните категории: 
І. КАТЕГОРИЯ „УЧЕНИЦИ”: 
1. Първо място Есин Мурад,  Професионална гимназия по икономика “Ал. 

Константинов“, Кърджали 
2. Второ място  Силвия Иванова Андреева, Търговска гимназия „Княз Симеон 

Търновски“, Стара Загора 
3. Трето място  Георгия Валентинова Кирилова, Национална финансово-стопанска 

гимназия, София 
Трето място  Мирела Господинова Господинова, Търговска гимназия „Княз Симеон 
Търновски“, Стара Загора 

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 
Първа Специална награда на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски”- София, 
Ния Николаева Валентинова, Национален учебен комплекс по култура с лицей за 
изучаване на италиански език и култура, Горна Баня 
 

Втора Специална награда на Фондация „Атанас Буров” – София, 
Анелия Бисерова Джамбазова, Полина Колева Петкова, Професионална гимназия по 
икономика и управление „Елиас Канети“, Русе 
 

Трета Специална награда на  „Етик Финанс” АД,  Пловдив, 
Христо Дамянов Върбанов, Средно училище „Йордан Йовков“ гр. Кърджали 
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Четвърта Специална награда на  Холдингово дружество „Корпорация за технологии и 
иновации” АД – Пловдив, 
Ивана Ангелова Пунева, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“  гр. Гоце 
Делчев 
 

Пета Специална награда на Фондация „проф. д-р Минко Русенов” – Свищов, 
Лилиана Драгомирова Димитрова, Национална финансово-стопанска гимназия, София 
 

ІІ. КАТЕГОРИЯ „СТУДЕНТИ”: 
1. Първо място Георги Янков Георгиев – Университет за национално и световно 

стопанство, София 
2. Второ място Здравка Георгиева Башкехайова, Университет за национално и 

световно стопанство, София 
3. Трето място Беатрис Венциславова Любенова – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 

- Свищов 
 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 
Първа Специална награда на Българска стопанска камара, София, 
Теодор Янчев Йорданов, Моника Мирославова Живкова, Икономически университет-
Варна 
 

Втора Специална награда на Холдинг „Стара планина” – София, 
Златко Антонов Русев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив 
 

Трета Специална награда на Холдинг „Стара планина”, София, 
Невсе Камбер Арнауд, Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград 
 

Четвърта Специална награда на Международен панаир Пловдив АД и на Генералния 
консул на Словакия в България,  
Александра Пламенова Колева, Ива Деянова Ганева, Икономически университет – Варна 
 

ІІІ. КАТЕГОРИЯ „ДОКТОРАНТИ”: 
1. Първо място Силвия Сашева Заркова – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 
2. Второ място  Магдалена Вихренова Влахова, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ – София 
3. Трето място Светлана Руменова Тимофеева – Югозападен университет „Неофит 

Рилски“ – Благоевград.  
 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 
Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
Калина Лазарова Дурова, Югозападен университет „Неофит Рилски“ –Благоевград 
 

ІV. КАТЕГОРИЯ „МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ ДО 35 ГОДИНИ”: 
Второ място  –  Марияна Евгениева Любенова, Министерство на финансите, Агенция 
„Митници“ 
Първо и Трето място – не се присъждат. 
 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ: 
Специална награда на Председателя на УС на Съюза на икономистите в България, 
Даниел Димчев Иванов – Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ – Варна 
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На участниците класирали се на първо, второ и трето място се присъжда грамота и 
парична награда, а на носителите на специална награда парични или предметни награди. 
 

НАГРАДИ ЗА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ: 
С номинационна грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад 
икономист–2018г.”, класирани с над 30 точки се награждават   следните участници – 
ученици и  студенти: 
 

КАТЕГОРИЯ „УЧЕНИЦИ”: 
1. Мелек Баязит Байрям – ПГИ „Ал. Константинов“, гр. Кърджали. 
2. Галя Станимирова Караиванова и Кръстина Стефанова Борисова – Професионална 

агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, Бяла Слатина. 
3. Николай Венелинов Бошнаков – 9-ва Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“, 

София 
4. Симона Рускова Иванова – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
5. Анелия Петрова Любенова – ПГ по търговия и ресторантьорство,  Враца 
6. Христинка Цветанова Семова – ПГ по механизация на селското  стопанство “П. К. 

Яворов“,  Гоце Делчев 
7. Лора Детелинова Димитрова – ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“, Русе 
8. Десислава Стоянова Ярчева – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев 
9. Бахар Беркант Джафер и Шадие Елван Хасан – СУ „Йордан Йовков“, Кърджали 
10. Ралица Радославова Николкова, Ванеса Иванова Дочева и Изабела Христова 

Иванова – ПГ по туризъм „П. Семов“, Габрово 
11. Синтия Георгиева Стоянова – ПГ „Проф. д-р А. Златаров“, Видин 
12. Ина Исаева Доленска и Ивана Велкова Бекярова  – Неврокопска ПГ „Д. Талев“,  Гоце 

Делчев 
13. Деря Илхан Хасан – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
14. Станислава Йорданова Косева – ПГ по туризъм „П. Семов“, Габрово 
15. Мариан Мюмюн Барбарос – СУ „Йордан Йовков“, Кърджали 
16. Онур Айхан Адем – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
17. Десислава Димитрова Гуглева и Фани Димитрова Гуглева – ПГИ „Ал. Константинов“, 

Кърджали 
18. Христо Стефанов Иванов, Илиана Венциславова Вангелова, Меги Николаева 

Стоянова и Александър Христов Мунчев – ПГ по икономика и туризъм, Петрич 
19. Вангелия Вангелова Тютюнарова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев 
20. Емилиян Викторов Стоянов – НФСГ, София 
21. Ивана Илиева Шапкова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев 
22. Юлия Красимирова Петрова – ПГ по туризъм „Ал. Константинов“, Плевен 
23. Айлин Мехмедова Халимова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце  Делчев 
24. Христина Костадинова Шиндова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев 
25. Преслава Мирославова Маринова и Ивана Тошкова Иванова – ПГ „Проф. д-р А. 

Златаров“, Видин 
26. Нора Илиянова Ванкова –  ПГ „Проф. д-р А. Златаров“, Видин 
27. Цветелина Цветанова Божурска – Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. 

Вапцаров“, Бяла Слатина 
28. Цветелина Ангелова Кехайова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце      Делчев 
29. Емира Благоева – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев 
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30. Катерина Георгиева Гюргакова и Евелин Иванова Савова –  Неврокопска ПГ „Д. 
Талев“ Гоце Делчев 

31. Джансу Юсеин Мустафа – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
32. Беркан Феим Хасан – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
33. Синем Сюлейман Муса – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
34. Айсун Осман Фаикова – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали 
35. Изабел Йорданова Игнатова и Сияна Владимирова Кирилова – ПГ  „Проф. д-р А. 

Златаров“, Видин 
 

КАТЕГОРИЯ „СТУДЕНТИ” 
1. Теменуга Георгиева Асенова – УНСС, София 
2. Костадин Стоянов Патрашков и Виктория Ивова Миладинова – УНСС, София 
3. Даяна Бисерова Георгиева и Елизабет Бисерова Георгиева – ИУ- Варна 
4. Таня Кирилова Илиева, ИУ Виена и Ивона Ивайлова Стоянова, Висше училище по 

застраховане и финанси, София 
5. Силвия Вълчева Вълчева – Тракийски университет, Стара Загора,  Радостина Емилова 

Юлева – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 
6. Илмаз Илмаз Ружди – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, 

Филиал – Русе 
   

            Председател на Националното жури: Проф. д-р ик. н. Нено Павлов 
               София, 6  юни 2018г.     

 
 
Събитието в снимки и кратки факти 
Докторант Силвия Заркова от катедра „Финанси и кредит“ при Стопанската академия „Д. 
А. Ценов” в Свищов бе класирана на първо място в националния конкурс „Млад 
икономист-2018”. Официалната церемония бе по повод  Деня на икономиста. 
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Националният конкурс се провежда ежегодно под наслов „Гласът на младите за силна 
икономика“ и стимулира ангажираността им за актуална оценка, осмисляне и търсене на 
полезни решения по актуални проблеми. 
 
Докторант Силвия Заркова завършва с отличен успех бакалавърска степен специалност 
„Финанси“ в Свищов през 2015 г., а година по-късно се дипломира в магистърска 
програма „Финансов мениджмънт“. Тя е възпитаник на Професионална гимназия по лека 
промишленост и икономика „Атанас Буров” в Горна Оряховица, като още като ученик 
получава получава наградата „Михаил Стоянов“ за отличен успех и постижения в 
извънучилищни дейности на фондация „Атанас Буров“.  
 
През 2014 г.завоюва първо място в конкурса „Млад икономист-2014“ като студент с 
разработка на тема „Зелената икономика – възможности и предизвикателства”. 
 
Като докторант разработва дисертационен труд „Проблеми и предизвикателства пред 
управлението на държавния дълг на еврозоната (по примера на Гърция и Италия)“, под 
научното ръководство на доц. д-р Стефан Симеонов към катедра „Финанси и кредит” с 
ръководител проф. д-р Андрей Захариев. 
 
В категорията „Студенти” успешно представяне за свищовската академия има и в лицето 
на класираната на трето място Беатрис Любенова, която се обучава в редовна форма в 
магистърска програма „Финансов мениджмънт”. 
 
„В тазгодишния конкурс вече традиционно фондация „Проф. д-р Минко Русенов” осигури 
награда за участник в надпреварата, която освен парична стойност от 200 лв. бе 
подкрепена и със сувенири и издания на катедра „Финанси и кредит”. Наградата е за 
Лилиана Димитрова, ученичка в Националната финансово-стопанска гимназия в София”, 
съобщи проф. Андрей Захариев. 
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Регионалните диспропорции в съвременна 

България: икономически, социални и 

демографски предизвикателства 
                                                      

Есин МУРАД 
 

Според една японска поговорка събирането на пари е като копаене с игла, а харченето е 
като вода в пясък. Нещо такова се случва и с българските общини и едва ли ще е 
пресилено, ако кажем, че повече от половината щяха да са фалирали, ако бяха частни 
фирми. 
 
Бавно и полека финансовата им децентрализация се превърна в едно имагинерно 
понятие. За нея се говори упорито повече от десетилетие, но също толкова упорито тя 
просто не се случва. 
 
Явно обаче и на финансовия министър Владислав Горанов му омръзна да спасяват 
закъсали общини с пари от държавния бюджет, защото по време на последния петъчен 
парламентарен контрол от трибуната той категорично заяви, че финансовата 
децентрализация на общините минава през изключително ниското и неадекватно 
облагане на имущество в България.  
 

„Няма как да има виенска инфраструктура с пернишки данъци“ 
Държавата не планира да трансферира допълнителни средства към бюджетите на 
общините, а ако те имат финансови трудности - да повишат данъците, предложи Горанов. 
Според него дефицитът от събиране на местни данъци е основният проблем на кметовете 
за да „вържат бюджета“. „Няма как да има виенска инфраструктура с пернишки данъци", 
каза министърът. 
 

https://www.investor.bg/novini/122/a/goranov-predlaga-obshtinite-da-povishat-imotnite-danyci--258092/
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От последния отчет на финансовото министерство за състоянието на общините става ясно, 
че за поредна година по-голямата част от дълговете на общините са породени от 
невъзможността им да финансират сами местните си дейности, да се разплащат към 
доставчици, строители или изпълнители на различни договори. Много е важно да 
уточним, че що се отнася до парите от Брюксел, общините са отличници, почти без 
изключения, защото дейностите, извършвани с европари обикновено се съфинансират с 
банкови заеми от Фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ). 
 

Според данните за финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в 
процедура по финансово оздравяване през 2018 г.,13 общини се нуждаят от финансово 

оздравяване, при 32 общини година по-рано. Това са общините Симитли, Струмяни, 
Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, 
Неделино, Чепеларе, Стамболово. 
 

Общо просрочените задължения на всички общини към 31 декември 2017 г. са в размер 
на 156,8 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 146,1 млн. лева., отчитат още от МФ. 
Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 143 общини (53% 
от общия брой общини). 
 

 
Общинският дълг и общинските гаранции към 31 декември 2017 г. възлизат на 1,2 млрд. 
лв., в т.ч. 594,6 млн. лв. вътрешен (47,2%) и 665,9 млн. лв. външен дълг (дългът на 
Столична община формира 49,9% от общия размер на дълга).  

