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ПРЕДГОВОР 

 

Настоящият материал е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз – 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в 

селските райони“. 

Отговорността за неговото съдържание е изцяло на МИГ – Попово  и по никакъв 

начин не може да се приема, че съдържанието отразява официално становище на 

Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020. 

Изследването е проведено в рамките на изпълнение на Административен договор 

№ 04/2019/07.05.2019 г., по Споразумение  за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г. по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. и заповед № РД 09-150/08.02.2019 г. за 

одобрение на планирани разходи и дейности на МИГ-Попово за 2019 г 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

От известно време глобалният бизнес климат за търговия и инвестиции не е 

толкова доброкачествен, колкото когато беше воден от износа. И все пак 

необходимостта от привличане на инвестиции и насърчаване на износа подкрепата за 

индустриализация, икономическа диверсификация и структурна трансформация е 

толкова голяма, колкото и досега. 

Множеството нови индустриални политики, които бяха приети през последните 

години в много държави /включително и в развитите държави/, всичките разчитат в 

значителна степен на привличане на инвестиции. В същото време наблюдаваме 

тенденция към намаляване на трансграничните продуктивни инвестиции. 

По този начин пазарът на международни мобилни /бързо възвръщаеми 

инвестиции/  инвестиции в индустриален капацитет става все по-труден и конкурентен. 

Търсенето на инвестиции е толкова силно, колкото винаги, но предлагането от страна 

на големи инвеститори намалява и пазарът е по-малко приятелски, отколкото преди. 

Възможностите  за  развитие  на  малките  отворени териториални икономики,  

към  които  се отнася  и територията на местна инициативна група  Попово,  се  свеждат  

до  три  основни,  а  именно:  преки  национални и чуждестранни инвестиции,  

собствени  средства,  налични  в  бизнес средите,  и  усвояване  на  средства  по 

фондовете и програмите на Европейския  съюз. Това  са  източниците на „свеж ресурс” 

за икономиката и предприятията, на които те могат да разчитат. 

За целите на настоящия анализ, читателите ще се запознаят с няколко 

основни неща: 

 какво е инвестиционен профил; 

 какви са основните термини; 

 какви са световните тенденции в инвестициите; 

 инвестиционния профил на България и икономическите политики; 

 инвестиционния профил на територията на МИГ-Попово и 

инвестиционната политика.  

Надяваме се, че анализа ще вдъхнови и засили усилията на отговорните да 

направят инвестициите да работят 

МИГ - Попово е готова да подкрепя заинтересованите страни в това начинание. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА 

Целта на анализа е заинтересованите страни да се запознаят с възможностите за 

идентифициране и създаване на инвестиционен профил посредством анализ на 

инвестиционните характеристики на територията на МИГ - Попово. Обект на 

проучването са теми  в областта на: 

 идентифициране и планиране на инвестиционен профил посредством 

анализ на инвестиционните характеристики на територията на МИГ - Попово; 

 анализ и оценка на различни практики, които могат да демонстрират 

включеност на неправителствения сектор в планирането на политиките за 

идентифициране и създаване на инвестиционен профил. 

Осъществяването на проучването преминава през няколко етапа, съобразени с 

поставената цел и зададения обхват. 

Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа 

(кабинетен анализ, социологическо проучване и анализ на резултатите): 

В рамките на Първия етап по метода на кабинетното проучване (Desk research) 

бяха проучени редица документи и източници на местно, регионално и национално 

ниво, в т.ч.: 

 общински, регионални, национални и световни планове за развитие; 

 стратегически документи; 

 документи от проекти по ПРСР 2007-2013 г., реализирани в региона; 

 статистически документи; 

 уеб-сайтове (информационни, бизнес, статистически и др.); 

На тази основа беше генерирана първоначална информация за моментната 

инвестиционна ситуация и бизнеса в региона. 

Доколкото идентифицирането и планирането на инвестиционен профил е 

динамично понятие в теорията и практиката, по време на кабинетното проучване бяха 

обхванати и международни, и национални източници в тази област с цел да се уточни 

приложна за проучването дефиниция за инвестиционен профил и да се конкретизират 

характеристиките и обхватът (като видове продукти и дейности) на тези понятия. 

Едновременно с това беше събрана и информация за актуалните тенденции в 

развитието на инвестициите. 
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Социологическо проучване. 

Вторият основен етап от проучването се изрази в теренно проучване, което имаше 

за цел да провери достоверността и да актуализира събраната информация в рамките на 

кабинетното проучване. В допълнение, чрез посещения на основните производители и 

юридически лица в сферата на услугите, и срещи/интервюта с местни заинтересовани 

лица беше генерирана допълнителна информация относно състоянието на ресурсите, 

продуктовото предлагане и икономическата активност (вкл. проекти, инвестиционни 

намерения и др.) в региона. 

Анализ и обобщение на получените резултати от социологическото 

проучване и кабинетния анализ. 

Финалният трети етап чрез различни методи на анализ беше посветен на оценката 

на потенциала на региона, при което бяха отчетени различни аспекти, в т.ч. 

 Качество и състояние на ресурсите; 

 Потенциал за свързване с други ресурси и/или принадлежност към по-

мащабен продукт 

 Пазарен потенциал (интерес към региона и/или конкретен продукт) 

 и др. 

На база експертната оценка в последствие са дефинирани приоритетни продукти и 

проекти за региона, идентифицирани са ключови слабости и предизвикателства и са 

генерирани предложения за мерки за тяхното преодоляване. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОНЯТИЯ. 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 

 

Инвестиция е банков термин за използване на финансовите ресурси под формата 

на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и 

получаване на печалба. Инвестиция е всяко влагане на пари, което гарантира 

определена възвръщаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба.  От този 

аспект се оформят трите основни концепции за инвестициите – потребителската, 

бизнес и финансовата концепция. Бизнес инвестицията се свързва с влагането на 

средства в производството на стоки и услуги. Често този тип вложение се възприема 

като единствения тип реално инвестиране, тъй като се счита, че другите две концепции 

изразяват по - скоро форма на спестяване отколкото на инвестиране. 

 

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В повечето държави законодателят дава дефиниции на различни понятия, 

свързани с инвестициите. В най-общ план обаче, "инвестиция" представляват всякакъв 

вид активи /авоари, вложени от инвеститори на територията на държавата, в 

съответствие със законите и наредбите й. Инвестиции са покупка на активи, вложения в 

земя, в предприятия и други. От макроикономическа гледна точка, най-важни са 

инвестициите, известни като реални. Те са подобни на инвестициите в стоки, но в 

случая се инвестира в дълготрайни активи като земя, производство и т.н. Съществуват 

фондове подобни на инвестиционните компании, които инвестират портфейлите си 

главно в реални активи. При тях се инвестира в дълготрайни активи (наричани още 

“капитални”), които   са средствата, които се използват в многократно в процеса на 

производство. Към тях се причисляват земята, сградите, машините и оборудването и 

др. Те имат потенциала да създават стойност за фирмата в бъдеще и поради тази 

причина образуват преобладаващата част на фирмените активи в производствените 

предприятия. 
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Видовете инвестиции могат да се класифицират по следния начин: 

1. В зависимост от източника, равнището на инвестициите и гражданството на 

инвеститора, инвестициите биват: 

 Чуждестранни инвестиции (международни) – Това е всяко вложение на 

чуждестранно физическо или юридическо лице или негов клон в определени обекти – 

предприятия, обособени части от тях, за ново строителство или разширения; в банки, 

недвижимо имущество, ценни книжа, акции и дялове в ТД, кредити, интелектуална 

собственост, патенти, лицензи, права по концесионни договори и договори за възлагане 

и управление,. 

 Вътрешни инвестиции (местни) – Инвестициите се правят от различни 

физически или юридически лица и институции в икономиката на страната - основни 

източници са неразпределена печалба, амортизационните отчисления и паричните 

резерви, банкови и фирмени кредити, емисии на ценни книжа, дялово участие и др.) 

2. В зависимост от сектора на инвестиране, инвестициите биват: 

 Реални –отнасят се всички вложения , свързани с реалния сектор на 

икономиката: вложения ДМА (сгради, машини, съоръжения, оборудване и др.), 

вложения в ДНА (научни изследвания, програмни продукти, технологии, реклама и 

др.), вложения в краткотрайни активи, обучение на персонала, вложения в недвижими 

имоти и др. 

 Финансови – влагане на средства и ресурси от физически или юридически 

лица във финансовата сфера главно за закупуване на ЦК, акции и облигации, банкови 

депозити, спестовни сертификати и др.; 

3. В зависимост от направлението на инвестиране (обектът към които са 

насочени) и връзката на инвестициите с предмета на дейност реалните инвестиции 

биват: 

 Преки – имат пряка връзка с изграждането или разширяването на 

основния обект и основния предмет на дейност; 

 Съпътстващи – тези вложения не са включени в разходите за основния 

обект, но съпътстват неговото изграждане и осигуряват неговото функциониране 

(пътища, водопроводи, канали, електропроводи и др.); 

 Взаимосвързани – средства , които осигуряват строителството на обекти 

за добиване на суровини, материали, горива, енергия и др., необходими са, за да 

функционира прекия обект. 
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4. В зависимост от направленията (вида) на активите в предприятието реалните 

инвестиции биват: 

 Инвестиции в дълготрайни активи на фирмата: 

- Изграждане на нови обекти в ДМА - (сгради, материални активи) и разширяване 

на съществуващи; 

- Инвестиции в НМА; 

- Патенти – право на собственост; лицензи – право на ползване на дадено 

откритие; know – how; 

- Инвестиции в материални активи; 

 Инвестиции в краткотрайни активи: 

- Суровини, материали, необходими за изграждане и пускане в действие на 

обекта; 

- Материали за започване на производството; 

- Горива и енергия за началния пуск и др. необходими за пускането на действие на 

обекта и поддръжката. 

