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НЕ Е ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ, А ЗА НЕОТЛОЖНИ 
МЕРКИ

България регистрира осезаем икономически ръст в 
рамките на ЕС

Прогнозата е положителна, обаче е обезпокоителна. 

Основният въпрос е – регистрираният икономически 
ръст основава ли се на стабилни икономически 
предпоставки ?
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II. КОНСТАТАЦИИ
 

1. ПОЛОЖИТЕЛНИ ФАКТИ

o. Състоянието на икономиката е положително, макроикономическите данни са 
добри ( по- добри от средното в ЕС).

o. Регистрира се ръст на БВП,  + 3,4% в реално изражение, над средния за 
ЕС. 

o. Износът през 2016 г. нараства спрямо 2015г. През 2016 г. нарастването на 
износа на стоки и услуги бе със същия темп както през 2015 г., а именно 
5,7%. 

o.  Брутна добавена стойност – през 2016г. нараства с 2,9 % , при 3 % за 
2015г.  

o. Инфлация – отрицателна. Годишният темп на дефлация се забави до - 
0,5% през декември. Средногодишната инфлация също бе отрицателна 
-1,3%.

o. Безработица - Коефициентът на безработица продължи да намалява за 
трета поредна година, но демографският фактор засили негативното си 
влияние върху предлагането на труд в страната. Равнището на безработица 
достигна 7,6%   от работната сила през 2016 г.,
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2. НЕОБХОДИМОСТ  ОТ  ПО - СЕРИОЗЕН ТЛАСЪК И ИЗЧЕРПАН 
ЛИ Е ПОТЕНЦИАЛА НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ИМА ОЩЕ

Дешифрирането на тези факти, на фона на ЕС, показва тревожни 
симптоми

Прогнозите на МФ:  

- Очаквано задържане на ръста на БВП / в т.ч. и в ЕС/ - ( съгласно 
Средносрочната бюджетна прогноза на МФ и Прогнозата от ЕС)

БВП 201
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2017 2018 2019 2010

БВП (млн. 
лв.)

92 635 97 156 102 012 107 422 113 062 

БВП (реален 
растеж, %)

3,4 3,0 3,1 3,2 3,2 
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Причини:

От външен характер

1. Задържане на икономическия ръст в Китай и отражение върху 
икономиката на  ЕС, 

2. Състоянието на банковия сектор в Европа 
3. Предстоящите преговори с Обединеното кралство относно излизането 

на страната от ЕС също се считат за възможни рискове за влошаване 
на прогнозата

 
 Вътрешни

1. Ниска производителност на труда /Графика 1/
2. Ниска производителност на ресурсите / висока ресурсоемкост/  

/Графика 2/
3. Неефективно / енергоемко/  производство. /Графика 3/
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Вътрешни причини 

1. Ниска производителност на труда – 

o Недостиг на квалифицирана работна 
сила, 

o Основно производство в стоки с ниска 
добавена стойност и на полуобработени 
суровини, и 

o Ниска производителност. 

По данни на Евростат се отбелязва най- 
ниската производителност ( БВП на човек) в 
рамките на ЕС. /Графика 1/
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Вътрешни причини 

2. Производителност на ресурсите : Структурата на икономиката 
е ориентирана към производство на изделия с ниска добавена 
стойност, първична обработка на суровини и износ на 
невъзобновяеми природни ресурси. В рамките на ЕС 
производителността на ресурсите е най- ниска (По данни на 
Евростат, Графика 2)
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Вътрешни причини 
3. Енергоемко производство. 
В рамките на ЕС България има най- енергоемкото производство. /Графика 3/ 

8



Производителността на труда , 
ориентирането към производство на стоки с 

висока добавена стойност и 
увеличаването на производителността на 

ресурсите, 
могат да се решат с въвеждането на 
иновации, но се отбелязва ниска 

инвестиционна активност. 
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ИЗВОДИ
 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НЕОТЛОЖНИ РЕШЕНИЯ

Структурата на българското производство показва, че е 
насочено предимно към неефективни производства с ниска 
добавена стойност, и износ на полупреработени суровини. 
Налице е необходимост от промяна на структурата на 
стопанството и придобиване на нови  професионални умения
 

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ НАСОЧИ ВНИМАНИЕТО КЪМ ТРИ 
ОСНОВНИ НАСОКИ:

ОБРАЗОВАНИЕТО

АДМИНИСТРАТИВНАТА СРЕДА

ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ БЪРЗИ СТЪПКИ
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ОБРАЗОВАНИЕТО

o Облекчаване на вноса на работна сила, предимно 
висококвалифицирана

o Качествено образование и обвързване с ползването на нови 
средства за задържане на завършващите специалисти в страната 
за определен период от години, ако са ползвали държавни 
средства за обучението 

o Свързване на практиката с образованите хора и обучението на 
младежите

o Създаване на задължения към обществените групи, които ползват 
социални помощи – да не се отпускат никакви средства без 
обучение или полагане на обществено полезен труд.