 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/13-obshtini-se-nujdaiat-ot-finansovo-ozdraviavane-257454/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/13-obshtini-se-nujdaiat-ot-finansovo-ozdraviavane-257454/
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Най-парадоксалното е, че кметовете постоянно се опитват да се отскубнат от хватката на 
държавата, но в същото  време не спират да тропат на вратата на финансовия министър за 
още парична подкрепа, с която да вържат бюджета. 
 
Очевидно е, че общините в общия случай имат силно ограничен собствен ресурс и 
разчитат почти изцяло на субсидиите от държавата. Ситуацията е различна само в 
големите градове и курортни общини, където приходите от имуществените данъци са 
значително по-високи. За повечето общини обаче собствените данъчни приходи са около 
5-10% от бюджета им. 
От НСОРБ посочват, че целта на общините на местно ниво, а и целта на държавата на 
национално, е да се търси баланса и справедливостта при облагане, съобразено с 
пазарните условия, да се осигурява едновременно и социална поносимост и в същото 
време финансиране на всички т.нар. публични блага или услуги. 
 
Липсата на собствен ресурс обаче означава че на практика не могат да се провеждат 
смислени политики на местно ниво и второ, че дори и най-малкият шок - например 
неразплатен европейски проект, практически потопява общината „под вода” и тя няма 
инструменти за реакция. 
 
Трябва да направим и още едно уточнение, общините с държавен заем се обвързват с 
оздравителен план, както и с много по-силен надзор от централната власт, като целта е да 
бъде намален дефицитът по бюджета, необезпечените и просрочените задължения и да 
бъде подобрен мениджмънта. 
 
Има една приказка, че ако ви говорят, че работата не е в пари, а в принципи – значи 
работата е в пари. И с общините е така, защото идеята да взимаш повече (повишавайки 
налозите), за да разпределяш повече е обречена на провал, ако нещо кардинално не се 
промени в борбата с корупцията и управлението на отделните населени места. 
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Факт е, че България е една от страните с най-ниско пряко облагане. На фона на други 
държави имотните данъци тук, са почти символични. Но малките общини няма как да се 
развиват, разчитайки само на данъци. Трябват им устойчиви инвестиции и проекти, които 
да съживят замрелия трудов пазар и да вкарат реален паричен ресурс в изтънелите 
общински касички. Или най-после да се заговори за реална финансова децентрализация.  

 Нормативна рамка  
Проблемите на регионалните диспропорции у нас са обект на Националната стратегия за 
регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022г. Тя е основният документ, който 
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните 
и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика 
за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите 
и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, 
които спомагат за балансирано развитие на районите. 
 
Визираният от НСРР период от 2012 до 2022 г. е период, в който се очакват сериозни 
промени в световен и общоевропейски мащаб, период на появата на нови изпитания и 
предизвикателства пред Европейската общност и европейските държави, свързани с 
преодоляването на  ефектите от дълговата финансова криза и по-нататъшното успешно 
провеждане на политиката на сближаване и запазване на националната и регионалната 
идентичност в процеса на развитие. Най-големите изпитания пред Европа и европейските 
страни са: глобализацията, демографското развитие, изменението на климата и 
енергийната зависимост. Европейската политика през този период ще бъде адаптирана 
така, че да помогне на регионите да бъдат подготвени да посрещнат тези изпитания и 
предизвикателства и всеки регион да намери индивидуални решения за справяне с 
трудностите, пред които е изправен. В отговор на изискванията на стратегия „Европа 
2020” се разработва „Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020” като рамков 
дългосрочен документ, който определя визията и общите цели на политиките за развитие 
за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, включвайки и 
техните териториални проявления. 
 
НСРР за периода 2012-2022 застъпва цели, приоритети и специфични цели, допринасящи 
за постигането на целите на стратегия „Европа 2020” при отчитане на постановките на 
“Териториален дневен ред Европа 2020” и на Националната програма за развитие 
“България 2020”.  
 
Досега 32 общини официално са в процедура по финансово оздравяване, като седем от 
тях вече получиха и безлихвени заеми от държавата на обща стойност 20 млн. лева. 
„Процедурата по финансово оздравяване и безлихвените заеми могат единствено да 
„погасят пожари” в местните финанси, но не и да помогнат за дългосрочното развитие на 
общините. Плановото оздравяване на общини не трябва да убива дискусията за реална 
финансова децентрализация. 
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“Кохезионната политика като инструмент за преодоляване на различията в 
социално- икономическото развитие на регионите в контекста на членството на 
България в ЕС” 
Кохезионната политика на Европейския съюз има като своя основна цел социално, 
икономическо, но и териториално сближаване между регионите. Най-отличителната 
характеристика на основната инвестиционната политика на Съюза е нейната интегралност 
– тя подпомага секторните политики на ЕС, но нейните приоритети са широкообхватни и 
взаимообвързани. Постигането на напредък в приоритетните области следва да доведе 
до цялостно подобряване на качеството на живот на населението, икономически растеж и 
развитие. В съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“1 , които политиката по 
сближаване подкрепя, този растеж трябва да е интелигентен, устойчив и приобщаващ.  
 

Що се отнася до България, Кохезионната политика в периода 2014-2020 г. ще се 
осъществява посредством седем оперативни програми, финансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС. 
Имайки предвид, че по линия на тези програми се осигурява основна част от 
инвестициите в българските региони, може да се твърди, че Кохезионната политика на ЕС 
е основен инструмент за тяхното социално-икономическо развитие и сближаване. 
Въпреки това, до този момент не е постигнат особен напредък. Различията между 
регионите на ЕС се задълбочават. Съгласно възприетата категоризация, в зависимост от 
стойността на БВП на глава от населението и нейната съпоставка със средната стойност за 
ЕС, те се делят на по-силно развити, региони в преход и по-слабо развити. Всички 6 
района от ниво 2 (NUTS 2), на които България е разделена се причисляват към по-слабо 
развитите региони. Наблюдава се отчетлива разлика в развитието на западно- и 
източноевропейските региони. С оглед преодоляването на тези различия, по-голяма част 
от средства, предназначени за провеждане на Кохезионната политика са насочени към 
по-слабо развитите региони. 

 Социални предизвикателства 
България е сред страните в Европа с най-голяма разлика в равнището на доходите на 
хората от отделните социални групи. Това показват данните от проучване на Института за 
пазарна икономика (ИПИ) за социалното и подоходното неравенство. Според авторите на 
изследването над половината от населението в страната живее под прага на бедността, а 
провежданата от управляващите социална политика не води до очакваните резултати за 
намаляване на неравенствата. Сред основните причини за диспропорциите са 
проблемите в образователната система, както и социалните условия, в които израстват 
децата. 
 

 За измерването на подоходното неравенство от ИПИ използват т.нар. Коефициент 
S80/S20, който показва съотношението между доходите на най-богатите 20% и на най-
бедните 20% от населението. От данните към 2011 г. става ясно, че България е една от 
трите страни в ЕС с ясно изразен дисбаланс, като доходите на най-богатите 20% от 
населението са 6.5 пъти по-високи в сравнение с тези на най-бедните 20%. Стойността на 
коефициента е далеч над средните за ЕС, като равнището му е по-високо единствено в 
Испания и Латвия. За сравнение, скандинавските страни, в които извършваното от 
държавата преразпределение на доходите е доста по-равномерно, отчитат по-ниски 
стойности на коефициента. В Норвегия например разликата между доходите на най-
бедните и най-богатите е едва 3.3 пъти, отчитат анализаторите. 
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 Същевременно авторите на проучването отбелязват, че за периода 2001 - 2008 г. 
стойността на индикатора се е увеличила с над 84%. Това означава, че въпреки 
икономическия подем на страната в годините преди глобалната криза реално отчетеното 
увеличение на доходите е било много неравномерно. На практика през последните 
години неравенството се увеличава, което е индикация за по-бързия темп на нарастване 
на доходите на богатите в сравнение с тези на бедните. Това пък от своя страна засилва 
вероятността от социален натиск върху по-бедните класи в България. 
 
 Наблюдаваните резултати всъщност сочат, че държавата не се справя достатъчно 
ефективно с ролята си за преразпределение на средствата, което от своя страна води до 
това, че провежданата социална политика не дава желания ефект по отношение на 
намаляването на неравенството.         В този смисъл авторите на проучването изтъкват, че 
социалната политика следва да има за цел по-скоро повишаването на ефективността при 
преразпределянето на средствата, а не толкова постигането на увеличаване в абсолютния 
им размер. "С други думи, е необходимо средствата да се насочват в по-голяма степен 
към тези, които имат най-голяма нужда от тях, но по начин, който поддържа стимула за 
икономическа активност", се посочва в доклада. Пример в тази посока е създаването на 
програми за преквалификация, които биха повишили мобилността сред населението и 
съответно биха допринесли за свиването на времето, в което хората остават без работа, 
вместо средствата да се насочват просто към помощи за безработица. 

 Демографски тенденции 
Устойчивото развитие на районите в България е затруднено поради общата тенденция за 
намаляване на  населението в страната, за обезлюдяване на по-слабо развитите райони и 
за миграция към по-привлекателните райони и градове, какъвто е столицата София. 
Икономическата криза задълбочава демографските проблеми и засилва диспропорциите 
в териториалното разпределение на населението. 

 
Обща характеристика на районите от ниво 2 
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Северозападен 19 070 847 138 44,42 28,0 11,0 40,0 63,2 5 / 51 

Северен централен 14 974 861 112 57,50 30,0 11,5 42,0 66,5 5 / 36 

Североизточен 14 487 966 097 66,68 37,0 14,5 45,9 72,7 4 / 35 

Югоизточен 19 798 1 078 002 54,45 36,0 10,6 45,1 71,3 4 / 33 

Южен централен 22 365 1 479 373 66,14 30,0 11,4 45,1 66,7 5 / 57 

Югозападен 20 306 2 132 848 105,03 73,0 6,8 54,0 83,1 5 / 52 

България 111 001 7 364 570 66,34 43,0 10,2 46,7 72,5 28 / 264 
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Картината на регионалното развитие се определя най-вече от развитието на големите и 
средно големите градове в България. Най-висок дял във формирането на националната 
брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт имат София и 6-те големи града. 
Мрежата от големи градове, които са ключови центрове и генератори на растеж и 
развитие, е неравномерно развита в територията на страната. Това поражда и акумулира 
проблеми от типа “център-периферия” и обуславя възникването на междурегионални и 
вътрешнорегионални различия/неравенства. Няма съмнение, че различията между 
Югозападния район и останалите райони от ниво 2 се дължат изрично на София. 
Столицата с нейния агломерационен ареал, доминира в националното пространство 
много по-силно отколкото в минали периоди и издига проблема “център-периферия” на 
национално ниво. 

 икономически предизвикателства 
- Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл бе във фаза на 

подем през първото тримесечие на 2018 г., което предполага ускоряване на 
икономическия растеж.  

- Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо представяне през 
февруари, тъй като растежът на промишленото производство, строителната продукция и 
търговията на дребно забавиха темпа си. Общият индикатор за бизнес климата се увеличи 
през март поради подобряване на оценките в строителството и търговията на дребно, а 
този за доверието на потребителите се понижи поради влошаване на очакванията за 
икономическата ситуация в страната.  

- През март регистрираната безработица продължи да се понижава и 
достигна 6.8% по линия на по-високия изходящ поток безработни.  

- Потребителските цени се понижиха с 0.2% през март спрямо предходния 
месец, а годишният темп на инфлация нарасна до 1.9%. Базисната инфлация също се 
повиши до 1.9% на годишна база, поради ускореното поскъпване на услугите.  

- През януари по текущата сметка бе отчетен дефицит от 0.3% от БВП. Износът 
на стоки се повиши с 18.4% на годишна база, а вносът – с 23.9%, което доведе до леко 
влошаване на търговския баланс до дефицит от 0.5% от БВП. Брутният външен дълг 
възлезе на 61.9% от БВП, понижавайки се както спрямо предходния месец, така спрямо 
същия месец на предходната година.  

- Годишният растеж на кредита за частния сектор слабо се ускори до 5% през 
февруари, от 4.8% месец порано. Растежът бе движен основно от динамиката на кредита 
за домакинства.   

- Среднопретегленият лихвен процент по нови срочни депозити нарасна с 4 
б.т. през февруари, най-вече по линия на по-високата цена на привлечения ресурс от 
нефинансови предприятия. В същото време, среднопретегленият лихвен процент по нови 
кредити за нефинансови предприятия и по нови потребителски кредити се понижи, 
съответно с 38 и 26 б.т., докато средната цена по жилищните кредити отчете слабо 
нарастване с 6 б.т.   

- Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бюджетният 
излишък по консолидираната фискална програма за първите два месеца на 2018 г. 
възлезе на 0.8 млрд. лв. (0.7% от прогнозния БВП). Положителният резултат бе формиран 
от превишение на приходите над разходите по националния бюджет (в размер на 0.9% от 
БВП), докато при европейските средства бе реализиран минимален дефицит (0.2% от 
БВП).  
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 Пазар на труда  
През март, регистрираната безработица продължи да се понижава и достигна 6.8%. 
Изходящ поток безработни бе с 9 хил. души по-висок от входящия поток, което се отрази в 
намаление на общия брой безработни до 221.6 хил. души (граф. 7). Започналите работа се 
увеличиха с 22.9% спрямо февруари, в резултат основно на нарасналия брой намерили 
реализация на първичния трудов пазар. Това бе в съответствие с оживлението в търсенето 
на сезонна заетост в дейностите хотели и ресторанти, селско стопанство, търговия и 
преработващата промишленост.  

 Инфлация  
Потребителските цени се понижиха с 0.2% през март спрямо предходния месец, като 
всички основни компоненти на ХИПЦ, с изключение на алкохол и тютюневи изделия и 
административни цени, допринесоха за спада на общия индекс. Транспортните горива 
имаха най-голям отрицателен принос, след като поевтиняха с 1.3% спрямо февруари, 
въпреки отчетеното повишение в международните цени на суровия петрол както в 
долари, така и в евро.  

 
Това може да бъде отдадено на изчерпване на ефекта от поевтиняването на суровината 
през предходния месец (граф. 8). Цените на пазарните услуги също се понижиха през март 
основно по линия на по-ниските цени на пакетните услуги за почивка и туризъм с 9.4% 
спрямо месец по-рано. Административните цени нараснаха с 0.3% 2 след поскъпване на 
канализационните услуги с 1.2% през месеца, както и на пощенските услуги – с 22.5%. От 
началото на март бяха променени цените на част от услугите от универсалната пощенска 
услуга, предоставяна от „Български пощи“ ЕАД във връзка с изпълнение на актовете на 
Всемирния пощенски съюз, в сила от началото на 2018 г.3 Въпреки месечното понижение 
на общия индекс, годишният темп на инфлация нарасна до 1.9% през март (граф. 9). 
Годишния темп на поскъпване на услугите продължи да се ускорява, във връзка с което 
базисната инфлация също се повиши до 1.9% на годишна база. 
 
Източници: 
1. Месечен обзор на българската икономика – Март 2018 г., Министерство на 

финансите на Република България, http://www.minfin.bg 
2. Национален статистически институт -  Бизнес статистика; Демографска и социална 

статистика; Ключови показатели; Макроикономическа статистика; http://www.nsi.bg/ 
3. https://www.investor.bg 
 
 
 
 

http://www.minfin.bg/
http://www.nsi.bg/
https://www.investor.bg/
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Регионалните диспропорции в съвременна 

България: икономически, социални и 

демографски предизвикателства 
 

БЕЗДНАТА ДНЕС. АМИ УТРЕ? 
Qui bene distinguit - bene docet  

Който добре различава (анализира), той учи добре.  
Латинска сентенция  

 

                                                   Георги ГЕОРГИЕВ   
 
Всички ние живеем във всекидневно усложняваща се среда, в свят, който се развива на 
изключително бързи обороти и определя и посоката ни на развитие. Социалните 
общности са белязани от тенденциите за глобализация и кохезия развита на 
изключително високо ниво, с цел преодоляване на огромните проблеми, пред които се 
изправят съвременните общества, но в пълен противовес на тези политики стои 

https://www.crossroadbg.com/latinski_sentencii_-_q.html
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стратификацията с нейните огромни пропасти между отделните групи - били те класови, 
страти или социално маргинализирани групи от хора, стои алчността и користните цели, 
стои службогонството и себеотрицанието. Цялостният механизъм на развитие на света 
предопределя нуждата от сътрудничество и взаимопомощ, тъй като нито една страна на 
този етап не е способна да се справи сама със ежедневно усложняващите се проблими за 
нейните граждани. Нито една „Велика сила“ не може да поеме еднолично решаването на 
световните проблеми. Проблеми като екологично замърсяване, продоволствен проблем, 
недостиг на питейна вода, размирици, войни, цензура. Може би ще прозвучи странно 
поставянето на цензурата в този списък от фундаментарни изпитания за обществото, но 
именно при липсата на този елемент и ненамеса на външни за разглежданата система 
елементи, то въпросната структура не би стигнала далеч в борбата с всички останали 
проблеми. Именно тук идва нуждата от прилагане на основните принципи и методики в 
геоикономиката и региналното развитие, в прогнозирането и планирането, в стратегиите 
за развитие и локализация. Елбърт Хъбърт е американски писател, художник и философ 
заявил, че ние никога няма да станем цивилизована страна, докато не започнем да 
харчим повече пари за книги, отколкото за дъвка.  
 

Република България не е изключение от това огромно разделение, дори във вътрешната 
си структура. Напротив, тя е изключително показателен пример за огромната пропаст 
между нейните граждани по доход, по социално развитие и култура, по демографски 
показатели и степен на развитие. В настоящият доклад ще бъдат разгледани основните 
позиции на Република България, а именно, каква е била ситуацията „вчера“, къде се 
намираме сега – 29 години след Прехода и какви са тенденциите за едно по-добро 
„утре“? 
 

Общата картина за развитие на страната по данни на НСИ е за плавно увеличаване на 
доходите на домакинствата. За период от само шест години има приблизително ръст от 30 
процента. Това показва една благоприятна посока на развитие и косвено подобряване на 
качествата на живот на хората.  

Източник: НСИ 
Друга картина се разкрива от проведените проучвания и анализи публикувани в 
Показатели за развитие за 2017 година на И.П.И. 
БВП на глава от населението и заплати през 2015 г. (лв.)  

Град София с 26 690 лв. БВП на глава от населението и средно между 6 и 10 хиляди за 
останалите градове в страната. Това е повече от ясен показател за реалните дисбаланси, 



Списание „Финанси“, брой 2, Април - Юни  2018                                                                                                                                    31 

 
 

базирайки се на териториалните разделения. Интересно в случая е, че едва четири града 
попадат над средното за страната равнище и само те успяват да генерират средства 
равняващи се на всички останали градове.  
 
На следващата графика, отново на база данни от НСИ, са представени равнищата на 
заетост и безработица областно ниво през 2016 г. в проценти. София е на чело с 73% 
заетост, а градовете от Северна България изостават в класацията с едва 50%. Използвайки 
подобен тип данни обогатяваме цялостната картина, виждаме не просто бруто и нето 
доходи, а структурата, сърцевината на разликите и последствията от тях. 
 

Обособяването на икономическите центрове в страната е изключително ценно за 
разбирането и правилното анализиране на същността на регионалните различия и 
бедността по региони. В случая под икономически центрове разбираме областите, които 
генерират голяма част от доходите в обществото. В страната се генерират доходи за близо 
35 млрд. лв. през 2014 г., а регионалната разбивка показва тежестта на всяка област. От 
графиката е видна значителната „тежест“ на столицата София, където се генерират над 9 
млрд. лв. доходи. Следват други два големи центъра – областите Пловдив и Варна - със 
съответно 3 млрд. лв. и 2,4 млрд. лева. На следващо място са областите Бургас и Стара 
Загора със съответно 1,7 и 1,6 млрд. лева. 
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Чуждестранни преки инвестиции и разходи за дълготрайни материални активи по 
области, 2015 година 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С леки изключения от досегашните структури на разпределение виждаме и 
чуждестранните преки инвестиции в страната. Със силно снижени равнища около 
Световната криза прeз 2008-2009 година, сега се наблюдава лек темп на повишаване и 
съответно концентрация в София, Бургас, Варна, Търговище. Това е един от най-
значителните показатели за стабилността на икономиката, подходящ бизнес климат, 
сигурност. ЧПИ ни разкриват интереса на големите корпорации към нашата страна и 
тенденциите на развитие за районите, в които се развиват тези производства и 
концентрации на капитали.  

 

Данни от Световната банка за развитието на страна през периода 2005 – 2014 година по 
процент от населението живеещо под националния праг на бедност, като ръстът от около 
21-22% се запазва и няма тенденции за намаляването му. Това отново ни разкрива, че 
моментни икономически растежи, сравнително по-ниски инфлационни равнища и 

относително слабият външен 
дълг не компенсират 
множеството вътрешни 
проблеми на страната и не 
извеждат България сред 
първенците по положителни 
показатели, а все още около 
четвърт от населението се 
бори за първичните си нужди 
и елементарно битово 
оцеляване.  
 
Град София се отличава от 
средното за страната и няма 
нито един близък конкурент. 
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Това е алармиращ показател за диспропорциите в страната и показва разлика в пъти 
между само един град и всички останали области. Този дисбаланс рефлектира върху 
цялостният живот на хората, върху тяхното местоживеене, превърнало се в борба за 
оцеляване, поради липса на елементарни условия. Не веднъж са излъчвани репортажи от 
по-малки населени места без функционираща болница, без зъболекарски кабинет или  
аптека, без заведение за стари хора, дом за сираци.  
 
Говорейки си за различия и диспропорции в обществото, няма как да не споменем и 
Коефициентът на Джини, основаващ се на разпределението на доходите и Кривата на 
Лоренц, която представя кумулативните части от населението и съответно процентното 
изражение на техните доходи от общия разглеждан. За България, този индекс по данни на 
Централната банка е 37,4 за 2014 година, като от 2011 година насам тенденциите са за 
увеличаване на разликата между най-богатите и най-бедните в обществото.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Именно на тези диспропорции и утежнена икономическа ситуация се дължи масовото 
изселване и обезлюдяване на крайните села и по-малки градове, именно заради тази 
огромна разлика се наблюдават и проблеми в демографската структура на обществото, 
миграционни процеси, както вътре в страната, така и навън, огромна концентрация на 
населението в големия град. Една страна не се определя само от един град и липсата на 
активно работеща политика за неутрализиране на тези различия, приобщаване на по-
слабо развитите райони и търсенето на баланс между отделните региони на страната е 
съпроводено сега с множество други проблеми. Хората са принудени да напускат родните 
си места, защото няма работа или ако има, местата са само за нискоквалифициран 
персонал. Хората напускат заради децата си, които няма къде да учат, няма как да се 
развиват. Елементарна база и инфраструктура не е налице и това рефлектира върху 
цялото общество.  
 
Отново разглеждайки данни от НСИ виждаме броят на лечебни заведения в страната към 
31.12.2016 година – 345 заведения с 51 816 болнични легла. 
 

2006 г.- 35,7 
2007 г. - 36,1 
2008 г.- 33,6 
2009 г.- 33,8 
2010 г.- 35,7 
2011 г.- 34,3 
2012 г.- 36,0 
2013 г.- 36,6 
2014  г.-37,4 

 

Джини индекс 
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Само за столицата заведенията са близо 68 с приблизително 10 000 легла, а лечебните 
заведения за извънболнична помощ като лаборатории и зъболекарски кабинети 
наброяват 494. Този елемент от системата ни разкрива какво е състоянието на 
населението, доколко то е готово да работи дори.  
 
На съвсем случаен признак представяме и данни от други градове в страната. Като цяло 
при избора на който и да е друг град резултатите ще бъдат приблизително еднакви – 
лечебни заведение между 3 и 7, болнични легла от 600 до 1500.  

 
 
 

Представени са и данни за броя на практикуващи лекари по региони в страна. Отново 
виждаме силната концентрация на лекари в Югозападния регион с 9 276, от които 6 663 
са в столичния град. Следващият по брой лекари регион е Южен централен, в който се 
намира и град Пловдив и в който са 3 329 (58,87%) от лекарите за региона.  
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На горната графиката са представени средногодишните механични прирасти на 
населението в промили за периода 2005-2014 година. 
Институтът за пазарна икономика, използвайки данни от НСИ, разкрива именно 
споменатата по-горе закономерност, а именно преместването на населението в София и 
по-големите градове и напускайки родните места на предците си.  
 
В много от случите младите хора са принудени да оставят родителите си, за да се справят 
със сметките и да издържат собствените си семейства, което неминуемо се отразява и в 
демографски аспект на страната.  
 