 Инвестиции във финансови активи 

- съучастия и дялове в други предприятия – под формата на дългосрочни 

инвестиции; 

- акции и облигации; 

- инвестиционни имоти; 

Инвестиционната среда се определя от различни икономически, социални и 

политически процеси. Разработващия процеса трябва да е запознат с дейността си, 

силните слаби страни в съответния регион. 

В зависимост от мястото на действие на различните нейни фактори, 

инвестиционната среда се определя като външна и вътрешна. Външната среда включва 

елементи, фактори, тенденции и събития, които са извън управлението и контрола на 

организацията. 

При анализ на външната среда, оказват влияние следните фактори: 

 Световни: екологични проблеми, военните конфликти, петролната криза, 

цената на нефта, златото и др. 

 Регионални: проблеми и тенденции в развитието на Европа, страните от 

ЕС, развитието на Балканите, проблеми в развитието на определени региони в Азия, 

Африка и др. 
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 Национални: особености в икономиката и социалното развитие на 

страната, нейните отрасли и подотрасли, законовата уредба и нормативната база и др. 

В зависимост от своя характер , елементите и факторите на външната среда се 

групират по следния начин: 

 Политически и юридически: политическата ситуация в страната, 

законовата уредба, нормативната: промяна на икономическият растеж в регионите, 

промени във външноикономическите отношения и политика, международна 

конкурентност;  

 Икономически: тенденциите в инвестициите, условията за получаване на 

кредити, промяната на цените, таксите и митата, равнище на инфлация и др. Цели се да 

установи дали крупните ИП указват влияние в/у положителните промени на 

макроикономическите показатели в отрасъла и за разлика от финансовия се вземат по 

обобщаващи макроикономически показатели и се изследват тяхното състояние и 

динамика в достатъчно дългосрочна перспектива. 

 Технологични и технически: възможности за създаване, развитие и 

внедряване на съвременна техника и технология, информационни технологии, 

развитието на електрониката, автоматизация и др. 

 Осигуреност на организацията с необходимите по качество и количество 

природни и енергийни ресурси; 

 Социални, културни, демографски и др. фактори: необходимо е да се 

направи изследване и анализ на социалните последици и резултати от изпълнението на 

различните видове ИП.  

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛИМАТ. ИНВЕСТИЦИОННА 

ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ 

 

Инвестиционният климат се определя като „съвкупност от преобладаващи в 

страната политически, социално-културни, финансово-икономически и правни условия, 

които определят качеството на бизнес инфраструктурата, ефективността на 

инвестициите и обхвата на възможните рисковете при влагане на капитал“. 

Така определен, инвестиционният климат има две основни характеристики: 
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 оценка на факторите, които са от решаващо значение за привличане на 

външни инвестиции  

 измерване на възможните рискове от инвестиране.  

Балансът между инвестиционната привлекателност и инвестиционния риск 

характеризира реалния инвестиционен климат. Инвестиционната привлекателност се 

определя от ефективността на вложенията – т.е. те се насочват преди всичко към тези 

страни, които осигуряват най-висока възвращаемост на инвестираните средства. По 

тази причина, оценка на положителните страни на инвестиционния климат е 

целесъобразно да се осъществява на базата на измерване на потенциала за ефективност 

на инвестициите, а определянето на отрицателните страни на инвестиционния климат - 

на основата на преценка на инвестиционните рискове. 

Измерването на различните съставни на инвестиционния климат позволява да се 

определи равнището на националния риск, целесъобразността и привлекателността за 

осъществяване на инвестиции. Методиките за оценка на инвестиционния климат са 

доста разнообразни, но най-често те се базират на определянето на четири комплексни 

показателя:  

 делова активност,  

 потенциал за развитие на стопанската система,  

 състояние на пазара на труда 

 характеристика на паричнокредитна, финансова, бюджетна, данъчна и 

валутна системи. 
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РАЗДЕЛ 2 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.  

 

ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ТЕНДЕНЦИИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА  

От световната икономическа и финансова криза насам ЕС страда от ниски 

равнища на инвестициите. Необходими са общи и координирани усилия на европейско 

равнище за обръщане на тенденцията и за създаване на условия за икономическо 

възстановяване в Европа. Налице са достатъчно средства и те трябва да бъдат 

мобилизирани навсякъде в ЕС в подкрепа на инвестициите. Няма един-единствен и 

лесен отговор, няма „бутон за задвижване на растежа“, няма универсално приложимо 

решение. 

Планът за инвестиции за Европа, т. нар. план „Юнкер“, има три цели: премахване 

на пречките пред инвестициите; популяризиране на инвестиционните проекти и 

оказване на техническа помощ за реализирането им /по-интелигентно използване на 

финансовите ресурси/. Планът се основава на три стълба: 

 Първият е Европейският фонд за стратегически инвестиции, който 

предоставя гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции. Комисията работи 

заедно със стратегическия си партньор — групата на Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ). 

 Вторият стълб е Европейският консултантски център по инвестиционни 

въпроси и Европейският портал за инвестиционни проекти, чрез които се подпомага 

реализирането на проектите благодарение на техническа помощ и популяризиране на 

възможностите за инвестиране. Консултантският център е съвместно предприятие с 

групата на ЕИБ. 

 Третото направление е подобряването на бизнес средата, като се 

премахват регулаторните пречки пред инвестициите на национално и европейско 

равнище. 
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Европейската комисия подкрепя многостранното сътрудничество и основания на 

правила световен ред чрез по-активна роля и по-силен глас на ЕС в света. 

Една силна, отворена и справедлива програма за търговия, която превръща 

Европа в привлекателно място за бизнес, е от ключово значение за укрепването на 

ролята на ЕС като световен лидер, като същевременно се гарантира спазването на най-

високите стандарти за опазване на климата и околната среда и за защита на труда. 

Лидерството на Европа включва също така тясно сътрудничество с нейните партньори 

и съседните държави, въвеждане на цялостна стратегия за Африка и утвърждаване на 

европейската перспектива на страните от Западните Балкани. 

Комисията се стреми към координиран подход за външната дейност — от 

помощта за развитие до общата външна политика и политика на сигурност. Подход, 

който осигурява по-силен и по-единен глас на Европа в света. 

ЕС поддържа дипломатически отношения с почти всички страни в света. Той е 

сключил стратегически партньорства с основни международни участници, поддържа 

тесни връзки с нововъзникващите сили в целия свят и е подписал двустранни 

споразумения за асоцииране с редица съседни държави. 

Европейска политика за съседство се съсредоточава върху стабилизирането на 

региона в политически и икономически аспект, както и в областта на сигурността. 

Стабилността на самия ЕС се основава на демокрацията, правата на човека и 

върховенството на закона и политиката на Съюза ще продължи да се застъпва за тези 

всеобщи ценности. 

Чрез своята политика на сътрудничество за развитие ЕС допринася за намаляване 

на бедността в света и за осигуряване на устойчиво икономическо, социално и 

екологично развитие, а също така насърчава демокрацията, върховенството на закона, 

доброто управление и зачитането на правата на човека. 

Чрез търговската политика на ЕС се определя насоката за търговията и 

инвестициите във и извън ЕС. Тя засяга гражданите на ЕС и се изготвя с тяхно участие, 

така че да отразява ценностите и интересите на обществото в Съюза като цяло. ЕС 

помага на предприятията да се възползват максимално от възможностите в световен 

мащаб, като целта му е да стимулира растежа, заетостта, конкурентоспособността и 

инвестициите в ЕС. 
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НОВА МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 2021-2027 Г.  

С новото предложение на Европейската комисия, публикувано на 2 май 2018 г. 

относно многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г., се предвижда 

създаването на програмата InvestEU, като единен механизъм на ЕС за подкрепа на 

инвестициите в Съюза. Тя ще се основава на успешния опит от Плана „Юнкер", както и 

на прилагането на централизирани финансови инструменти през периода 2014-2020 г. 

Планира се чрез предоставянето на гаранция от 38 млрд. евро от бюджета на ЕС, както 

и очакван принос от  финансовите партньори по изпълнението от 9.5 млрд. евро, да 

бъдат мобилизирани допълнителни частни инвестиции от близо 650 млрд. евро, като 

всяко евро от европейския бюджет се очаква да привлече допълнителни 14 евро 

инвестиции в икономиката на ЕС. 

Съгласно предложението за Регламент на Европейския съюз и Съвета за 

създаване на програмата InvestEU, тя ще включва четири стълба: 

 Фонда InvestEU за финансиране на гаранцията на ЕС, който ще обедини 

под общи правила сега съществуващия ЕФСИ, както и всички останали 

централизирани финансови инструменти на Съюза [1]. Предложението за 

интегрирането им в единна нормативна рамка и правила за тяхното използване и 

мониторинг ще опрости достъпа до подкрепата от ЕС за крайните получатели, както и 

управлението на инструментите за подкрепа на инвестициите; 

 Консултантския център InvestEU (със сходни функции като настоящия 

ЕКЦИВ) ще осигурява комплексна техническа помощ при идентифицирането, 

разработването и изпълнението на проекти за организатори и посредници за бизнеса и 

публичните институции, както и ще подпомага организирането на инвестиционни 

платформи; 

 Портала InvestEU, който ще предоставя лесно достъпна база данни за 

насърчаване на проекти, които търсят финансиране (със сходна структура и функции на 

настоящия ЕПИП); 

 Операции за смесено финансиране – съчетание от безвъзмездна помощ от 

други инструменти, комбинирани с инструменти от фонд InvestEU. 