11



АДМИНИСТРАТИВНАТА СРЕДА - 1

1. Отбелязва се пълно мълчание за обещаното прилагане на принципа за 
„Мълчаливото съгласие“.  Да се облекчат условията за стопанска 
дейност като се пристъпи незабавно към прилагането на принципа за 
„Мълчаливото съгласие“. 

2. Министерство на икономиката – съответни всички ведомства на 
държавно и общинско ниво да пристъпят към облекчаване на 
регулаторната рамка – вече статистиката за това, дали са 800 или 1200 
режима, не променя условията за бизнес – съответните отговорни 
институции да си направят Програми какво да махнат сами, и да се 
оптимизират сроковете и разходите по тях.  
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АДМИНИСТРАТИВНАТА СРЕДА - 2

3. Да се обърне особено внимание върху осъществяването на засилен 
контрол от компетентните органи  

o Граничен – митнически, транспортни коридори, СЪВМЕСТНИ 
ПРОВЕРКИ

o Пазарът на стоки и услуги – от КЗК, Българска агенция по 
безопасност на храните 

o Пазара на труда – положителен пример е възможността 
земеделските стопани да заверяват еднодневните  договори  
онлайн, по всяко време, включително в извънработното за 
администрацията. Първо да има облекчаване на условията, и след 
това да се налагат санкции.

 
4. Специално не само да се декларира от властта, че коректните фирми 
ще бъдат стимулирани, а и да се набележат конкретни стъпки.
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ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ БЪРЗИ СТЪПКИ - 1
 
5. Да се пристъпи незабавно към корекция на административните такси, 
спазвайки разходопокривния принцип – Особено внимание да се насочи 
към коректното определяне на таксите по ЗМДТ – специално  „Такса смет“
6. Да се прекрати практиката за „солидарната отговорност“ по ЗДДС . 

o Солидарната отговорност на ДЗЛ за дължим, но невнесен данък от 
други лица  може да се реализира само при наличието на сложен 
състав от предпоставки, дълги съдебни процедури и разходи.

o Същото се отнася и при обратното начисляване на ДДС, при което 
получателят на стоката/услугата плаща ДДС дори когато доставчикът е 
неизряден.

o Друг случай на погрешно прилагане на Закона е случаят с БТПП, като 
след съдебно дело БТПП възстанови 1 200 000 лв от ДДС, като това 
струва на всички ревизия за петгодишен период и загуби на държавата 
по съдебни села.

7. Контролните органи да не си прекарват работното време в проверки на 
коректните фирми,  а да търсят със съвременни средства възможните 
нарушители ( например по изменението на техния оборот и др.)
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ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ БЪРЗИ СТЪПКИ - 2

8. Осъществяване на строг контрол от обществото по отношение на 
достъпа до финансиране с обществени средства - При осъществяване 
на обществени поръчки да има публичност, и селекция на кандидатите 
да се извършва по електронен път през компютър – при определяне на 
най- ниската цена и др. Да се създаде електронна база достъпна за 
всички за  отстраняване на възможностите за субективни решения от 
комисиите  и да се констатират нарушенията

9. Да се пристъпи активно към Децентрализация и насочване на фокуса 
към малките градове и изостаналите райони с цел повишаване на 
развитието и използване на потенциала им.
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IV. МЕРКИ

ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
БЪЛГАРИЯ СА В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ 
ДЕЙСТВИЯ В СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАСОКИ:
 

НОВИ ПАЗАРИ

НОВИ МАШИНИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И НОВИ УМЕНИЯ

НОВИ ПАЗАРИ  - ПРИМЕРИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БТПП

16



НОВИ ПАЗАРИ  - ПРИМЕРИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БТПП  

Проведени делегации, организирани от БТПП в трети страни

Ливан /на ниво палати 4-7 април 2017/, Узбекистан /придружаваща 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството 8-10 юни 2016г 
/, Казахстан /придружаваща Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството 24 – 26 февруари 2016/, Бразилия и Аржентина 
/Придружаваща Президента на Република България 30 януари 7 
февруари 2016 /, Египет /на ниво палати 2015 г./

Посрещнати делегации и представяне на трети страни в БТПП

Българо-ливански бизнес форум, Българо-ирански бизнес форум, 
Българо-венесуелски бизнес форум, Българо-иракски форум ТПП на 
Ербил, Българо-замбийски форум, Представяне на държавите от 
Латинска Америка, Презентация Египет, Презентация на Украйна, 
Българо – тайвански форум, Българо – Китайски бизнес форум, 
Презентация на Руанда, Българо – египетски бизнес форум
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Благодаря за вниманието!

Цветан Симеонов
Председател на УС на БТПП
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