Открояват се и градските центрове с най-бърз темп на обезлюдяване. Това са Смолян, 
Разград, Видин, Враца, Търговище. Все градове, които следват тази тенденция от години и 
така и не получават стимул под формата на кохезионни политики и развитие на 
инфраструктурата с цел изравняване с големите и развити центрове.  

 

 
 

Благоевград -1409 Плевен -1406 

Бургас 316 Пловдив 1751 

Варна 1317 Разград -888 

В. Търново -796 Русе -254 

Видин -843 Силистра -484 

Враца -1529 Сливен -952 

Габрово -496 Смолян -1299 

Добрич -845 София (столица) 5867 

Кърджали 21 София -670 

Кюстендил -957 Ст. Загора -130 

Ловеч -725 Търговище -638 

Монтана -729 Хасково -1152 

Пазарджик -1287 Шумен -264 

Перник -241 Ямбол -607 
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Като обобщение можем да посочим, че различията по демографски, социални и 
финансови признаци, базирани според силата си на проявление в различните 
териториални части на страната, се увеличават значително. Тенденциите разкриват все 
по-големите диспропорции в стандарта на живот, достъпът до разнообразни услуги, 
нужни за пълноценното развитие на всеки индивид, липсата на приобщителни методики. 
Цялостната система преживява момент на разпад и разслояване, разбиване на общността 
на вътрешни слаби единици, изселване от родните места, концетрация в големите 
градове. Тези процеси водят след себе си още по-големи проблеми като разширени нива 
на замърсяване, увеличаване на трафика в големите градове, проблеми с престъпността и 
сходни криминални прояви, хиляди декари необработена земя. В направения кратък 
анализ са засегнати фрагментарни елементи, но дори базирайки се само на тях лесно 
можем да представим случващото се на по-високо ниво. Това събитие не е характерно 
само и единствено за България, но много от страните преминаха този процес на 
концентрация и урбанизация и вече се насочват към рурализация и изместване на хората 
и производствените мощности към покрайнините на града и по-слабо развитите части. 
Именно това е един от проблемите, който ще бъде крайъгълен камък и за справянето с 
другите, последващи от него усложнения, и сега е моментът младото поколение да 
обърне внимание на това, да се даде гласност на случващото се около нас и да се намерят 
най-правилните решения за ефективното му решаване.  
 
Явно един от основните проблеми е слабата връзка държава – общини. Тази 
децентрализирана мрежа е неспособна да се справи с големите дисбаланси, основна 
подкрепа се явяват фондовете на Европейския съюз, но с предвижданите промени и края 
на сегашния цикъл през 2020 година, страната ни не може да разчита на тази помощ. В 
този смисъл е важно да се създаде икономическа база на определени общини, които да 
играят издърпваща роля като индустриални и икономически центрове за по-малките 
градове и населени места. Държавата трябва да проведе самостоятелна и независима 
адекватна политика с цел стимулиране на по-слабо развитите райони.   
 
Добрата инфраструктура също е от огромно значение за развитието на който и да е район. 
Слабите позиции на северните райони биха се неутрализирали, при наличие на главна 
пътна артерия. Северозападният район е най-близо до европейския пазар и има 
стратегическо място – граничи със Сърбия и Румъния. Развитието му минава през 
изграждане на магистралата Видин – София и първостепенните пътища, което ще 
подобри значително достъпа до градовете в района. 
 
Не на последно място при провеждане на регионалната политика с цел подобряването на 
стандарта на живот в градовете извън София е икономическата база и потенциал на 
градовете с население над 100 000 души в България като за начало. След което е важно 
развитието на агломерационните ареали на тези градове, т.е. подкрепа и развитие за 
градовете около тях. 
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Как изглежда картата на бедността в 

страната по региони? 
Марияна ЛЮБЕНОВА  

 

Регионалните диспропорции в съвременна България нарастват, вместо да се свиват, 
въпреки еврофондовете, чието предназначение е именно сближаване на регионите. 
България е сред страните в Европа, характеризиращи се с най-високо равнище на бедност 
и социално изключване. Най-бедните райони на страната - Северозападен и Северен 
централен, продължават да изостават. В същото време столицата София е с най-голям дял 
договорени средства на глава от населението по оперативните програми. До края на 20 
век бедността беше проблем на отделните страни. Включването на всички страни в 
световната икономическа система направи неравенството и бедността световен проблем. 
Това е основание да се тревожим за бързите темпове, с които Европа догонва Америка по 
нива на неравенството и проявява търпимост към всички явни и неявни инструменти за 
задълбочаването му.  Концепцията за бедност има основно присъствие в политическите 
платформи днес, тя е придобила и основна роля в конвенционалната икономическа 
теория, най-вече в социалистическия подход към икономиката. Още в началото се налага 
да се уточни, че дефиницията на бедност в конвенционалната теория е определено ниво 
на доход или стандарт на живот, следователно измерими характеристики на индивид или 
група. За разлика от това, в този доклад се дефинира  бедността като липса на богатство. 
Тази дефиниция, която е достатъчно абстрактна, за да позволи индуктивен анализ (без да 
има нужда от емпирични експерименти), е освен това достатъчно достоверна, за да не 
позволи изключения от реалността. Така дефинирана, бедността винаги изисква някакво 
мислене на богатството, преди да бъде мислена самата тя. Няма друга причина за 
бедността освен тази, която дефиницията и определя – липсата на богатство. 
Следователно бедността се отнася към богатството също както свободата към принудата и 
справедливостта към несправедливостта. Перифразирайки Бастиа, не бедността, а 
богатството има собствено съществуване; първата е резултат от липсата на второто.5 

                                                           
 

5
 В едно от своите есета Бастиа се отнася по подобен начин към справедливостта: “It is not justice, but injustice, that has 

existence of its own. The first results from the absence of the second.” (“Справедливостта няма самостойно 
съществувание, несправедливостта има. Първото е резултат от отсъствието на второто”.) 
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Доходите, които хората получават, са основен измерител на стандарта на живот. 
Разпределението на доходите в икономиката оказва директен ефект върху нивата на 
бедност и поради това данните за подоходното неравенство се превръщат във важен 
инструмент при проследяването на относителната бедност. През 2011г. над 24% от 
населението в ЕС е било в риск от бедност или социално изключване. Осредняването на 
тези данни обаче прикрива факта, че в някои региони проблемът е с по-голяма тежест 
спрямо други. Например въпреки удвояването на медианата на дохода в България за 
периода 2011-2017 г., страната остава с най-висок процент на хората в риск от бедност 
или социално изключване в рамките на ЕС, докато в страни като Чехия и Исландия този 
дял е с относително нисък. В доклада се илюстрира неравномерното увеличение на 
доходите в рамките на страната и помага да се проследи разликата в стандарта на живот 
на отделни групи от населението.6 Основен индикатор за подоходното неравенство в 
рамките на ЕС е т.нар. Коефициент S80/S20. Той представлява отношение между доходите 
на най-богатите 20% и доходите на най-бедните 20% от населението. Данните за периода 
от 2011 г. – 2016 г. показват, че България е сред страните, в които подоходното 
неравенство е най-високо и е далеч над средните нива за ЕС. Доходите на най-богатите 
20% от населението са 6,5 пъти по-високи спрямо тези на най-бедните 20%.7 Стойностите 
на индикатора са по-високи единствено в Испания и Латвия. Традиционни ниски са нивата 
на този индикатор в скандинавските страни, в които през годините разпределението на 
доходите се обособи като относително равномерно. В Норвегия например доходите на 
хората, попадащи в последния квинтил, са едва 3 пъти по-високи спрямо тези в първия 
квинтил. Колкото са по-високи стойностите на индикатора, толкова по-високо е 
подоходното неравенство в разглежданата страна (Вж. Графика 1.). 

Графика 1. Коефициент S80/S20 

 
       Източник: Разработена от автора. 
Не следва да пренебрегваме и факта, че тези процеси съвпаднаха с края на 
индустриалната ера, а прехода към постиндустриалната модерност отново не беше 
еднакво в полза на всички. Ускорената  деиндустриализация в повечето страни направи 

                                                           
 

6
 Zanny Minton Beddoes е редактор на списание The Economist, раздел „Икономика“. Цитатът е публикуван в The 

Economist (2012). “For Richer, for Poorer”, Special Report: World Economy, p.1. 
7
 Вж. Евростат. 
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ненужни не малко от преките производители на материални блага. Непроизводствената 
икономика стана доминанта на постиндустриалната икономика. Увеличи се 
предпочитанието към интелектуалните вложения в производството на блага. Неимоверно 
се разшири и тотално се глобализира финансово-кредитната система. Формулата на 
общественото възпроизводство пари-стока-пари прим /п – с – п` / се замени с много по 
бързо оборотната и по-доходна формула – пари – от тях повече пари / п – п`/  на базата 
само на финансови продукти и борсови операции. Нека се опитаме да си представим 
колко хора станаха излишни заради отпадане на стоката като източник на доход и за 
колко хора остана достъпна новата формула за забогатяване. Взривоопасната вълна от 
задаващо се неравенство хвърли света в друга тежка схватка – между желанието за 
регулация и контрол и стремежа към пълна пазарна свобода. Трябва да признаем, че и в 
тази битка победиха богатството и парите. Но нека си дадем сметка, че светът плати и 
продължава да плаща висока социална цена за това. Към факторите за социално 
неравенство се добавиха и провалите на свободния пазар. Бедността и неравенството 
беше допълнително катализирано най-малко от четири неща: 
 Невъзможност да се осигурят на населението необходимите обществени блага, до 

които следва всички да имат достъп; 
 Невъзможност да се осигури на обществото оптимално използване на общите ресурси; 
 Размиване на отговорността за негативните последици от редица дейности на 

пазарните „играчи“; 
 Заблудите на теориите за съвършената конкуренция – на практика „невидимата ръка“ 

на Адам Смит се задвижва от монополи и олигополи, от картелни споразумения, от 
финансови „акули“. А антимонополната икономическа политика остана все така 
безадресна и празнословна. 

 
В регионален разрез ще разгледаме относителната бедност по области в страната, като 
ще използваме както линии на бедността на областно ниво (използвани и от 
статистиката), така и налагане на линията на бедността за страната върху доходите във 
всяка отделна област. Статистиката обикновено разглежда относителната бедност по 
области, като налага различни линии за всяка една област спрямо съответния медианен 
доход в областта. Така се разкриват както нивата на относителна бедност в областите, 
така и разликите между отделни области по отношение на медианния доход или при 
едно по-свободно тълкуване - по отношение на доходите на средната класа във всяка 
област. Разликите в линиите на бедност, а съответно и в медианния доход, достигат до 
над два пъти – между Търговище и София например (Виж Таблица 1.) 
 

Таблица 1 – Линия на бедност за всеки регион в лева. 

Година, за която се 
отнасят данните  

2013 2014  2015  2016  2017  

      

Общо за страната  2 548  3 318  3 540  3 420  3 356  

Благоевград  3 098  3 377  3 384  3 176  3 382  

Бургас  3 230  3 920  3 894  3 542  3 523  

Варна  2 386  3 732  3 834  4 001  3 582  

Велико Търново  2 138  2 717  2 693  2 555  2 830  

Видин  1 477  2 171  2 954  2 353  2 436  
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Враца  2 215  2 970  3 379  2 946  2 716  

Габрово  2 534  3 175  3 272  3 162  2 855  

Добрич  2 167  2 931  2 994  2 834  3 382  

Кърджали  2 190  2 388  2 444  2 636  2 922  

Кюстендил  2 581  3 237  3 228  3 213  2 880  

Ловеч  2 307  2 680  2 490  2 721  2 414  

Монтана  2 135  2 613  2 967  2 520  3 205  

Пазарджик  2 004  2 840  3 175  2 503  2 630  

Перник  2 437  3 798  4 184  4 607  4 134  

Плевен  2 322  2 967  2 980  2 775  3 132  

Пловдив  2 656  3 264  3 663  3 407  3 393  

Разград  2 055  2 689  2 213  2 885  2 654  

Русе  2 599  3 287  3 745  3 637  3 322  

Силистра  2 204  3 101  2 874  3 186  3 449  

Сливен  1 871  2 566  3 003  2 678  2 310  

Смолян  2 051  3 208  3 060  2 935  2 936  

София (столица)  3 769  4 732  5 249  5 407  4 782  

София  2 819  3 387  3 873  3 437  3 003  

Стара Загора  2 574  3 356  3 350  3 558  3 193  

Търговище  2 027  2 948  2 415  2 197  2 250  

Хасково  2 376  3 510  3 157  3 164  3 223  

Шумен  1 934  2 700  3 070  2 884  3 142  

Ямбол  2 123  2 636  2 761  2 976  3 072  

Източник: НСИ. 
 