В настоящото предложение се предвижда програмата да стартира от 1 януари 

2021 г. , като общата стойност на гаранцията от бюджета на ЕС в размер на 38 млрд. 

евро се предлага да бъде разпределена в следните области: 

 Устойчива инфраструктура – 11.5 млрд. евро, като се предвижда 

финансиране на проекти за развитие на устойчив енергиен сектор и транспортна 
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инфраструктура, цифрова свързаност, кръгова икономика, ВиК и друга инфраструктура 

за опазване на околната среда и т.н.; 

 Научни изследвания, иновации и цифровизация – 11.25 млрд. евро, 

като се предвижда финансиране на проекти за изследвания, развойна дейност и 

иновации, развитие и внедряване на цифрови технологии и услуги и т.н.; 

 МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация – 11.25 

млрд. евро, по-специално чрез предоставяне на оборотен капитал и инвестиции, 

финансиране на риска от самото създаване до разрастването на предприятието и т.н.; 

 Социални инвестиции и умения – 4 млрд. евро, като се предвижда 

финансиране на проекти за развитие на социална инфраструктура, социални 

предприятия, образование, обучение, включително училища и университети, здравни и 

дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни грижи, услуги 

по домовете, интеграция на уязвимите групи и т.н. 

Сектори, които са допустими за операциите по финансиране и инвестиране: 

 Развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на 

енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, и ангажименти, 

поети по линия на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на Парижкото 

споразумение, по-специално чрез:  

- разширяването на производството, доставката и използването на чиста и устойчива 

енергия от възобновяеми източници;  

- енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на 

намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и 

ремонтиране и преустройство на сгради); 

- развитие, усъвършенстване и модернизиране на устойчива енергийна инфраструктура 

(на ниво пренос и на ниво разпределение, технологии за съхраняване на енергия);  

- производство и доставка на синтетични горива от възобноваеми/неутрални по 

отношение на въглеродните емисии източници на енергия; алтернативни горива;  

- инфраструктура за улавяне и за съхранение на въглерод.  

 Развитие на устойчиви транспортни инфраструктури и оборудване и 

иновативни технологии в съответствие с приоритетите на Съюза в сектора на 

транспорта, както и на ангажиментите, поети в рамките на Парижкото споразумение, 

по-специално чрез:  

- проекти в подкрепа на развитието на инфраструктурата TEN-T, включително градски 

възли, морски и вътрешни пристанища, мултимодални терминали и свързването им към 

основните мрежи;  
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- проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност (насочени към различните 

видове градски транспорт с ниски емисии, достъпността, замърсяването на въздуха и 

шума, енергийното потребление и произшествията); 

- подкрепа за подновяването и преоборудването на мобилни активи в транспорта с цел 

внедряване на решения за мобилност с ниски емисии;  

- железопътна инфраструктура, други железопътни проекти и морски пристанища;  

- инфраструктура за алтернативни горива, включително електрическа инфраструктура за 

зареждане.  

 Околна среда и ресурси, по-специално чрез:  

- води, включително водоснабдяване и саниране, брегова инфраструктура и друга 

свързана с водите зелена инфраструктура;  

- инфраструктура за управление на отпадъците;  

- проекти и предприятия в областта на екологичното управление на ресурсите и чисти 

технологии;  

- подобряване и възстановяване на екосистемите и техните услуги;  

- устойчиво развитие на градовете, на бреговите и на селските райони;  

- действия за борба срещу изменението на климата, включително намаляване на риска от 

природни бедствия;  

- проекти и предприятия, които прилагат кръгова икономика чрез интегриране на 

аспекти, свързани с ефективността на ресурсите, в производството и жизнения цикъл на 

продукта, включително устойчиви доставки на първични и вторични суровини;  

- декарбонизация и съществено намаляване на емисиите от енергоемки отрасли, 

включително широкомащабни демонстрационни проекти за иновативни технологии с 

ниски емисии и тяхното внедряване.  

 Развитие на инфраструктура за цифрова свързаност, по-специално чрез 

проекти, които подпомагат внедряването на цифрови мрежи с много висок капацитет.  

 Научни изследвания, развойна дейност и иновации, по-специално чрез: 

- научни изследвания, включително инфраструктура и оказване на подкрепа на 

академичните среди, както и иновативни проекти, съдействащи за постигане на целите 

на „Хоризонт Европа“;  

- корпоративни проекти;  

- демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях 

инфраструктури, технологии и процеси;  

- проекти за сътрудничество между академичните среди и промишлеността;  

- трансфер на знания и технологии;  

- нови ефективни здравни продукти, включително фармацевтични продукти, медицински 

изделия и лекарствени продукти за модерна терапия.  
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 Развитие и внедряване на цифрови технологии и услуги, по-специално 

чрез:  

- изкуствен интелект;  

- инфраструктури за кибернетична сигурност и защита на мрежите;  

- интернет на нещата;  

- технология на блоковата верига и други технологии на споделената счетоводна книга;  

- модерни цифрови умения;  

- други модерни цифрови технологии и услуги, съдействащи за цифровизирането на 

промишлеността на Съюз.  

 Финансова подкрепа за образувания, които имат до 3 000 служители, със 

специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, 

по-специално чрез:  

- предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;  

- предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването с цел 

заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви 

сектори. 

 Културен и творчески сектор; медии, аудиовизуален сектор и 

журналистика.  

 Туризъм.  

 Устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство, аквакултури 

и други елементи на устойчивата биоикономика в по-широк смисъл. 

 Социални инвестиции, включително тези в подкрепа на изпълнението на 

европейския стълб на социалните права, по-специално чрез:  

- микрофинансиране, финансиране за социални предприятия и социалната икономика;  

- търсене и предлагане на умения;  

- образование, обучение и свързани с тях услуги;  

- социална инфраструктура, по-специално:  

 образование и обучение, включително образование и грижи в ранна детска възраст, 

образователни заведения, студентски жилища и цифрово оборудване; 

 социални жилища;  

 здравни и дългосрочни грижи, включително клиники, болници, първични здравни 

грижи, услуги по домовете и полагане на грижи в рамките на общностите;  

- социални иновации, включително социални решения и схеми, целящи насърчаване на 

социалните въздействия и резултатите в секторите, посочени в тази точка;  

- културни дейности със социална цел;  
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- интеграция на уязвимите хора, включително гражданите на трети държави; иновативни 

решения в здравеопазването, включително здравни услуги и нови модели на грижи;  

- приобщаване и достъпност за хората с увреждания.  

 Развитие на отбранителната промишленост, с което да се подобри 

стратегическата автономност на Съюза, по-специално чрез подкрепа за:  

- веригата за доставките на отбранителната промишленост на Съюза, в частност чрез 

финансова подкрепа за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация;  

- дружествата, участващи в революционни проекти за иновации в отбраната и тясно 

свързани с нея технологии с двойна употреба;  

- веригата за доставките на отбранителната промишленост, когато участва в съвместни 

проекти за научни изследвания и развойна дейност в този сектор, включително тези, 

подкрепяни от Европейския фонд за отбрана;  

- инфраструктура за научни изследвания и обучение в областта на отбраната.  

 Космически изследвания, по-специално чрез развитие на космическия 

сектор в съответствие с целите на „Космическата стратегия“:  

- извличането на максимални ползи за обществото и икономиката на Съюза;  

- укрепването на конкурентоспособността на космическите системи и технологии, за 

преодоляване, по-специално на уязвимостта на веригата за доставките;  

- подкрепа на предприемачеството в космическия сектор;  

- укрепване на автономността на Съюза за безопасен и сигурен достъп до Космоса, 

включително аспектите, свързани с двойната употреба. 

Инструментите, които фондът InvestEU ще може да финансира се предлага да 

бъдат сходни на тези по линия на ЕФСИ, като: заеми, гаранции, насрещни гаранции, 

инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на финансиране или 

кредитно подобрение, включително подчинен дълг, капиталови или квазикапиталови 

участия, предоставяни пряко или косвено чрез финансови посредници, фондове, 

инвестиционни платформи или други средства, които да бъдат насочени към крайните 

получатели. 
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РАЗДЕЛ 3  

БЪЛГАРИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА. 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ  НА БЪЛГАРИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 

В България се прилага лек и либерален режим към чуждите инвестиции. Фокуса е 

насочен към  развитието на обещаващи сектори в икономиката като енергетиката, 

транспорта, телекомуникациите и земеделието. Страната ни предлага различни 

стимули за създаване на работа. Много общини са готови да направят отстъпки за 

значителни чуждестранни инвестиции. България има добре образована работна сила, 

ниско платена работна ръка, а географското положение е на кръстопът между Европа, 

Средния Изток и страните от бившия Съветски Съюз.  