Разликите по отношение на относителната бедност, дори и прилагайки областни линии на 
бедността, също са много големи – между Благоевград и Видин, например, разликите 
достигат почти три пъти, като във Видин всеки трети е относително беден спрямо 
областната линия на бедността. Забелязват се и различни тенденции в относителната 
бедност, като във Велико Търново, например, бедността постоянно се свива – от над 30% 
през 2013 г. до под 20% през 2017 г. Трябва обаче отново да кажем, че това не означава 
непременно развитие, тъй като не отразява задължително нарастване на доходите. В 
Габрово пък, напротив, се наблюдава постоянно покачване на бедността (Виж Таблица 2 – 
Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за областта). 
 
Таблица 2.  Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за областта 

година, за която се 
отнасят данните  

2007  2008  2009  2010*  2011  

Общо за страната  21,4  21,8  20,7  22,2  21,2  

Благоевград  16,9  11,2  10,2  14,4  12,4  

Бургас  24,5  23,0  21,3  19,0  17,6  

Варна  15,6  23,4  21,6  23,8  22,7  

Велико Търново  30,7  28,1  24,2  26,9  19,7  

Видин  24,4  29,0  29,3  36,2  34,1  

Враца  27,8  23,4  23,8  16,9  20,5  
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Габрово  11,7  16,2  15,9  17,1  17,6  

Добрич  17,9  16,3  21,4  19,6  23,4  

Кърджали  22,5  12,1  12,4  16,6  21,3  

Кюстендил  22,4  19,9  13,1  16,7  19,3  

Ловеч  22,6  24,7  23,9  18,0  15,7  

Монтана  28,9  25,5  23,4  23,0  24,9  

Пазарджик  20,9  26,9  23,0  23,7  29,4  

Перник  16,7  17,0  17,2  19,0  17,0  

Плевен  19,8  21,9  21,8  21,5  17,5  

Пловдив  19,2  19,7  14,5  20,9  20,7  

Разград  14,3  17,3  19,8  22,8  19,2  

Русе  20,4  23,5  17,0  18,5  17,0  

Силистра  15,5  22,8  20,7  29,0  19,5  

Сливен  25,8  24,4  26,0  23,6  32,0  

Смолян  14,6  20,5  12,8  21,3  25,5  

София (столица)  21,6  18,6  15,9  18,6  18,4  

София  21,4  17,6  19,1  21,4  16,4  

Стара Загора  17,0  19,7  24,2  26,0  24,0  

Търговище  12,5  21,6  19,2  17,3  21,2  

Хасково  15,5  25,6  20,3  18,2  19,0  

Шумен  16,8  24,4  26,3  21,0  23,5  

Ямбол  21,5  22,2  21,1  24,4  16,9  

Източник: НСИ. 
 

Съпоставката на двата показателя – линия на бедността и относителна бедност по 
области, по-скоро подкрепя тезата, че в областите, където линията на бедност е по-
висока, тоест медианният доход е по-висок, относителната бедност е по-ниска. Това 
твърдение не е вярно за всички области, но все пак по-скоро се подкрепя от данните. С 
други думи, там, където средната класа е с по-високи доходи, относителната бедност е 
по-ниска. Обяснението за това най-вероятно се крие в това, че и двата показателя силно 
зависят от икономическата активност и заетостта, тоест, ако има работни места в една 
област, то е много вероятно медианният доход да е по-висок и относителната бедност да 
е по-ниска – заради по-малкото безработни, които са най-застрашената група. 
 
Има ли решение? Тук ще цитирам Джоузеф Стиглиц: „Въпросът не е дали можем да си 
позволим да направим нещо повече относно неравенството, а дали можем да си 
позволим да не правим нищо повече.“ На този етап е илюзия да говорим за премахване 
на бедността и неравенството. Но ако все пак го осъзнаем не като предопределеност, а 
като избор, като допусната подвластност на тесен кръг интереси, можем да търсим 
начини за неговото намаляване. Най-трудно ще бъде именно за този тесен кръг 
преуспяващи да осъзнаят, че се движат по улица без изход и рано или късно успехът им 
отново ще зависи от тези, които днес са изхвърлени и потопени в манталитета на 
социалното изключване. Нека си помислят как ще извадят от спиралата на неравенството 
нужния им човешки капитал, ако днес са го лишили от възможности за образование, за 
здравеопазване, за достоен живот. Ще повторя, че проблемът е глобален, това означава, 
че и дефицитът на човешки капитал е глобален. Следователно да се разчита на внос или 
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на изкуствена интеграция на изключените от други общества е също такава илюзия, 
каквато са единичните или некоординирани действия за социално отговорно 
предприемачество. 
 
Може ли България да бъде такава страна – да може, ако не пропусне шанса си 
своевременно да заяви избора на своята интелигентна специализация и да дефинира като 
национален приоритет създаването на благоприятна среда, в която резултатно ще си 
взаимодействат бизнеса, образованието, науката и властите. Ако това не се случи можем 
да очакваме да се отключи и другия симптом на неравенството - професионалния стрес, 
изразяващ се в несигурност в професионалните умения и възможности за реализация, 
липса на ясна ориентация при избор на професия, бързо остаряване на знанието и 
уменията, липса на нагласи за придобиване на нови умения за нови работни места. Това 
ще ни въведе в следващата спирала на бедността и неравенството – трудова миграция. А 
последиците от нея най-кратко могат да бъдат определени като етнокултурна 
стратификация, т.е. нов източник на социално неравенство породен от това, че: 

 Манталитетът, религиозните и ценностни нагласи на емигрантите съществено се 
различават от тези на приемащата ги страна; 

 Съществуват сериозни различия в цената на труда и възможностите за кариерно 
развитие; 

 Срещу идеите за мултикултурализъм застават сериозни различия в икономически 
предпочитания, модели на поведение, езикови бариери; 

 Между различните етнически групи възникват конфликти и противоречия, които на 
свой ред заплашват социалната стабилност. 

 
 „Неравенството” е любима тема на икономическите и политическите анализатори, на 
бизнес-лидери и политици. А в сблъсък по нея често влизат както защитниците на 
свободния пазар, така и враговете му. Едно от заключенията на ежегодния икономически 
бизнес-форум в Давос през февруари 2017 година, например, беше именно, че 
„неравенството в доходите” и от там увеличаващата се бедност е един от основните 
залози и проблеми пред световното стопанство. А достъпът до качествено образование 
като че ли става все по-труден и скъп, което изначално предопределя резултата от 
професионалните усилия на хората, отразен в доходите впоследствие. Извадени бяха 
купища статистически данни затова как все повече и повече се „разтваря ножицата” 
между бедни и богати. Възмущение и роптаене имаше и затова как една нищожна част от 
населението „контролира огромна част от богатството, получава непропорционално 
голяма част от пая” – по думите на нобеловия лауреат Джоузеф Стиглиц, чиято книга, 
„Цената на неравенството”, излезе наскоро и на български. Впрочем, четейки Стиглиц, 
човек действително остава с впечатлението, че има някакъв пай, който стои, чакащ хората 
да си го разделят, а за зла беда някои си присвояват повече, отколкото им е потребно. 
При свободния пазар „неравенството в доходите” е нещо нормално, не бива да 
предизвиква истерия и води до оптималното използване на оскъдните икономически 
блага. Пазарните участници награждават успешните бизнес-идеи с печалби и високи 
доходи и обратно – наказват неефективните със загуби и спад в реалните доходи. В този 
дух: ако богатството, натрупано от малцина, беше вследствие само и единствено на 
качествени услуги и стоки, предложени на пазара – всичко щеше да е наред. Няма 
нормален човек, който на каквото и да било основание да поставя под съмнение приноса 
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към общността на Стив Джобс или Бил Гейтс, както и справедливостта по отношение на 
доходите им. Лошото неравенство днес идва от „политическия” метод на 
„преразпределение  на доходите”. Субсидии за „жизненоважни индустрии”, съмнителни 
договори за стотици и стотици милиони по обществени поръчки, рекапитализация на 
„системни” финансови компании – това са само част от начините за „преразпределяне” на 
вече изкаран по икономически път доход, иззет от държавата чрез данъците. 
 
Регионалните изследвания подчертават, че водеща е ролята на икономическите и 
социалните подбуди за движението на населението между областите. С други думи, 
механичното движение на населението е директно обвързано с факторите за бедност - 
образование, заетост и доходи. Като прибавим към това и обективно по-ниските нива на 
бедност в големите градове спрямо малките населени места, то динамичните 
демографски процеси и наличието на няколко икономически центрове в страната се 
превръщат във важна отправна точка за разбиране на регионалната бедност. 
Разглеждането на бедността по области или райони се базира на медианния доход за 
всяка една област/район. По този начин показателят на практика разкрива относителната 
бедност в рамките на областта/района и няма пряко отношение към сравненията за 
страната. Той обаче позволява да се вникне по-дълбоко в проблемите на регионално 
ниво. В случая ще използваме данните за шестте района на страната, тъй като тези на 
областно ниво са силно променливи през годините и крият някои рискове от гледна точка 
на тяхната точност. На пръв поглед прави впечатление, че регионите на север като цяло са 
с по-ниски нива на относителна бедност, което е донякъде изненадващо на фона на 
данните за икономическите центрове, които са разположени предимно в южната част на 
страната. По-детайлният поглед обаче дава обяснение. Ако разгледаме данните за 
относителната бедност по райони преди каквито и да е било трансфери (пенсионни и 
социални), то нещата си идват на мястото. Най-ниски нива на относителна бедност преди 
трансферите се наблюдават в Югозападния и Югоизточния райони, като след тях се 
нарежда Североизточният район. Това са и трите района с най-високи нива на медианния 
доход, както и с наличие на силни икономически центрове. Южният централен район се 
представя най-слабо по отношение на относителната бедност преди (а и след) 
трансферите, но това е и районът с най-нисък медианен доход. Област Пазарджик 
например е областта с най-нисък медианен доход в страната и в същото време - с най-
високи нива на относителна бедност спрямо този медианен доход. 
 
Ефектът на пенсионните плащания върху относителната бедност е най-силен в Северен 
централен район, докато в трите района с най-ниска относителна бедност преди 
трансферите - Североизточен, Югоизточен и Югозападен - е чувствително по-нисък. Това 
означава, че вътрешните пенсионни трансфери в страната оказват най-голям ефект 
именно в най-проблемните от гледна точка на бедността райони. Тези пенсионни 
трансфери следват и демографските процеси, като е нормално да са насочени в по-голяма 
степен към райони с високи нива на възрастова зависимост. Ефектът на социалните 
плащания също е по-голям на север, като най-сериозен е в Северозападния район. 
Интересно е, че отчетливо най-нисък е ефектът на социалните плащания в Югоизточния 
район, а не в Югозападния, където нивата на бедност преди трансферите са най-ниски. 
Разбивката по области показва, че социалните трансфери оказват немалък ефект и в 
столицата София въпреки отчетливо по-високите доходи. Общото наблюдение е, че по-
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добрите данни за относителната бедност на север са до голяма степен провокирани от 
трансферите - пенсионни и социални, както и от относително по-ниските доходи. 
Северозападният и Северният централен район са в най-голяма степен повлияни от това 
преразпределение, като тук трябва да имаме предвид и факта, че в периоди на 
икономически спад относителният ефект на макроикономическите процеси върху 
доходите на домакинствата в тези райони е по-нисък, тъй като голяма част от тях се 
формират от пенсии, чието получаване не е директно обвързано със състоянието на 
пазара на труда. Пенсионната система оказва най-голям ефект в Северния централен 
район поради големия дял на възрастното население, докато социалната система оказва 
най-голям ефект в Северозападния район поради зависимостта на голяма част от 
населението му от такива плащания. В същото време, изпреварващият ръст на заплатите 
спрямо пенсиите и демографските процеси в страната (и в Северозападния и Северния 
централен район в частност), залагат предпоставки за по-нататъшно разтваряне на 
ножицата на доходите. Въпреки че доходите от заетост растат, фактът, че все по-малък 
брой работещи издържат все по-голям брой пенсионери, не позволява на пенсионните 
плащания да поддържат този темп на растеж.  
 
Предложения и препоръки за подобряване на картата на бедността в България 
Пътят, през който минава осъществяването на идеята за реализиране на подобрения в 
ситуацията на икономическо неравенство в България обхваща следните етапи: оценка на 
икономическото неравенство, изграждане на концепция, разработване на план-програма 
и реализиране на практика на идеята от правителството (Вж. Фиг. 1.). 
Фиг. 1. Пътят на реализиране на подобрения на картата на бедността в България – 
стъпка по стъпка 

 
Източник: Разработена от автора. 
 
Необходими са нови инструменти за „обуздаване“ на финансовия капитализъм, както и 
модернизация на данъчната система и социалното осигуряване. Държавната намеса 
предотврати краха на световната финансова система през 2007-2008 г., но държавата не 
успя да вземе мерки за адекватно регулиране. Това следва да бъде приоритет на 
програмата на новото правителство. 
 
Приемане на социални политики, насочени към семейството, които имат предвид и 
семействата с един родител. Увеличаване на ресурсите за осигуряване благосъстоянието 
на младите, които да бъдат използвани за мерки, насочени към подпомагане на децата и 
семейства им. 
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 Приемане на мерки за борба с бедността сред работещите. 

 Възприемане на интегриран подход по отношение на бюджетните оптимизации, за 
да се предотврати задълбочаването на различията между градските и селските 
райони. 

 Ускоряване на приемането на план за действие и ясен механизъм за наблюдение 
на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите 2020. 

 Детската бедност да стане приоритет в политическия дневен ред: приемане 

 на новия Закон за закрила на детето и да се възобновят дискусиите по новия Закон 
за предучилищното възпитание и подготовка. Разработване на система за 
социална и психологическа подкрепа, за да се предотврати изоставянето на деца. 
Ускоряване на изпълнението на мерките, свързани с детското правосъдие. 

 Развитие на достъпни и комплексни услуги за възрастните хора и хората с 

 увреждания, които помагат за техния независим живот. Ускоряване на развитието 
на Националната стратегия за дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с 
увреждания. Разработване на цялостна схема за достъпни мобилни домашни 
грижи (медицински и социални), като част от политиките за дългосрочни грижи. 
Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги за всички, чрез 
възобновяване на дискусиите относно Стратегическа рамка за политиките за 
здравеопазване /Подобряване на здравето на нацията 2014-2020. 

 
Данък богатство 
Друг инструмент е глобалния прогресивен данък върху богатството заедно с 
повишаването на прозрачността на финансовите операции. Това изисква ефективно 
регулиране на банковата система и международните капиталови потоци. 
Основна задача на данъка върху богатството не е само финансирането на социални 
проекти, но и спиране на ръста на имущественото неравенство и регулиране на 
финансовите системи за предотвратяване на кризи. Без такъв данък има риск делът на 
най-богатите 1% от населението да продължи да расте. Освен това, ако в условията на 
свободна търговия и свободно движение на капитала и работна сила няма силно 
социално ориентирано правителство, ще нарасне опасността от националистически 
движения и/или протекционистични настроения. Ставката на данъка върху богатството 
трябва да е ниска, няколко процента. Това е нова идея и тя изисква оценка на 
облагаемите активи, обмяна на информация за техния размер и притежатели. 
Но при сегашното ниво на международно сътрудничество, това е недостижима идея. 
 
Прозрачност на финансовите потоци 
Обоснована дискусия за подходите към решаване на глобалните проблеми изисква точни 
и пълни данни за разпределение на богатството в света. Голяма част от световния капитал 
е скрита в офшорни зони. Финансовата прозрачност може да бъде постигната, ако 
европейските и американските банки сътрудничат на съответните органи. 
Изследванията на кривата на доходите и регионалните различия показват основните 
фактори за попадане в риск от бедност - образованието, икономическата активност и 
населеното място. Направеният тук регионален преглед показва, че постепенното 
утвърждаване на икономическите центрове в страната може до голяма степен да обясни 
регионалните проявления на бедността. Обособяването на пет основни икономически 
центъра предопределя областните данни за доходите - отдалечеността от въпросните 
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центрове води до чувствително по-ниски нива на доходите. Липсата на големи 
икономически центрове на север (с изключение на Варна) обяснява по-ниската 
икономическа активност в Северозападния и Северния централен район. Именно в тези 
райони е най-осезаем ефектът на социалните трансфери - пенсии и социални плащания, 
които макар да свиват относителната бедност в рамките на района, не могат да 
компенсират липсата на трудови доходи и съответно изоставането спрямо по-развитите 
райони на страната. Разбивката на районните пазари на труда показва някои интересни 
развития. Във всеки един район на практика се засилва ролята на икономическия център - 
традиционно за столицата София, Варна и Пловдив, а в последните години и 
утвърждаването на Бургас. Динамиката на пазара на труда в Северозападния и Северния 
централен район насочват вниманието към Плевен и Велико Търново, които постепенно 
се открояват и играят все по-голяма роля, макар и все още далеч от водещите 
икономически центрове в страната. Изводите по отношение на публичните политики 
следва да са именно в посока на създаване на условия и стимули за утвърждаване на 
икономическите центрове, в т.ч. по-силни такива на север. Ключови за това са процесите 
по финансова децентрализация, които да целят обвързване на икономическата активност 
в регионите със състоянието на местните бюджети, както и съвместната работа на 
местните власти за открояването на инвестиционни дестинации, които излизат извън 
рамките на строгото административно-териториалното деление в страната. 
 
Заключение 
Бързият растеж на икономиките в развиващия се свят често довежда до нарастване на 
неравенството между групите от населението в една страна. Това е донякъде нормално с 
оглед на нарастващия дял в тези икономики на дейности с по-висока добавена стойност, 
което пък води до увеличеното търсене на квалифициран труд и увеличава разликата в 
доходите между отделните социални групи. 
 
Данните ясно очертават, че не просто съществува проблем с неравенството в България - 
той е един от най-сериозните в ЕС. За неговото разрешаване са необходими целенасочени 
действия за по-ефективно преразпределение на доходи от страна на държавата и по-
добре насочена социална политика, която подпомага най-нуждаещите се. Добрите 
примери в Европа показват, че ефективното преразпределение на доходите от страна на 
правителството може да се постигне и при ниска подоходна данъчна ставка. 
 
Въпреки това необходимо е да се постави основен акцент върху пазара на труда и 
качеството на образованието. Наличието на пазарни ограничения като минимални 
осигурителни прагове и ниските нива на мобилност (разбирай възможността за 
преминаване от една длъжност в друга) създават сериозен натиск върху младите и 
нискоквалифицираните служители в страната. Проблемът се влошава и поради голямата 
разлика между резултатите на учениците в образователната система и липсата на 
ефективност и синхронизация между отделните степени на образование и пазара на 
труда. Разрешаването на тези проблеми ще доведе до повишаване на заетостта. Именно 
по-високата заетост, а не по-агресивното преразпределението на доходи, ще доведе до 
повишаване на доходите и стандарта на живот на населението. В противен случай 
разликата между нискоквалифицираните (обикновено по-бедните класи) и 
висококвалифицираните (обикновено по-богатите) вероятно ще се запази през годините. 
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Високите нива на бедност и неравенство повишават риска от социално изключване на 
част от населението и намаляват възможностите за реализация пред тези хора. С други 
думи част от тях ще срещат все по-сериозни затруднения да постигнат необходимия 
стандарт на живот и да развиват своя потенциал поради причини, независещи от тях 
(например образование и доходи на родители). Негативните последствия са много, но 
всички те имат общ краен ефект – намаляване на производителността на труда на 
населението, което ограничава потенциала за растеж на икономиката в дългосрочен 
план. 
 
Проектните идейни предложения и препоръки имат потенциал да доведат до полезен и 
иновативен модел за намаляване на неравенството и от там и нивото на бедност в 
България. 
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Регионалните диспропорции в съвременна 

България: икономически, социални и 

демографски предизвикателства 
    

Силвия ЗАРКОВА 
 

Въведение  
В контекста на развитието на регионалната политика в съвременният свят социално-
икономическите различия между регионите са в основата на инициирането на концепции 
и програми за решаване на проблема с регионалните диспропорции. Именно това е и 
едно от основните затруднения в съвременна България - наличието на висока степен на 
социално-икономически и демографски различия между отделните райони. Въпреки 
активната дейност на страната в прилагането на политика в съответствие с тази на 
Европейския съюз за икономическо, социално и териториално сближаване, регионалните 
диспропорции създават ограничения и разширяват своето влияние.  
 

Обект на настоящото изследване са основните индикатори, имащи информационна 
ценност за социално-икономическото развитието на България. Предмет е практико-
приложното значение на икономическите показатели за измерване и моделиране на 
икономическата динамика в регионален мащаб. Изследователската теза е, че в условията 
на съвременна България, като страна членка на Европейския съюз, съществува висока 
степен на несъразмерност между отделните райони в страната, които задълбочават 
социално-икономическите различия на населението. Целта на настоящото изследване е 
да се проучат и оценят диспропорциите в социално-икономическото развитие на 
българските области по отношение на демографския потенциал, социалното развитие, 
икономическото развитие и инфраструктурата. Основните задачи са фокусирани върху 
анализ и оценка на диспропорциите в българските райони чрез йерархично 
разпределение на областите и групирането им по отношение тяхното демографско и 
социално-икономическо развитие, както и да се дадат предложения относно тяхното 
минимизиране. Методите използвани в изследването са многовариантен сравнителен 
анализ и по-конкретно използването на таксономичният коефициент за развитие на З. 
Хелвинг, както и метода на стандартното отклонение.   
 

 1. Теоретични аспекти на социално-икономическото развитие в съвременна 
България 
През последните години нарастващо значение в политиката на страната придоби 
регионалното икономическо развитие, като се превърна в основен акцент на местните и 
централни органи на управление. Икономическото развитие се счита за ключова 
концепция, описваща основната глобална социално-икономическа цел. Подобряването на 
жизненият стандарт е основно предизвикателство за развитието, (The World bank, 2003) 
характеризиращо се с устойчивост, социално сближаване и демографски потенциал. 
Регионалното развитие е многостранен процес, обхващащ съответните реформи в 
икономическата и социална структура, намаляването на неравенствата и бедността. 
Развитието на регионите се разглежда като цялостна промяна, която допринася за 
подобряване на икономическата система и стандарта на живот на населението. (The 
World bank, 2002) 
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Различията в регионалното развитие попадат в рамките на икономическите стратегии в 
национален план. Националните икономически стратегии имат за цел да подобрят 
регионалните средносрочни и дългосрочни икономически условия, така че да позволят 
коректно функциониране на пазарните механизми. Както и да допринесат за постигане на 
относително равновесие между равнищата на икономическо и социално развитие на 
различните региони на националната територия или за гарантиране на справедливо 
междурегионално сътрудничество. За генериране на различията в отделните региони се 
използва европейската класификация на териториалните единици за статистически цели – 
Nomenclature of territorial units for statistics /NUTS/ (Захариев, А., 2012). 
 
Класификацията разделя България на две основни зони (НСИ, 2003) от NUTS-1 Северна и 
Югоизточна България, Югозападна и Южна централна България. Според NUTS-2 в 
България има шест района – Югозападен (София, София /столица/, Кюстендил, 
Благоевград, Перник), Южен централен (Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, 
Кърджали), Югоизточен (Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас), Североизточен (Варна, 
Добрич, Търговище, Шумен), Северен централен (Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, 
Силистра) и Северозападен район (Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч). От трето 
ниво на разпределение NUTS-3 България е разпредeлена съответно на отделните 
административни области.  
 
Членството на България в Европейския съюз създаде нова среда за регионално развитие, 
чиято основна цел се фокусира върху кохезионната политика, провеждана в страната за 
постигане на социално-икономическо сближаване между регионите. Постигането на 
балансирано регионално развитие, конвергенция и предотвратяване на потенциални 
диспропорции през последните години се осъществява с финансиране от Структурни и 
Кохезионни фондове чрез следните оперативни програми (Лилова, Р., Радулова, А., 
Симеонов, С., 2016), разделени в два програмни периода: Първи програмен период8 (ЕС, 
2007) /2007 г. - 2013 г./, втори програмен период9 (Economix, 2014) /2014 г. – 2020 г./ .  
Важно е да се отбележи, че част от оперативните програми се осъществяват на 
национално и институционално равнище, докато други са разположени на регионално 
ниво. Регионалните програми позволяват да се подобрят ключови индикатори в 
отделните региони, но и допринасят за значителни различия в цялостната социално-
икономическа и демографска ситуация в 28-те области в България.  
 