Oсновни причини за инвестиции в България 

 Финансова стабилност 

 Все още най-ниски цени на имоти в Европа 

 Голямо нарастване на цените на имотите, очаквано след приемането на 

България в ЕС, позволяващо добра възвръщаемост на инвестициите 

 Отлични климатични условия и околна среда 

 Богата култура и историческо наследство 

Икономическото развитие на страната от годините след началото на новото 

хилядолетие продължава и в първите години след присъединяването на страната към 

ЕС. В периода 2007-2008 г. икономическият растеж достига 6.7% средногодишно, 

отбелязвайки ускорение спрямо средногодишното нарастване от 5.8%, регистрирано в 

периода 2000-2006 г. Икономиката на страната капитализира поредицата реформи, 

осъществени в предприсъединителния период, които подобряват институционалната 

рамка и създават условия за повишаване на ефективността. Ентусиазирани от 

присъединяването към Единния пазар, инвеститорите допълнително увеличават своята 

активност и инвестициите в икономиката достигат 35.3%  от БВП, а привлечените 

чужди инвестиции възлизат на 23%  от БВП. Експанзията на вътрешното търсене се 

подхранва допълнително и от частното потребление, което нараства с двуцифрени 

темпове през 2007 г., положително повлияно от рекордно високата заетост (и съответно 
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- рекордно ниската безработица) и ръста на доходите. Дефицитът по текущата сметка 

на платежния баланс достига 23.9%  от БВП, а инфлацията се ускорява до 12% в края 

на 2007 г. Налице са всички симптоми на класическо прегряване на икономиката, което 

е преустановено от глобалната икономическа криза, която - макар и с известно 

закъснение - засяга страната. Икономическият спад през 2009 г. е последван от 

продължителен период на мудно икономическо възстановяване, в който растежът на 

икономиката не преминава границата от 2%. Едва след 2014 г. икономическият растеж 

се ускорява, макар и оставайки далеч под нивата, наблюдавани преди кризата. По този 

начин страната продължава процеса на конвергенция с равнищата на доходите в ЕС, 

макар и с относително бавни темпове. Брутният вътрешен продукт на глава от 

населението достига 49.2% от средното за ЕС ниво през 2017 г., като отбелязва 

нарастване от почти 10 процентни пункта спрямо 2007 г. 

Икономическото възстановяване в страната протича паралелно с оздравителни процеси 

на елиминиране на икономически дисбаланси. Хроничният дефицит по текущата 

сметка намалява бързо след 2007 г. и през 2011 г. се превръща в излишък за пръв път 

след дълбоките институционални промени през 90-те години на миналия век. Износът 

на страната се превръща в основен фактор и двигател на икономическия растеж, като 

нараства устойчиво от 42.3% от БВП през 2009 г. до 64.5% от БВП през 2018 г. При 

това икономиката увеличава отвореността си, като оборотът на външната търговия 

достига 128.1% от БВП през 2018 г. Същевременно, вътрешното търсене намалява 

приноса си при формиране на икономическия растеж. Кумулативният растеж на 

частното потребление за периода 2007-2018 г. изпреварва незначително растежа на 

икономиката (въпреки скорошното възстановяване на кредита и растежа на заетостта), 

като по този начин не позволява формирането на нездравословни тенденции, 

характерни за периода преди кризата. Публичното потребление нараства по-бавно от 

икономиката като цяло през разглеждания период, въпреки известна цикличност в 

отделни години.  

Делът на инвестициите в БВП намалява до 19.0%  през 2018 г. спрямо 33% в пика им 

през 2008 г. 
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Растеж на БВП и инвестициите, 2007 г. = 100 

 

 

По този показател България изостава значително от сравнимите икономики в ЕС. 

Динамиката на публичните инвестиции (формиращи около 1/5 от общите инвестиции 

през периода 2008-2018 г.) отразява до голяма степен ритмичността на усвояване на 

средствата от ЕС по оперативните програми на страната. Успоредно с ускоряването на 

изпълнението на тези програми се очаква и възстановяване на публичните инвестиции. 
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Продължителният спад на частните инвестиции, не само в годините на кризата, но и в 

следващия период, наблюдаван в условия на постепенно възстановяване на 

европейските пазари и реализиране на икономически растеж в страната, провокира 

усилия на администрацията за идентифициране и преодоляване на пречките пред 

инвеститорския интерес. През 2016 г. правителството изготвя нарочен План за действие 

с мерки, включващи промени в нормативната уредба и целящи облекчаване на 

условията за правене на бизнес в страната, резултатите от който са видни още през 2016 

г., когато частните инвестиции отбелязват съществен растеж. Притокът на преки 

чуждестранни инвестиции в страната остава далеч от регистрираните преди кризата 

нива, основните фактори за което (глобални тенденции, промяна в склонността на 

инвеститорите да поемат риск и др.) обаче би следвало да бъдат търсени по-скоро 

извън националната рамка. България остава в челото на ЕС по показателя привлечени 

преки чуждестранни инвестиции, нормирани с размера на икономиката (БВП). 

Файненшъл Таймс публикува статия под заглавие „България привлича рекордни 

инвестиции в технологии“. Изданието посочва данни за чуждестранните инвестиции в 

софтуерната и ИКТ индустрии у нас, за чуждестранните инвестиции на зелено и топ 

секторите за чуждестранни инвестиции от 2015 г. насам. България има традиции в 

секторите ИКТ и Електроника още от ерата на социализма. Сектор ИКТ реализира 

продажби на стойност 3,2 милиарда долара през 2018 г. – увеличение от 45% на 

годишна база според Международната корпорация за данни (International Data 

Corporation). В сектора има над 12 000 компании, от които 90 на сто са в София, където 

работят 50 000 души, според Столичната агенция за инвестиции. Около 70 на сто от 

компаниите работят само за износ, според Департамента по търговия на САЩ (US 

Department of Commerce). 

След регистрираната двуцифрена средногодишна инфлация през 2008 г., ценовото 

равнище в страната проявява относителна стабилност и натрупаната инфлация за 

последните десет години достига едва 9.2%, което отрежда на България четвърто  място 

в ЕС по показателя стабилност на ценовото равнище през разглеждания период, но 

същевременно увеличава допълнително разликата в ценовите равнища между страната 

и общността . 

Валутният борд продължава да бъде фактор на стабилност. В периода 2007-2018 г. 

валутните резерви на страната продължават да нарастват, достигайки 25.1 млрд. евро в 

края на 2018 г. Покритието на паричната база с резерви през този период възлиза на 

около и над 150% (при изискуемо минимално равнище на покритие от 100%), което е 

атестат за стабилността на валутния борд. В контекста на запазване на 
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макроикономическата стабилност, ангажиментът за запазване на режима на паричен 

съвет при съществуващото равнище на фиксирания валутен курс от 1.95583 лв. за 1 

евро до присъединяването на страната към еврозоната присъства неизменно в 

програмата на всички правителства и е подкрепен от всички парламентарно 

представени политически партии. 

Стабилната и предвидима макроикономическа среда е едно от основните предимства на 

страната. Изследването Global Competitiveness Report 2017-2018 на Световния 

икономически форум поставя България на 25-то място в света и на 11-то място в ЕС по 

този показател. При това, през последните десет години страната успява да подобри 

представянето си с повече от 20 позиции в глобален план и с 4 позиции в рамките на 

ЕС. 

 

ПАЗАР НА ТРУДА  

Неблагоприятни демографски тенденции възпрепятстват функционирането на пазара на 

труда и ограничават потенциала за растеж на икономиката. Населението в 

трудоспособна възраст намалява ежегодно с относително постоянен темп от 1.4% 

средногодишно през последните седем години. До голяма степен тази негативна 

динамика е повлияна от същественото понижаване на коефициента на демографско 

заместване, но интензивният емиграционен процес на лица в трудоспособна възраст 

също допринася за формираната тенденция. Коефициентът на демографско заместване 

формира тенденция на постоянно намаление още преди началото на века, но през 2007 

г. достига критичната точка, след която влизащите в трудоспособна възраст стават по-

малко от излизащите. През 2017 г. показателят регистрира стойност от едва 64/100. В 

регионален план, най-неблагоприятна е картината в Северен централен район (57/100), 

докато Североизточен и Югоизточен райони са в относително по- благоприятна 

позиция (по 68/100). Над 3/4 от населението в трудоспособна възраст (48.9% от общото 

население) живее в градовете. Застаряването на работната сила в условия на динамичен 

пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и 

професионалните умения на заетите, е процес, който поражда необходимостта от 

непрекъснато повишаване на общия потенциал на работната сила, от една страна чрез 

учене през целия живот и, от друга, чрез активно стареене на лицата, които 

продължават да се трудят и в напреднала възраст. 
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БИЗНЕС СРЕДА  

В периода след присъединяването на страната към ЕС усилията на правителството за 

подобряване на бизнес средата изостават спрямо тези в сравнимите икономики, в 

резултат на което България губи позиции в глобален план. Според изследването Doing 

Business 2019 на Световната банка, България се нарежда на 25-та позиция в рамките на 

ЕС (и на 59-то място в света) по условия за правене на бизнес, като отбелязва 

отстъпление от 9 позиции (в рамките на ЕС) спрямо представянето й десет години по- 

рано. Като предимства се очертават сравнително ниското данъчно бреме и защитата на 

миноритарните акционери. Предприемачите обаче продължават да срещат сериозни 

пречки в редица области като разходи и време за свързване с електричество, разходи по 

обявяване в несъстоятелност и нисък дял на възстановени средства за кредиторите след 

приключване на процедурата. 

Един от проблемите пред конкурентоспособността на икономиката остават публичните 

институции в страната. В изследването на Световния икономически форум Global 

Competitiveness Report 2017-2018 по този показател България е поставена на 107-мо 

място в света (и на последното място в ЕС). Динамиката в представянето на страната по 

подиндикаторите, включени в показателя, показва недостатъчен напредък. Липсата на 

доверие в публичните институции и осъзнатата липса на независимост на съдебната 

власт подкопават международната конкурентоспособност на икономиката, тъй като 

компрометират пазарния обмен и мащабните дългосрочни инвестиционни ангажименти 

от страна на фирмите. 

Основни показатели за пазара на труда в България, 2008-2017 г. 

Показател 
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Източник: НСИ 

Коефициентът на демографско заместване показва съотношението между лицата, които 

влизат в трудоспособна възраст (тези на възраст 15-19 години) и лицата, които излизат от нея (60-64 

години). 
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Сведение за тежестта, произтичаща от публичния сектор, дават и индикаторите на 

Световната банка в серията „ Worldwide Governance Indicators'", по които България се 

представя на предпоследно място в ЕС по правителствена ефективност през 2017 г. без 

тенденция за промяна спрямо предходни години. Страната се представя също 

относително слабо и в сферата на регулаторното качество, нареждайки се 24-то място в 

ЕС, макар че подобрява позицията си в това отношение, успявайки да изпревари две 

държави - членки на ЕС в периода 2007-2017 г. Отвъд директната административна 

тежест, която илюстрират тези два индикатора, България се нарежда на последно място 

в ЕС по показателите за контрол над корупцията и върховенство на закона през 2017 г., 

които са показателни за значителна институционална неефективност, представляваща 

основен фактор, ограничаващ икономическия ръст на страната. 

Глобалният индекс за иновации също оценява ниско институционалната ефективност в 

България, като страната е поставена на 26-то място в ЕС по подиндикатор 

„Институции“. В рамките на този подиндикатор страната се представя най-лошо в 

сферата на върховенство на закона, заемайки последно място в ЕС и в допълнение се 

нарежда на 26-та позиция по отношение на политическата среда, политическата 

стабилност и липса на насилие, както и правителствена ефективност. 

Сведения за регионалния аспект на нивото на институционална ефективност спрямо 

другите държави членки на ЕС дава Европейският индекс за качество на управлението 

(“European Quality of Government Index”), който е стандартизиран спрямо резултатите 

от „Worldwide Governance Indicators”. С най-нисък резултат е Северозападен район - 

поставен на място 200 от 202 района от ниво 2 в ЕС, а с най-добър резултат - Северен 

централен (161), като дори е оценен като представящ се по-добре по подиндикатор 

„контрол на корупцията“ от райони със сходен БВП на глава. Нито един от останалите 

български райони не е оценен по този начин по нито един от трите подиндикатора - 

качество, независимост и корумпираност на институциите. Средният резултат за 

България поставя страната на последно място в ЕС, като спрямо 2010 г. е загубена една 

позиция. 

От друга страна, “EU Justice Scoreboard’ излага няколко позитивни аспекта конкретно 

на съдебната система в България. Страната се представя относително добре в контекста 

на ЕС от гледна точка на необходимо време за разрешаване на гражданските и 

съдебните дела, както и тези за пране на пари. Времетраенето на административните 

решения по защита на потребителите също поставя България на 4-то място в ЕС. Тези 

показатели до известна степен аргументират факта, че България консистентно разходва 

най-много средства за съдилища на глава от населението в процент от БВП в целия ЕС. 
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Въпреки това, този доклад също потвърждава отрицателната нагласа на населението 

(26-то място) и на бизнеса (24-то място) спрямо независимостта на съдебната система, 

като основните причини за това са възприетите за значителни натиск и намеси от 

страна на политически и икономически интереси. Това би могло да сочи към по- 

фундаментален проблем със съдебната система, който не би могъл да се компенсира 

единствено с оптимизация на времетраенето на съдебните процедури. 

Значителни усилия се полагат за намаляване на административната тежест. В рамките 

на няколко инициативи са изготвени няколко плана за намаляване на 

административната тежест за бизнеса и ограничаване на пречките пред инвестициите. 

Изпълнението им продължава и към днешна дата, като по данни на администрацията на 

Министерския съвет, постигнатото намаление на административната тежест се оценява 

на почти 50% . Регулаторният съвет, създаден през 2017 г. за предотвратяване на 

въвеждането на нова административна тежест, също е положителна стъпка към 

ограничаване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата. Въпреки положените 

усилия, регулаторната и административната тежест остават значителни и 

възпрепятстват бизнес дейността . Сериозен напредък е постигнат в сферата на 

комплексното административно обслужване, но е налице необходимост от 

допълнителни усилия. Съществен проблем е дигитализацията на съществуващите в 

администрацията архиви, като основа за предоставяне на комплексно електронно 

обслужване. Според проучване на Евробарометър от 2016 г. само 22% от 

респондентите считат, че обществените услуги са с добро качество, а цели 75% са на 

обратното мнение. 

 

ИНОВАЦИИ  

Иновациите са ключов елемент от успешното развитие на всяка една държава в 

контекста на високата скорост на технологичния прогрес в световен мащаб. Научни 

разработки в широк набор от области - от биомедицината до изкуствения интелект и от 

материалознанието до екологията - имат потенциала радикално да подобрят качеството 

на живот. Технологичните фактори въздействат пряко върху обществените процеси и 

взаимоотношения и променят всички области на съвременния живот. Мащабът на 

промените дава основание на изследователите да наричат процеса „четвърта 

индустриална революция"" или Индустрия 4.0, който включва технологични 

разработки, насочени основно към подобряването на интерфейсите за добавена 

реалност, развитието на анализа на големи количества данни чрез машинно обучение, 
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създаването на интелигентни компютърни програми с голяма степен на автономност и 

особено връзката им с други цифрови и физически системи. Данните сочат, че бизнесът 

- особено МСП - в България значително изостава във въвеждането на иновационни 

практики. Изследването Global Competitiveness Report 2018-2019 на Световния 

икономически форум поставя България на 25-та  позиция по индикатор иновации, 

което, макар и под средноевропейския резултат, е подобрение спрямо последното място 

в ЕС, което страната заема през 2007 г. 

От друга страна, България изостава значително в Индекса на Съюза за иновации 

(“Innovation Union Scoreboard’) на ЕК, като за 2017 г. е класирана на предпоследно 

място в ЕС след Румъния, което представлява влошаване с една позиция спрямо 2010 г. 

в резултат на понижената оценка на страната. В тази връзка, България все още се 

класира в групата на „скромните иноватори“ и целта за навлизане в групата на 

„умерените иноватори“, заложена в Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация на Република България 2014-2020 г., изглежда трудно постижима, 

въпреки позитивния принос на стратегията за идентификация на тематични области и 

иновационни ниши на регионално ниво и съответното фокусиране на финансовия 

ресурс. 

Основен принос за слабия относителен резултат на България към 2017 г. имат 

атрактивността на научните изследвания в страната, взаимовръзките между частните и 

публичните изследвания и предлагането на високотехнологични и иновативни 

продукти от българския бизнес. Позитивните ефекти върху резултата на България 

идват главно от добрата и подобряваща се заетост в бързорастящи иновативни фирми, 

както и от високия и увеличаващ се в сравнителен аспект брой заявки за търговски 

марки и патенти за дизайн. 

Сравнително по-добро е представянето на България за 2017 г. по Глобалния индекс за 

иновации (“Global Innovation Index”) спрямо другите държави-членки на Европейския 

съюз, заемайки 23-то място. Подиндикаторите, в които държавата се представя най- 

слабо са „Човешки капитал и научни изследвания“ и „Институции“ (съответно 27-мо и 

26-то място) - което подкрепя заключенията и на Доклада за глобалната 

конкурентоспособност и на Индекса на Съюза за иновации относно изоставянето на 

България от гледна точка на справяне с институционалната неефективност, 

подобряване на качеството на образованието и предоставяне на адекватни условия, 

спомагащи научните разработки. В допълнение следва да се отбележи и негативния 

принос на качеството на инфраструктурата в България (24-то място в ЕС) и по- 
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конкретно критериите за достъп до ИКТ (28-мо място), логистична дейност (28-мо 

място) и качество на общата инфраструктура (26-то място). 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ  НА ИКОНОМИКАТА  

В периода 2007-2018 г. износът на страната нараства с 56.6% в реално изражение, като 

повишава дела си в БВП от 52.4% през 2007 г. до 64.5% през 2018 г., което е индикация 

за растяща конкурентоспособност на българските продукти на международните пазари. 

През периода България съумява да увеличи дела си както в световната търговия 

(съответно от 0.14% до 0.17%), така и във вътрешно-общностната търговия (от 0.34% 

до 0.53%). Тази тенденция е в съответствие с динамиката на показателя в сходни 

икономики от Източна Европа, които бележат стагнация или скромен ръст в своя дял от 

световния износ. Все пак заслужава да се отбележи, че България изостава значително от 

Румъния, която съумява да увеличи чувствително своето присъствие в международната 

търговия през разглеждания период. 

Паралелно с регистрирания ръст на износа се наблюдава и нарастваща диверсификация 

както при изнасяните стоки (формиращи над 2/3 от общия износ на страната), така и 

при задгранично предлаганите услуги. При последните се наблюдава нарастване на 

важността на ИКТ сектора, в допълнение към растежа на традиционните сектори на 

туризма и транспорта. В стоковата структура на износа продължава доминацията на 

металите и селскостопанската продукция, но фармацевтичните продукти, превозните 

средства и електрическото оборудване увеличават значително присъствието си. 