 2. Методологична рамка за конструиране на модела за развитие на З. Хелвинг 
 
Настоящият анализ е изграден на база таксономичният модел за развитие на З. Хелвинг 
(Pawlas, I.), основаващ се на многовариантен сравнителен анализ, чрез който може да се 
направи йерархично разпределение на областите в България, по отношение на 
демографския потенциал, социално-икономическото развитие и наличната техническа 
инфраструктура. За настоящият анализ е обхванат период от 5 години – от 2012 г. до 2016 

                                                           
 

8
 ОП „Регионално развитие“, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“, ОП „Развитие на 

човешките ресурси“, ОП „Транспорт“, ОП „Административен капацитет“, ОП „Техническа помощ“ 
9
 ОП „Региони в растеж“, ОП „Конкурентоспособност и иновации“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Добро 

управление“, ОП „Наука и образование“, ОП „Околна среда“, ОП „Транспорт“ 
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г., като са изследвани поотделно 2012 г., 2014 г. и 2016 г. Анализът се базира на три групи 
индикатори, взаимствани от базата данни на НСИ: Първа - демографски потенциал10,  
Втора - социално-икономическо развитие11. Трета - техническа инфраструктура12. 
Променливите се считат за стимули за развитие, като на база на тях е конструиран 
модела, където zj0=max(zij).  
 
За изчисляване разстоянието, между показателите (i) е използвана Евклидовата 
зависимост, т. нар. „Eвклидово пространство“ (Pawlas, I.):  
 

dj0  = √∑(zij − zj0)2

m

j=1

 

 Методологията по конструиране на таксономичната мярка за развитие (TMD) е 
както следва (Jarocka, 2012)  

(2)                𝑇𝑀𝐷𝑖 = 1 −
𝑑𝑖0

𝑑0
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, където: 𝑑0 = 𝑑0

̅̅ ̅ + 2𝑆0 

𝑑0
̅̅ ̅  =

1

𝑛
∑ 𝑑𝑖0

𝑛

𝑖=1

, (4)     𝑆0 = √
1

𝑛
∑(𝑑𝑖0 − �̅�0)2

𝑛

𝑖=1

 

 където: TMD i ∈ [0; 1], i=1,2,…, n.  
 
 Началният етап на емпиричното изследване започва с установяването на 
таксономичната мярка за развитие (TMD) на всеки отделен индикатор в трите 
разглеждани групи показатели: демографски потенциал, социално-икономическо 
развитие и технологична инфраструктура. В търсене на обобщаващ показател се 
конструира синтетична мярка, в която са вземат предвид кумулативно осреднените 
стойности на всяка комбинация от показатели по групи. Именно чрез нея се създава 
възможност да се направи йерархично подреждане по отношение демографския и 
социално-икономическия потенциал, както и технологичната инфраструктура, измерени 
чрез (TMD). Изведените констатации, позволяват анализираните области да бъдат 
групирани в ред според степента на цялостното развитие на всяка една област, изразена 
посредством (TMD). Прилагането на т. нар. клъстерен анализ и интерпретирането на 
данните, доведе до групиране на областите в България в 4 групи, според нивото на 
развитие през 2012 г., 2014 г. и 2016 г. посредством метода на стандартното отклонение и 
следното правило: 
                                                           
 

10
 Включват се: коефициент на възрастова зависимост – отношение на населението на 65 и повече години към 

населението на 0-14 години в %; коефициент на възрастова зависимост – отношение на населението на 65 и повече 
години към населението на 15-64 години в %; относителен дял на населението в градовете в %; гъстота на 
населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии, брой лица/кв. км.; 
коефициенти на естествен и механичен прираст в ‰ 
11

 В т. ч:. брой легла в МБАЛ на 1000 души от населението, преминали болни за лечение през МБАЛ; регистрирани 
престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души от населението; БВП на човек от населението в 
лв.; средногодишен доход на лице от домакинството в лв.; чуждестранни преки инвестиции в предприятията от 
нефинансовия сектор с натрупване към 31.12 в  хил. евро 
12

 Към нея се причисляват: качество на пътната настилка, % в добро състояние; гъстота на пътната мрежа, 
дължина на пътната мрежа в км/100 кв. км.; относителен дял на домакинствата с достъп до интернет в %/.   

(1)

_ 

(3)

_ 
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- G1: 𝑠𝑖 < �̅� − 𝑆(𝑠)    - G2 : �̅� >  �̅�𝑖 ≥ �̅� − 𝑆(𝑠) 
- G3: �̅� + 𝑆 (𝑠) > 𝑠𝑖 ≥ �̅�   - G4 : 𝑠𝑖 ≥ �̅� + 𝑆 (𝑠),  

където:       
        �̅� – средна аритметична на (TMD); S(s) - стандартното отклонение на 
(TMD); 𝑠𝑖- стойността на променливата (TMD) 

  
3.  Резултат от многовариантния сравнителен анализ 

Във фокуса на настоящата точка са получените стойности на TMD след множество 
изчисления13, представени в табличен вид, базирани на данни от НСИ. Таблиците от №1 
до №3 представят постигнатите резултати от многовариантният сравнителен анализ, 
извършен чрез прилагането на метода на З. Хелвинг за изчисляване на таксономичната 
мярка за развитие във всяка от 28-те области. През 2012 г. се наблюдава, че областите 
Габрово, Перник и Варна са с най-добри показатели по отношение на демографския 
потенциал. Това се дължи на добри стойности на показателите: коефициент на възрастова 
зависимост – отношение на населението на 65 и повече години към населението на 15-64 
години и коефициента на механичен прираст. Докато Смолян, София (столица) и 
Благоевград са с най-неблагоприятни условия. Показателни за това са стойностите на 
коефициента на механичен прираст. През 2014 г. и 2016 г. тенденцията се изменя и 
водещи области с добър демографски потенциал са: София (столица), Габрово и Пловдив, 
а с най-нисък TMD са областите: Разград, Търговище, Враца, Силистра и Смолян. Това 
може да се проследи в таблица №1. 
 
Таблица №1 Позициониране на областите в България по демографски потенциал 
 

№ 
2012 година 2014 година 2016 година 

Област TMD Област TMD Област TMD 

1. Габрово 0,883 София (столица) 0,867 София (столица) 0,876 

2. Перник 0,847 Габрово 0,837 Габрово 0,842 

3. Варна 0,834 Пловдив 0,813 Пловдив 0,826 

4. Русе 0,833 Русе 0,809 Варна 0,819 

5. София 0,827 Варна 0,805 Русе 0,816 

6. Ловеч 0,825 Перник 0,805 Перник 0,813 

7. Хасково 0,823 Бургас 0,798 Бургас 0,806 

8. Шумен 0,821 Кюстендил 0,798 Стара Загора 0,802 

9. Велико Търново 0,820 Видин 0,795 Велико Търново 0,794 

10. Стара Загора 0,820 Стара Загора 0,793 Плевен 0,790 

11. Видин 0,820 Плевен 0,792 Кюстендил 0,790 

12. Монтана 0,812 Хасково 0,789 Ловеч 0,785 

13. Добрич 0,811 Ловеч 0,789 Ямбол 0,784 

14. Кюстендил 0,810 Ямбол 0,786 Видин 0,779 

15. Пловдив 0,808 Кърджали 0,786 Сливен 0,778 

16 Ямбол 0,807 Велико Търново 0,783 Хасково 0,776 

                                                           
 

13
 Тъй като цялостното апробиране на модела в рамките на това изследване не е възможно, тук не се представят 

първичните данни или тяхната динамика по отделните групи, а само получените резултати.  
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17 Плевен 0,807 Монтана 0,781 Монтана 0,774 

18. Бургас 0,806 Сливен 0,781 Шумен 0,773 

19. Силистра 0,795 Пазарджик 0,766 София 0,770 

20. Търговище 0,784 София 0,765 Кърджали 0,766 

21 Пазарджик 0,768 Шумен 0,762 Благоевград 0,766 

22. Враца 0,766 Благоевград 0,761 Пазарджик 0,766 

23. Кърджали 0,764 Добрич 0,761 Добрич 0,763 

24. Разград 0,750 Враца 0,750 Силистра 0,758 

25. Сливен 0,746 Смолян 0,750 Смолян 0,751 

26. Благоевград 0,741 Силистра 0,748 Враца 0,745 

27. София (столица) 0,731 Търговище 0,747 Търговище 0,740 

28.  Смолян 0,724 Разград 0,727 Разград 0,720 

Източник: изчисления на автора, базирани на данни на НСИ 
 
По отношение на социално-икономическото развитие през 2012 г. област Плевен се 
утвърждава като лидер, следвана от областите Пловдив и Пазарджик. Най-ниското ниво 
според модела е регистрирано в София (столица), Бургас и Варна. През 2014 г. и 2016 г. 
тенденцията драстично се изменя, като на челни позиции се нареждат София (столица), 
Плевен, София и Пловдив, като съответните стойности могат да бъдат проследени в 
таблица №2. Обективни показатели се явяват БВП на човек от населението, 
средногодишният доход на лице от домакинството и чуждестранните инвестиции в 
предприятията от нефинансовия сектор.  Най-ниски позиции заемат Кърджали, Шумен, 
Добрич и Силистра. Това се дължи основно на стойностите на показателя-брой легла в 
МБАЛ на 1000 души от населението. 
 
 
Таблица №2 Позициониране на областите в България по социално-икономически 
потенциал 

№ 
2012 година 2014 година 2016 година 

Област TMD Област TMD Област TMD 

1. Плевен 0,885 София (столица) 0,942 София (столица) 0,914 

2. Пловдив 0,863 Плевен 0,863 Плевен 0,856 

3. Пазарджик 0,856 София 0,852 Пловдив 0,842 

4. Монтана 0,843 Пловдив 0,847 София 0,821 

5. Смолян 0,838 Габрово 0,842 Габрово 0,811 

6. Кюстендил 0,837 Варна 0,835 Стара Загора 0,807 

7. Силистра 0,829 Стара Загора 0,824 Пазарджик 0,794 

8. Кърджали 0,827 Монтана 0,813 Монтана 0,793 

9. Търговище 0,826 Враца 0,812 Варна 0,781 

10. Сливен 0,822 Кюстендил 0,802 Бургас 0,780 

11. Разград 0,821 Търговище 0,796 Кюстендил 0,779 

12. Габрово 0,816 Бургас 0,789 Враца 0,775 

13. Хасково 0,813 Русе 0,788 Русе 0,761 

14. Ловеч 0,811 Разград 0,787 Смолян 0,750 

15. Видин 0,799 Смолян 0,787 Търговище 0,749 
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Източник: изчисления на автора, базирани на данни на НСИ 
  
С най-добро развитие на техническата инфраструктура през 2012 г. се позиционират 
Перник, Габрово и Търговище, като това се дължи на индикаторите-качество на пътната 
настилка и гъстота на пътната мрежа. Най-слабо развити са областите Благоевград, Бургас 
и Шумен. През 2014 г. и 2016 г. на предни позиции по отношение на техническата 
инфраструктура заемат областите: Габрово, Варна, София (столица), Перник и Видин. Това 
се дължи следствие на високи стойности на показателите: относителен дял на 
домакинствата с достъп до интернет и гъстота на пътната мрежа. Съответно 27-мо и 28-мо 
място, видно от таблица №3 заемат Враца, Плевен, Благоевград и Монтана. 
 