Въпреки че през 2017 г. суровините, материалите и енергийните ресурси все още 

формират БВП малко над приноса на износа за  страната , позитивна е тенденцията на 

намаляване на тяхната тежест в структурата на изнасяната продукция с почти 11 

процентни пункта за десетгодишен период. До голяма степен това е за сметка на 

нарастване на относителния дял на инвестиционните стоки (+8.6 процентни пункта), 

докато при потребителските стоки растежът е по-скромен (+2.1процентни пункта). 

Допълнителни позитивни тенденции се открояват при анализ на динамиката на 

структурата на износа по степен на технологична интензивност на продуктите, както и 

по интензивност на влаганите в производството им фактори. Ниско и средно-ниско 

технологичните продукти преобладават в стоковата листа на българския износ, но през 

разглеждания период общият им дял намалява от 74% през 2008 г. до 61.3% през 2017 
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г. Високо технологичните продукти почти удвояват тежестта в изнасяната продукция 

(до 7.2% през 2017 г.), макар и от изключително ниска стартова позиция. 

Същевременно, делът на трудоинтензивните продукти в общия износ следва ярко 

изразена тенденция на намаление и кумулативният спад през десетгодишния период 

достига 4.5 процентни пункта. За сметка на това НИРД-интензивните продукти 

повишават дела си и към 2017 г. доминират структурата на износа, с тегло от 29.5%. 

Преструктурирането на стоковата листа на българския износ и повишаването на 

специализацията в продукти и отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична и 

НИРД интензивност (а следователно - и с по-висока добавена стойност) е знаков 

процес, който - при по-пълно разгръщане - ще позволи заемането на по-добри и по- 

престижни позиции в глобалните вериги на стойността (Global Value Chains). До голяма 

степен протичащият процес е в резултат на самостоятелното развитие на частния 

сектор в страната. Евентуална целенасочена и добре фокусирана правителствена 

подкрепа, стъпвайки на изградената в последните години стратегическа рамка, в т.ч. 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-

2020 г., притежава потенциала да ускори значително този процес. 

Според Индекса на икономическа сложност, който измерва количеството 

производствено знание в една икономика и съответно сложността на производствените 

вериги и крайни продукти, България заема 40-то място сред 131 държави през 2016 г., 

което представлява скромен напредък от заетото 42-ро място през 2006 г. В европейски 

контекст страната се нарежда на 24-то място от 25 държави12, без промяна на 

позицията й през последните десет години. Този резултат подкрепя тезата, че 

структурата на българската икономика все още се характеризира с относително 

неразвити производствени вериги, което води до сравнително ниска добавена стойност 

на крайния продукт. 

Един възможен канал за стимулиране на промяната на икономическата структура и 

ефективност е технологичният трансфер, способстван от преките чуждестранни 

инвестиции, които освен производствени иновации могат да въведат и нови бизнес 

процеси. След пика на нетните ПЧИ в България през 2007 г., възлизащ на 31% от БВП, 

нивото им спада до около 4%, което до голяма степен наподобява това на ЕС, макар и 

през 2017 г. да е под средноевропейското. В абсолютно изражение, номиналната 

стойност на нетните входящи ПЧИ е сравнително константна през периода 2010-2011 г. 

- средно 2 млрд. лв. годишно. 
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РАЗДЕЛ 4 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО. ИНВЕСТИЦИОННА 

ПОЛИТИКА И БИЗНЕС КЛИМАТ. 

 

Територията на МИГ - Попово се припокрива с територията на община Попово и двете 

са неразривно свързани. Територията на МИГ-а е описана и представена в два основни 

стратегически документа. За представянето на територията са използвани писмени 

материали от „Общински план за развитие на Община Попово за периода 2015-2020 г.“ 

и „Стратегия за Водено от общностите местно развитие  за територията на местна 

инициативна група – Попово за периода 2014-2020 г.“ 

Всяка  териториална единица се стреми да привлича инвестиции. Известни са различни 

по вид инвестиционни политики.  Основните фактори за привличане на инвестиции са:  

 наличието на развит пазар; 

 наличието на природни и човешки ресурси; 

 развита инфраструктура; 

 политическа стабилност; 

 благоприятна бизнес среда; 

 концесии в данъчната политика; 

На по-ранен етап е необходимо подобряването на инвестиционния климат, като се 

премахнат пречките пред влизането на капитали при условие, че се работи в посока към 

премахване на тежките бюрократични условия, подобрява се общата инвестиционна 

среда.   
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ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ПОПОВО  

ГЕОГРАФСКО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МИГ -ПОПОВО  

Територията на МИГ-Попово е разположена в Североизточната част на Република 

България. В съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя 

попада в област Търговище. Общата територия на МИГ-а е 832,9 кв.км, което е 30.7% 

от територията на областта. Граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, 

Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница. 

Селищната мрежа на територията включва 35 населени места, от които 1 град (Попово) 

и 34 села. Структурата на селата по брой жители показва, че около 2/3 от селата са с 

население над 100 души, с малко преобладават селата с население между 100 и 500 

жители, но почти една трета от селата са по-големи (над 500 души). 

Едно от най-силните конкурентни предимства на територията е нейното благоприятно 

географско разположение спрямо международните инфраструктурни коридори. Този 

фактор, както досега, така и в перспектива ще оказва положително влияние върху 

социално- икономическото развитие. Община Попово се намира в средата на 

триъгълник, затворен от главен път Е-85 /Русе-В.Търново/, Е-70 /Шумен- Русе/ и Е-71 

/София-В.Търново-Варна/, които са елементи на Европейската транспортна мрежа. 
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Чрез тях се осигурява достъп до ГКПП Русе / 97 км./, а през него достъп до Северна, 

Централна и Източна Европа по р. Дунав, с шосейна пътна и железопътна връзка. 

Следователно община Попово се намира в непосредствена близост и под въздействието 

на Общоевропейските транспортни коридори № 7 и № 9. В съответствие с проекта за 

автомагистрала “Хемус” през територията на общината ще преминава една от 

активните комуникационни оси “изток-запад”, което ще подобри в още по-голяма 

степен транспортните и социално-икономическите връзки на района. Всичко това е 

предпоставка за оформянето на Попово като естествен комуникационен център в тази 

част на страната, както и добрите възможности на общината за развитие на активни 

интеграционни взаимоотношения както със съседните, така и с Черноморските области. 

Организирането на очакваната инвестиционна инициатива в магистралния коридор и 

устройването на „контактни зони“ за очакваните интензивни потоци на стоки и хора е 

непосредствено предизвикателство за общината. 

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  

Развитието на населението в демографски аспект е повлияно от икономическата и 

социална ситуация. Демографската структура на населението е подчинена на 

установилите се през последните години общи тенденции за страната - намаляване на 

броя на населението, застаряване на населението, ниска раждаемост, намаляване броя 

на сключените бракове, отрицателен естествен прираст и засилени миграционни 

процеси. 

Демографски характеристики – човешки ресурси - в синхрон с общата тенденция в 

страната населението на община Попово намалява в последните 40 години. 

Разпределението по град и село обаче е специфично и е различно от това в страната – в 

единствения град (гр. Попово) живеят 55% от населението на общината и селското 

население (45%) е 1,6 пъти повече от средното за страната (27%). 

Естествен и механичен прираст на населението - В община Попово естественият 

прираст е трайно отрицателен, като при това нараства значително по-бързо в сравнение 

с областта (-6,6‰ за 2014 г.) и страната (-5,7‰), което показва една много по-

неблагоприятна тенденция за общината. 

Механично движение на населението в община Попово - Миграционните процеси се 

характеризират с трайно отрицателен прираст (разликата между заселили се и изселили 

се), но все пак неговата отрицателна стойност е намаляла с около ¼. Затихването на 

изселването е една позитивна обща тенденция за страната, която обаче за съжаление е 
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71.30% 

21.80% 

5.00% 1.90% 

Българската етническа група 

Турска етническа група 

Ромска етническа група 

Друга етническа група/не се 
самоопределя 

не толкова изразена на територията на МИГ- Попово - механичният отлив спада по-

бавно и остава по висок от средното за областта, също и страната. 

Съотношението на населението по пол като цяло се запазва много близко до това в 

страната и не се наблюдават отклонения. Възрастовата структура обаче показва 

тенденция на бързо застаряване, което сериозно възпрепятства възможностите за 

самовъзстановяване, поради ограниченото самовъзпроизводство. 

В етническия състав на населението 71,3 % заема българската етническа група, на 

второ място е турската етническа група – 21,8 %, а трета по численост е ромската 

етническа група – 5,0 % от населението, а 1,8 % са групите на “друга етническа група”, 

“не се самоопределя” и “непоказано”. Община Попово като цяло има дял на 

малцинствата 27,0 %, който е по-висок от средния за страната (16,1 %), но по-нисък от 

средния за област Търговище.  

 

В община Попово всички етнически групи съжителстват в атмосфера на толерантност и 

взаимно зачитане, не се наблюдават конфликти на етническа основа. Доколкото има 

проблеми, те са икономически – безработица и бедност, в най-голяма степен сред 

ромското малцинство. 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ  

На територията на общината има разкрити 2 специализирани инстуции - „Дом за деца, 

лишени от родителска грижа” в гр. Попово и „Дом за възрастни с умствена 

изостаналост” в с. Медовина. 

ДДЛРГ гр. Попово - потребителите на тази социална услуга са на възраст от 7 до 20 

години. Основната група деца по месторождение е от област Търговище. 

Специализираната институция е разкрита през 2000 година и към 2010 г. е с капацитет 

57 места и численост на персонала 24 служители. 

Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Медовина. Ползватели на тази услуга са 

лица с умерена и тежка умствена изостаналост над 18 години, за които няма вариант да 

останат в социома. В специализираната институция има лица от 23 области в страната . 

Капацитетът на социалното заведение през 2010 г. е 50 места , които са реално заети 

през цялата година, а броят на персонала е 28 човека. Материалната база на 

институцията отговаря на всички критерии и стандарти за предоставяне на социални 

услуги, описани в ППЗСП, както и на европейските изисквания. 

„Център за социална рехабилитация и интеграция”- гр. Попово  предоставя комплекс от 

социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социални консултации, 

изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Целева 

група - деца и възрастни с увреждания. Социалната услуга в общността е открита през 

2008 г. година с капацитет 50 места и численост на персонала 10 щатни бройки. 

Социалната услуга се предоставя почасово. Сградата, в която се намира ЦСРИ е 

новоремонтирана, газифицирана , намира се в центъра на град Попово, в близост е до 

по-важните обществени институции и отговаря на всички стандарти и критерии, 

определени в ППЗСП.  

Домашният социален патронаж е социална услуга, свързана с доставка на храна по 

домовете. Услугата е с капацитет 400 места и се предоставя на територията на гр. 

Попово и 15 села в общината, а обслужващият персонал е 26 щатни броя. Проблем, по 

който трябва да се работи е разширяване на броя на предоставяните услуги от ДСП ( 

помощ при снабдяване с рецепти, закупуване на стоки за бита със средства на лицето, 

плащане на ел. енергия, вода , телефон и др. със средства на лицето, медицински услуги 

по домовете и т.н.). Домашният социален патронаж е местна дейност и се финансира от 

общинския бюджет. 
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Защитено жилище (ЗЖ) за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Медовина - 2 

броя. ЗЖ е форма на социална услуга в общината, която задоволява ежедневните 

потребности на общо 18 лица с умствена изостаналост и предоставя възможност за 

живеене в среда, близка до семейната. Като основен критерий за ползване на 

социалната услуга е възможността лицата да водят независим начин на живот, 

подкрепяни от специалисти - 10 броя. Потребителите на тази социална услуга са на 

възраст от 19 до 57 години. Защитените жилища са разкрити през 2008 година и 

разполагат с отлична материална база, която отговаря на всички стандарти и критерии, 

посочени в ППЗСП както и на европейските изисквания. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И 

ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА  

Територията на МИГ-Попово е с благоприятно разположение спрямо главните 

инфраструктурни коридори на страната. Това е силен положителен фактор, който 

оказва влияние върху икономическото й развитие. 

АМ „Хемус" е със стратегическо значение както за развитието както на община 

Попово, така и на цяла Северна България. Изграждането й е обект на голям публичен 

интерес. Според анализа на МРРБ „Приоритети за изграждане на пътната 

инфраструктура на България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско 

значение": АМ „Хемус" следва да се разглежда като стратегически проект, под чието 

въздействие се очаква да се ускори процеса на икономическо и социално сближаване на 

регионално ниво. Изграждането й ще играе роля на стабилизиращ фактор за 

регионалните икономики, с мобилизиращо значение за бизнеса и създаване на нови 

работни места." Общата дължина на Автомагистрала „Хемус" е 433 км. Изградени са 

147 км., като за доизграждане остават 286 км.  

На територията на МИГ-Попово съществува относително добра транспортна мрежа. 

Делът на второкласните и третокласни пътища, които осигуряват транспортен достъп 

до главните транспортни направления е общо 45%, т.е. по-висок от този на 

второкласната и третокласната пътна мрежа за страната (42%) и за област Търговище 

(38%). 

Важна функция за развитието на социално-икономическите връзки на територията със 

съседни региони има път II-51 "Русе-Бяла-Копривец-Водица-Попово-Светлен-Дралфа-

.Разград”. Трасето на пътя преминава през общините Попово и Търговище и през 
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областите Русе, Разград и Шумен. Той осигурява връзката с международен път Е-85, 

който е част от Общоевропейски транспортен коридор № 9. Изграден е Обходен път на 

град Попово - юг от км.49+071 до км.53+071. С изграждането на околовръстния път 

транзитният и тежкотоварният трафик не преминава през центъра на града, а по ново 

изграденото обходно трасе. 

Дължина на пътната мрежа в на територията МИГ - Попово 
 

 Видове пътища Обща 
дължина 

% от общата 

мрежа 
1. Обща дължина на пътната мрежа 329.652 км 100.0 % 
2. Републиканска пътна мрежа 157.300 км 47.7 % 
2.2. Второкласни пътища 39.100 км 11.9% 
2.3. Третокласни пътища 117.700 км 35.7% 

2.4. Пътни връзки 0.500 км 
 

3. Общинска (четвъртокласна) пътна мрежа 172.352 км 52.3% 

 

Източник: Областно пътно управление-Търговище и данни за общинската пътна мрежа на 

Община Попово, 2015г. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА  

Сериозен потенциал за развитие на икономика на територията на МИГ-Попово са 

съществуващите производствени мощности и човешки ресурси, както и наличието на 

множество суровини, осигурявани за хранителната и други преработващи 

промишлености. Общият брой на активните стопански субекти, опериращи на 

територията е 826. 

Преобладаващ е броят на микро, малките и средни предприятия. Дребният бизнес е 

насочен главно в сферата на търговията и обслужването. Преимуществата му са, че той 

е по-мобилен и гъвкав и това дава възможност да бъде пренасочен в други отрасли, 

когато се появят условия за това. Големите предприятия на територията на общината са 

2, като и двете са в град Попово. 

Водеща икономическа дейност територията е „Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети” с най-голям брой дружества - 346 броя. Ръстът на показателя приходи от 

дейността тук е най-осезаем и възлиза на 107.8%. Броят на заетите лица е 1 190 души 

(22.7% от всички заети в местната икономика лица) или в на едно предприятие се падат 

средно по 34 заети лица, т.е. това са предимно микро и малки предприятия. Този 



 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
    

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”  

 

 

значим ръст на сектор „услуги” през последните години се дължи в голяма степен на 

повишената покупателна способност на местното население и значението на града като 

обслужващ център в микрорегионален контекст, в рамките на област Търговище и за 

съседни общини от области Разград и Велико Търново. Важно място в икономиката на 

територията заема икономическа дейност “Селско, ловно и горско стопанство” със 100 

селскостопански производителя. 

Град Попово е традиционно формирал се търговски център за селскостопански 

производители. Следователно значителният ръст в производството на селско стопанска 

продукция на територията и съседните региони е основен фактор за растежа на 

местната икономика през последните години. Позитивна тенденция е и сравнително 

стабилното развитие на традиционните отрасли за местната икономика на 

преработващата промишленост, а именно хранително-вкусова и шивашка 

промишленост. 

Останалите значими отрасли за общината са икономическа дейност “Строителство” и 

икономическа дейност “Транспорт, складиране и пощи”. 

Заетите лица по икономическа дейност в % 

 

43.40% 

22.70% 

18.10% 

15.80% 
Преработваща промишленост 

Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети 

Селско, горско и рибно 
стопанство 

Други  
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Най-голям е делът на заетите лица в икономическа дейност „Преработваща 

промишленост” - 43.4%, следват: “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 

22.7% и “Селско, горско и рибно стопанство” - 18.1%. 

По данни на НСИ за 2014 г. на територията има 5 места за настаняване, като в тази 

цифра се включват само категоризирани средства за подслон и места за настаняване с 

над 10 легла, функционирали през съответната година. Реализираните нощувки са 5999, 

а пренощувалите лица – 2274. 

КУЛТУРА, ОТДИХ И СПОРТ  

Основни културни обекти и обекти на културно-историческото наследство: 

Ковачевско кале – късноримска крепост и град от IV в., на ок. 7 км западно от гр. 

Попово; Православен църковен храм „Св. Архангел Михаил“, изграден през 1863 г.; 

Капански архитектурно-етнографски комплекс, с. Садина; Останки от тракийска 

куполна зидана гробница от края на IV в.пр.н.е., в землището на с. Гагово. Мястото е 

свободно за достъп, но няма изградена посетителска инфраструктура към него; 

Етнографска експозиция „От село Попово към град Попово“ в „къщата на Мара 

Тасева“, гр. Попово; Художествена галерия „Кирил Майски“, гр. Попово; В община 

Попово са регистрирани над 40 селищни могили и праисторически селища, над 70 

надгробни могили, над 50 антични и средновековни останки от крепости и селища. 

Основни културни институции: 33 читалища, които са основните структури, 

изпълняващи учебно-просветителни и библиотечни функции и подпомагащи 

развитието на самодейности и клубове по интереси; Исторически музей Попово – 

сегашната му експозиция е открита през 1995 г. и включва близо 2500 предмета. 

Периодично организира и провежда научни конференции по различни теми от 

миналото на района. 

Основни културни събития: Майски дни на културата; Поповски русалски панаир – 

провежда се през „Русалийската неделя“, започваща с празника на Св. Дух – 

понеделник след Петдесетница. Един от най-известните панаири в Североизточна 

България; Празник на град Попово – 10 юни; Балкански кинофестивал за операторско 

майсторство "Златното око" в памет на Димо Коларов; Национален фестивал за 

алтернативно кино “Мини-филм”; Други народни събори по селата; юбилейни 

чествания на читалищата; изложби и други културни събития. 
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Спорт и туризъм - На територията на МИГ-Попово функционират няколко спортни 

клуба – футбол, волейбол, стрелба, тенис на маса. Има две зали за фитнес. Спортна зала 

„Тодор Янев“ е санирана в рамките на предходния програмен период от община 

Попово по линия на два проекта, финансирани от Стратегията за местно развитие 2007-

2013 г. изпълнявана от МИГ – Попово. Регистрирани са две туристически дружества. 

Всяка година от 30 май до 2 юни се провежда традиционен поход "По стъпките на 

четата на Таньо войвода", организиран от общините Тутракан и Попово за 

популяризиране на историческото минало. 

 

ЦЕЛИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА МИГ- 

ПОПОВО 

Целите на инвестиционната политика на МИГ - Попово, включват: 

 Формиране на инвестиционен климат, благоприятен за увеличаване на 

инвестиционната активност на предимно недържавен сектор; 

 Подкрепа чрез средства от европейските фондове на най-важните 

животоподдържащи отрасли и социална сфера на фона на повишаване ефективността 

на капиталовите инвестиции; 

 Привличане на частни чуждестранни и частни инвестиции чрез ПРСР за 

периода 2014-2020 г. в предприятията и земеделските стопанства; 

 

 

ФАКТОРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ  

Фактори за насърчаване на инвестициите, които формират благоприятен 

инвестиционен климат: 

 Голям потенциал на вътрешния пазар. 

 Ниско ниво на конкуренция. 

 Приемливи разходи за труд, финансови, суровини. 

 Увеличен марж на печалбата. 

 Стабилна данъчна система. 

 Ефективна държавна подкрепа. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

Въпреки несъмнения напредък на региона в адресирането на основните нужди на 

развитието през последните два програмни периода на ПРСР, направеният анализ на 

социално - икономическото развитите на територията в годините след прилагането на 

СВОМР показва продължаваща нужда от целенасочени интервенции в (почти) всички 

инвестиционни области. 

Продължават неблагоприятните демографски тенденции. Въпреки че част от тези 

тенденции, като намаляваща раждаемост, застаряване на населението и засилена 

урбанизация, се наблюдават и в останалата част от страната. В допълнение, 

продължават да се наблюдават и задълбочават негативни тенденции, характерни за 

страната, като по-високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. 

Комбинацията от тези негативни процеси дава основание да се говори за демографска 

криза и изправя сериозни предизвикателства пред бъдещото функциониране на 

системите на социално осигуряване и подпомагане, здравеопазване, образование и 

публични финанси. Пазарът на труда е вече негативно повлиян от тези процеси, при 

ясна перспектива за изостряне на отрицателните им импликации още в средносрочен 

период. Като цяло, текущата демографска картина на територията и перспективите за 

нейното развитие в средносрочен и дългосрочен план показват, че при равни други 

условия демографският фактор ще компрометира възможността на икономическата 

система да генерира висок и устойчив растеж и ще понижава ефективността на 

икономическата политика, насочена към осигуряването на такъв растеж. 

Нивото на физическата активност на населението остава ниско. Въпреки значителния 

ресурс, изразходван през последните години за изграждане и рехабилитация на спортна 

инфраструктура, преобладаващата част от населението вижда ограничения в достъпа 

му до такава. Тревожно училищата на територията на МИГ-Попово не предоставят 

адекватни условия за провеждане на учебни занятия по физическо възпитание и спорт и 

изпитват затруднения при реализиране на спортните дейности, а намеренията на 

политиката за преодоляването на този проблем не изглеждат финансово обезпечени. 

Развитието на сектора на културата е възпрепятствано от липса на единна стратегия 

между МИГ-Попово и Община Попово. Богатото културно-историческо наследство на 

региона не се оползотворява рационално, а голяма част от недвижимите културни 

ценности са изложени на висок риск от необратима загуба. На местно ниво се 

наблюдава нарастващата активност за формиране и реализиране на местни политики в 

областта на движимото и недвижимото културно наследство. 
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Реализираният икономически растеж не е достатъчно приобщаващ, за да способства 

намаляването на социалните неравенства. Относителният дял на лицата, изложени на 

риск от бедност, е сред най-високите в страната, като нараства допълнително в 

годините след кризата. Значително по-голям е рискът от бедност при някои от най-

уязвимите групи от населението като децата и пенсионерите. Неравенството в доходите 

продължава да се увеличава. Социалните трансфери имат много ограничено 

въздействие върху намаляването на бедността и неравенството. Достъпът до социални 

обезщетения и подпомагане се характеризира с големи различия между селските и 

градските райони и остава предизвикателство за най-уязвимите работници. 

През последните години територията на МИГ-Попово запазва и засилва едно от 

основните си конкурентни предимства - стабилната и предвидима макроикономическа 

среда. Управлението на МИГ-а провежда благоразумна и консервативна политика, при 

относително малка степен на вмешателство на МИГ-а в икономическия живот на 

община Попово. Ценовото равнище на приходи на глава от населението в общината 

проявява относителна стабилност, увеличавайки обаче необходимостта от догонване на 

тези стойности в страната в това отношение. 

С постепенното отшумяване на ефектите от кризата, условията на пазара на труда се 

подобряват, но продължават да са налице предизвикателства. Равнището на 

безработица намалява постоянно след достигнатия пик в годините на криза и отново 

достига нива, по-ниски от средните за страната. Равнището на заетост обаче остава 

далеч от националната цел за 2020 г. Все още значителен процент млади хора не 

участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. Нараства недостигът 

на труд, отправяйки допълнително предизвикателство пред активните мерки на пазара 

на труда. 

Икономическият растеж все повече зависи от степента на използване на двигателите за 

конкурентоспособност - иновациите, продуктите с висока добавена стойност и 

регионалната специализация. Въпреки отбелязаното подобрение в капацитета за 

иновации на частния сектор в последните години, иновационната система на района 

работи под потенциала си, с всички произтичащи от това негативни последици по 

отношение на стремежа за изграждане на икономика, базирана на знанието. Секторът 

на НИРД е изправен пред някои сериозни предизвикателства, които изискват промяна в 

политиката. Системата е слаба главно поради значителното недофинансиране, 

неефективното взаимодействие между бизнеса и научната сфера, недостатъците в 

системата на образование, недостатъчния приложен изследователски капацитет и 
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липсата на достатъчно модерни инфраструктури, които да отговарят на съвременните 

изисквания.  

Произведените продукти стават все по-конкурентоспособни и региона увеличава 

трайно присъствието си в националния дал в търговия. Нараства диверсификацията на 

произведените продукти при повишаване на присъствието на инвестиционните стоки, 

но при все още преобладаващ дял на суровините. Повишава се средната технологична 

интензивност на производството, но региона продължава да произвежда предимно 

ниско и средно-ниско технологични продукти. Повишаването на специализацията в 

продукти и отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична и НИРД 

интензивност (а следователно - и с по-висока добавена стойност) - при целенасочена и 

добре фокусирана финансова подкрепа чрез СВОМР - ще позволи заемането на по-

добри позиции в производството на продукти с висока добавена стойност. 

Секторът на малките и средни предприятия увеличава присъствието си в заетостта и 

реализираните обороти, но все още не възстановява нивото на инвестиционна 

активност. Достъпът до финансиране за сектора се подобрява значително - главно по 

линия на СВОМР. Основни пречки пред по-бурното развитие на сектора са слабата 

иновационна активност, недостигът на квалифицирани кадри и предприемачески 

умения и относително ниската степен на интернационализация на дейността. 

Продължава тенденцията на намаляване на дела на селското стопанство в брутната 

добавена стойност в региона, при допълнително нарастване на изостаналостта на 

сектора по отношение на производителността на труда. Селскостопанското 

производство нараства при неустойчив модел на фона на екстензивно развитие и 

конюнктурни и ценови предимства, свързани с растежа на субсидиите в сектора. 

Потенциалът на отрасъла за интензивно развитие остава възпрепятстван от 

продължаващата доминация на стопанствата с малък икономически размер (въпреки 

протичаща тенденция на окрупняване) и изключително ниския дял на напояваните 

земеделски площи. Попово е с динамично развиващо се биологично производство през 

последните години, но потенциалът, който секторът има, свързан с благоприятни 

климатични условия и запазени от екологична гледна точка, не се оползотворява в 

достатъчна степен.  

Въпреки неголямото разнообразие от туристически ресурси, с които разполага региона, 

през последните години секторът на туризма увеличава присъствието си в добавената 

стойност и заетостта. 
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Наблюдаваните регионални диспропорции в развитието нарастват допълнително и 

повсеместно във всички социално-икономически сфери. Продължават да се наблюдават 

и значими вътрешно регионални различия по оста градски - селски район. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Като цяло, територията на МИГ-Попово има всички предпоставки да продължи да се 

развива с бързи темпове и да стане ядро на стопанската активност в североизточен 

регион, като придобива все по-голяма тежест в регионалната икономика. Основното 

предизвикателство пред развитието на територията остава образователната система и 

нейната способност да подготвя търсените кадри. Това се отнася с особена сила за 

бързо растящи отрасли като някои браншове на индустрията, разработката на софтуер, 

дигиталната икономика и бизнес услугите.  

Друго важно предизвикателство пред развитието на региона на МИГ-Попово е пътната 

и цялостната инфраструктура на града и прилежащите към него територии, чието 

развитие изостава от демографските и стопанските процеси. 

Не на последно място, продължаващата емиграция на висококвалифицирани 

специалисти от града към областните центрове  (т.нар. „изтичане на мозъци”) ще 

продължи да оказва натиск върху пазара на труда като инфлира/надува/ заплащането в 

някои от най-бързо растящите сектори и ограничава техния потенциал за растеж. 