Таблица №3 Позициониране на областите в България по отношение развитието на 
техническата инфраструктура 

№ 
2012 година 2014 година 2016 година 

Област TMD Област TMD Област TMD 

1. Перник 0,865 Габрово 0,907 Варна 0,886 

2. Габрово 0,856 София (столица) 0,867 София (столица) 0,878 

3. Търговище 0,849 Перник 0,864 Видин 0,865 

4. Сливен 0,847 Кърджали 0,844 Перник 0,865 

5. Кюстендил 0,827 Ямбол 0,831 Хасково 0,855 

6. Ямбол 0,804 Сливен 0,828 Стара Загора 0,855 

7. Ловеч 0,802 Силистра 0,821 Пловдив 0,845 

8. Видин 0,801 Варна 0,821 Габрово 0,838 

9. София 0,799 Русе 0,813 Русе 0,829 

10. Хасково 0,797 Разград 0,807 Търговище 0,829 

11. Стара Загора 0,788 Стара Загора 0,801 Враца 0,827 

12. Велико Търново 0,779 Хасково 0,798 Добрич 0,827 

13. Пазарджик 0,777 Смолян 0,796 Кюстендил 0,826 

14. Добрич 0,775 Велико Търново 0,789 Шумен 0,817 

15. Варна 0,772 Търговище 0,777 Разград 0,815 

16. София (столица) 0,771 София 0,771 Смолян 0,812 

17. Смолян 0,767 Пазарджик 0,770 Сливен 0,806 

16. Ямбол 0,794 Видин 0,782 Разград 0,747 

17. Велико Търново 0,794 Пазарджик 0,782 Ловеч 0,746 

18. Враца 0,794 Ловеч 0,778 Сливен 0,735 

19. Шумен 0,785 Сливен 0,775 Хасково 0,730 

20. Русе 0,784 Перник 0,773 Перник 0,727 

21. Благоевград 0,780 Хасково 0,766 Видин 0,726 

22. Добрич 0,777 Благоевград 0,760 Ямбол 0,724 

23. Стара Загора 0,774 Добрич 0,759 Силистра 0,724 

24. Перник 0,762 Велико Търново 0,758 Велико Търново 0,720 

25. София 0,742 Ямбол 0,753 Благоевград 0,719 

26. Варна 0,739 Силистра 0,752 Добрич 0,713 

27. Бургас 0,692 Шумен 0,751 Шумен 0,698 

28. София (столица) 0,661 Кърджали 0,742 Кърджали 0,692 
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18. Пловдив 0,765 Ловеч 0,766 Пазарджик 0,799 

19. Плевен 0,764 Видин 0,764 Ямбол 0,797 

20. Кърджали 0,759 Добрич 0,761 Кърджали 0,796 

21. Разград 0,755 Кюстендил 0,753 Силистра 0,794 

22. Силистра 0,754 Шумен 0,753 Велико Търново 0,783 

23. Враца 0,749 Благоевград 0,751 Бургас 0,773 

24. Русе 0,746 Пловдив 0,747 София 0,766 

25. Монтана 0,744 Бургас 0,736 Ловеч 0,762 

26. Шумен 0,740 Плевен 0,731 Монтана 0,758 

27. Бургас 0,713 Монтана 0,729 Благоевград 0,746 

28. Благоевград 0,703 Враца 0,684 Плевен 0,740 

Източник: изчисления на автора, базирани на данни на НСИ 
 
Разликите между получените стойности в трите групи през различните години са 
следствие от редица обективни и субективни фактори. Формираните резултати трябва да 
се разглеждат като ефект на комбинацията от изменения в отделните променливи във 
всяка област.  
 
За да се разграничат регионалните диспропорции по отношение на социално-
икономическото и демографско развитие, и техническата инфраструктура през 2012 г., 
2014 г., и 2016 г. в таблица №4 са групирани отделните области в България, въз основа на 
прилагането на метода на стандартно отклонение на изследваните до момента 
показатели, като към G4 спадат районите с най-добро цялостно развитие, а към G1-тези 
области с най-ниска степен на такова.  
 
Таблица №4 Разделение на българските области по групи според социално-
икономическото, демографското развитие и техническата инфраструктура през 
2012 г., 2014 г., 2016 г. 

 2012 
 

2014 
 

2016 
 Област Група Област Група Област Група 

1. Габрово G4 София (столица) G4 София (столица) G4 

2. Плевен G4 Габрово G4 Пловдив G4 

3. Кюстендил G4 Варна G3 Габрово G4 

4. Пловдив G4 Пловдив G3 Варна G4 

5. Перник G4 Плевен G3 Стара Загора G3 

6. Ловеч G4 Стара Загора G3 Плевен G3 

7. Хасково G4 Перник G3 Русе G3 

8. Търговище G4 Русе G3 Кюстендил G3 

9. Монтана G4 София G3 София G3 

10. Видин G3 Кюстендил G3 Бургас G3 

11. Пазарджик G3 Сливен G2 Перник G3 

12. Велико Търново G3 Видин G2 Пазарджик G3 

13. Ямбол G3 Монтана G2 Монтана G2 

14. Силистра G3 Бургас G2 Видин G2 

15. Сливен G3 Ямбол G2 Хасково G2 
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16. Русе G3 Хасково G2 Враца G2 

17. Стара Загора G3 Кърджали G2 Сливен G2 

18. Шумен G2 Ловеч G2 Ловеч G2 

19. Добрич G2 Велико Търново G2 Смолян G2 

20. Кърджали G2 Смолян G2 Ямбол G2 

21. София G2 Пазарджик G2 Велико Търново G2 

22. Варна G2 Търговище G2 Търговище G2 

23. Разград G2 Разград G2 Добрич G2 

24. Смолян G1 Силистра G2 Шумен G2 

25. Враца G1 Враца G2 Силистра G2 

26. Благоевград G1 Добрич G1 Разград G1 

27. Бургас G1 Благоевград G1 Благоевград G1 

28. София (столица) G1 Шумен G1 Кърджали G1 

 
Изведените до момента констатации фокусират вниманието върху формираните четири 
групи. Към G4 – обхващаща областите с най-добро развитие през 2012 г., спадат: Габрово, 
Плевен, Кюстендил, Пловдив, Перник, Ловеч, Хасково, Търговище и Монтана. Области, 
като София (столица), Бургас, Благоевград, Враца и Смолян се позиционират към G1. През 
2014 г. София (столица), вече не е елемент на G1, а заема челна позиция в G4, заедно с 
Габрово, а към G1 се причисляват: Добрич, Благоевград и Шумен. През 2016 г. ясно се 
очертава тенденцията за последните години по отношение на социално-икономическото 
развитие на районите в България. Групата с най-добро развитие обхваща: София 
(столица), Пловдив, Габрово и Варна. Група G1 е формирана от областите Кърджали, 
Благоевград и Разград.  
 
Извършените многовариантен сравнителен анализ посредством таксономичният 
коефициент за развитие на З. Хелвинг и групиране на областите чрез метода на 
стандартното отклонение водят до систематизирането на следните по-важни изводи: 
Първо, ясно се очертават тенденциите на регионалните различия през изследвания 
период в България, следствие на комбинация от фактори от демографско, социално-
икономическо и инфраструктурно естество. 
Второ, най-голямо влияние върху регионалните диспропорции в страната имат: 
демографските фактори - механичен и естествен прираст на населението; социално-
икономическите - средногодишен доход на лице от домакинството в лв. и 
чуждестранните инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор; техническа 
инфраструктура - относителен дял на домакинствата с достъп до интернет и гъстота на 
пътната мрежа.  
Трето, най-добре развиващите се райони са тези, върху които се фокусира най-голям дял 
от средствата за финансиране от Структурни и Кохезионни фондове чрез различните 
оперативни програми, като София /столица/, Пловдив и Варна.   
 
4. Заключение 
В заключение следва да се подчертае, че извършените изследвания доказват, 
съществуването на огромни различия в развитието на Българските региони на ниво 
област, т.е. ниво NUTS-2. Те произлизат от многовариантния сравнителен анализ, при 
който се констатира, че през последните години най-високо ниво на синтетичната мярка 
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(TMD) се отчита в област София (столица), която води по отношение на демографският и 
социално-икономическия потенциал, изпреварвана от Варна само по отношение на  
техническата инфраструктура. От друга страна Разград е областта с най-нестабилен 
демографски потенциал. Кърджали принадлежи към районите с най-лоши показатели за 
социално-икономическо развитие. Област Плевен се характеризира с най-ниско ниво на 
синтетичната мярка по отношение на техническата инфраструктура.  
 
Предвид изложеното до тук е видно, че България не отстъпва на общото правило, че 
развитието най-често е неравномерно. Фактът, че някои райони се разрастват по-бързо, е 
от една страна оптимистичен, защото позволява по-бърз растеж в световен мащаб и 
генерира повече ресурси за справяне с бъдещи предизвикателства. От друга, наличието 
на регионални диспропорции влияе върху качеството на живот в страната и са в 
противоречие с цялостната мисия на Европейския съюз, за равнопоставеност на 
обществото. За понижаване разнородността в областите в България е необходимо 
оптималното използване на структурните фондове по предназначение в „по-слабите“ 
райони за стимулиране в дългосрочен план на икономическия растеж, подобряване 
предприемачеството и конкурентоспособността на българските области чрез 
оптимизиране на регионалната и кохезионната политика на България.   
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Фин хумор 
 

На изпит по икономика красива студентка говори за теориите на Адам Смит, но 
нито веднъж не споменава името му. Разнеженият преподавател се опитва 

тактично да й подсказва:  
- И така колежке, как е малкото име на Смит?  
Мълчание.  
- Спомнете си как се казваше първият мъж, колежке! - 
втори път подсказва преподавателят 
- Жоро! - срамежливо отговаря студентката. 

*** 

Из дневника на един обикновен гръцки гражданин 
- Днес станах в десет часа. Това малко ме разстрои - 
никога не съм се събуждал толкова рано, май трябва 
да посетя личния си лекар. 
Излязох на терасата,  половин час пих кафето си и 

четох вестници, после тръгнах за работното си място. 
Карах колата с отворени прозорци, за да мога своевременно да указвам на другите 
шофьори грешките им. Не е много приятно и често срещаш неразбиране, но няма 
как - това е дълг към обществото. След около десет километра шофьорът на една 
кола ми отстъпи предимство. Опитах се да си спомня дали не е някой мой роднина, 
но не успях. Може пък да се е припознал човекът. 
В 11:00 бях пред офиса и отключих вратата; колегите все още  ги нямаше. Направих 
си още кафе и влязох в Мрежата, за да се оплача на всички колко зле живеем тук. 
Всъщност, аз работя в Министерството на околната среда и оглавявам отдела за 
опазване на луната. Никак не е лесно, да ви кажа. Мине се не мине година и току 
някой прати я сонда, я цял луноход. Тогава ние с колегите излизаме вечер пред 
Министерството (естествено, плаща ни се извънреден труд за стоене до късно) и с 
един бинокъл гледаме към луната. Ако забележим боклук, информираме Външно 
министерство да направи протест пред съответната страна. 

Работата е трудна и 
неблагодарна, но все някой 
трябва да я върши. При това в 
отдела сме само десет човека, а 
луната е много голяма. Но поне 
плащат добре. 
Час по-късно колегите се обадиха, 
че вече е време за обяд и те ме 
чакат в близката таверна. 
Заключих офиса и тръгнах пеша 
по улицата. 
Малко по-нататък група 
анархисти хвърляха камъни по 
витрината на една банка. 
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Опитах се да ги заобиколя, но те ме попитаха дали ме е грижа изобщо за бъдещето 
на Гърция. Грижа ме беше и затова и аз хвърлих едно паве. 
Колегите вече пиеха второ узо. Присъединих се към тях, после хапнахме и накрая 
играхме сиртаки. И докато се усети човек, то работното време свършило. 
Върнах се в офиса, заключих и се прибрах в къщи. Жена ми се оплака, че вече трети 
ден вечеряме в къщи, така че се наложи да я изведа да хапнем навън. Над терасата 
на ресторанта грееше пълна луна и съпругата ми отбеляза колко е красива, но аз я 
помолих да сменим темата. 
 
Човек ако почне и вечер да говори за работа... 
 

*** 
Комисията по корупция разпитва 
депутат: 
- Уверен ли сте, че къщата, вилата, 
петте коли и шестте апартамента в 
центъра са купени с честно заработени 
пари? 
- А с какви други? 
- На нас ни се струва, че всичко това е 
купено с парите на народа. 
- Да бе, че откъде пък народът ще има 
такива пари? 
 

*** 
- Здравей, Гошо! Как си? 
- Жена ми ме напусна! 
- Боже, вземи си някакъв алкохол, да удавиш мъката... 
- Няма да стане! 
- Нямаш пари?! 
- Пари има, мъка няма! 
 
 
*** 
Преди венчавката женихът скришно пъха 100 долара 
в ръката на отчето и му прошушва: 
- Отче, моля да ми спестиш въпроса  "Кълнеш ли се да 
си ѝ верен до гроб?" 
Почва венчавката, върви ритуала и отчето се 
обръща към жениха: 
- Кълнеш ли се да си й верен до гроб? 
Онзи като ужилен, но през зъби процежда: 
- Да!  
След ритуала дърпа той попа настрана и му крещи: 
- Аз нали ти дадох пари?   
- Е да, ама тя даде повече...  
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