
Основни показатели от 

икономическата макрорамка

Основните макроикономически показатели, които представят икономическото 
развитие на страната, показват, че през 2010 година икономическата криза развитие на страната, показват, че през 2010 година икономическата криза 
продължава. Доказателства в тази насока са запазващата се тенденция на спад в 
производството, намаление на инвестициите, намаление на работещите и увеличение 
на безработицата.

Реалният спад на БВП през първото тримесечие на 2010г. е 3,6% срещу 3,5% 
за съответния период на предшестващата година.

Запазват се позициите на икономическите сектори в Брутна Добавена 
Стойност. С най-висок дял 66,7% остава сектор услуги и най-нисък на аграрния сектор 
– 3,4%. Относителният дял на индустрията намалява (от 31,1% на 29,9%). Това е за 
сметка на силното намаление на строителството.

Голямо е намалението на инвестициите т.е. не може да се осигури 
необходимата основа за преструктуриране на производствената система, гаранция за 
устойчив икономически растеж.

Наблюдава се и реален спад на потреблението на населението с 7,34%
Той би бил по-висок без наличието на тенденцията към задържане и 

намаляване на цените на основни стоки, както и на по-ниската инфлация като цяло.



БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ / GROSS DOMESTIC PRODUCT

ИНДЕКСИ, ПРЕДИШНИ ГОДИНИ = 100 / INDEX, PRECEDING YEAR =100
2008 2009 ЮНИ 2010 / JUNY 2010

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  
GROSS DOMESTIC PRODUCT 106 95 98,6

Бутен вътрешен продукт

GROSS DOMESTIC PRODUCT

96,2 100,5

АГРАРЕН (AGRICULTURE)

ИНДУСТРИЯ (INDUSTRY)

124,6 96,7 103,8

БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (GROSS 

VALUE ADDED|
106,1

УСЛУГИ (SERVICES)

103 91,9 101,6

105,9 98,3 99,7



Пазар на труда и 

безработица

В областта на пазара на труда кризата се изрази, като на В областта на пазара на труда кризата се изрази, като на 
няколко вълни бяха освободени десетки хиляди наети лица, 
като Работодателите съкращаваха предимно неквалифицирана 
работна сила. Следствие на това от четвъртото тримесечие на 
2009г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение 
постоянно намаляват.

За периода (ІІ. тримесечие на 2009г – ІІ. тримесечие на 
2010г.) по наблюдение на заетостта и безработицата, заетите 
лица намаляват с 7,4%. Абсолютното намаление е 289 хил.

С навлизането на икономиката на страната в рецесия са 
налице и първите симптоми за увеличаване на безработицата. 
Коефициентът на регистрираните безработни от 7,29% за месец 
юни 2009г. се е  увеличил на 9,26% през юни 2010г.



2008 2009

ЮНИ  
2010  / 
JU N Y  
2010

234 281 343

Регистрирани  безработни  / R eg is te red  u n em p lo yed

Общо  / T o ta l

Регистрирани безработни

234 281 343

20 25 28
22 26 32
71 89 110
28 34 42
35 41 50
58 66 81

6 ,3 7 ,6 9 ,26

50-54
55  и  повече  / and  m ore

Коефициент на  безработица  / U n em p lo ym en t co e ffic ien t - %

15-24
25-34
35-44
45-49

Общо  / T o ta l

Общо  / T o ta l

Групи  по  възраст  / G roups  by 
age



Доходи и работна заплата

Анализът на доходите на домакинствата в кризисната ситуация, в 
която се намира икономиката на страната показва, че все повече се 
увеличава делът на пенсиите, обезщетенията за безработните и други, 
защото значителна част от наетите лица остават без работа, а при други 
се наблюдава намаляване или замразяване на работната заплата.

Работната заплата представлява 54,1% от общия доход на 
домакинствата.домакинствата.

Средната работна заплата за страната за м.юни 2010г. отбелязва 
ръст от 8,4% и достига 636 лв.~325 96 euro

Нарастването на средната работна заплата се дължи повече на 
намаляване числеността на наетите лица, които за този период са 230 
хил. 

Друга причина е, че в предприятията са съкратени повече 
нискоквалифицирани работници.

Минималната работна заплата представлява 38,8% от средната за 
страната, като нетният и размер е 188 лв.~ 96 euro, значително по-нисък 
от официалната линия на бедност.

За отбелязване е, че СРЗ в металургията е 1000 лв. ~ 500 euro, 
което е с близо 545% по-високо от СРЗ за страната.



РАБОТНА ЗАПЛАТА / WAGE

BGN / EURO 
2008 2009 ЮНИ 2010 / JUNY 2010

СРЗ за страната / Average wage for the 
country 545BGN / 278E 591BGN / 302E 636BGN / 325E

 НРЗ за страната / Net wage for the 
country 427BGN / 218E 463BGN / 236E 503BGN / 257E

Работна заплата

Икономически дейности / Economic activities

индустриален / industry

услуги / services

Бюджетни организации / Budget 
organisations

СРЗ за страната / Average wage for the 
country

МРЗ за страната / Minimum wage for 
the country 220BGN / 112E 240BGN / 123E

510BGN / 260E 572BGN / 292E

609BGN / 311E575BGN / 294E

605BGN / 309E 656BGN / 335E

240BGN / 123E

629BGN / 321E

647BGN / 330E

660BGN / 337E

108 BGN / 55E108 BGN / 55E127BGN / 65E

2008 2009 ЮНИ 2010 / JUNY 2010

Индекси на номинални РЗ / Index of nominal Wage  
Индекси, база предш. год. =100 / Index, base previous year =100       



Индекси на потребителските цени / Consumer price index number 

Инфлация 

ИПЦ / IPP 112,3 102,8 101,7

2008 2009 ЮНИ 2010 / JUNY 2010



Национално споразумение 

Антикризисни мерки

� Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. 
– не е изпълнено

� Определяне нивото на обезщетение като 60% от осигурителния доход преди загубата на 
работата                  
- изпълнено 

� Ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен 
интерес – цени на ел. енергия, топлоенергия, природен газ, вода;

� Финансиране на комплекс от мерки за запазване на заетостта в предприятия със затруднения 
в своята дейност                          
- намалено работно време
- увеличаване сумите, изплащани по реда на Закона за гарантиране вземанията на - увеличаване сумите, изплащани по реда на Закона за гарантиране вземанията на 
работниците при несъстоятелност на работодателя за 2010 г. от 720 лв. на 1000 лв

� Разпростиране действието на браншовите колективни трудови договори върху всички 
предприятия от икономическата дейност, за които се отнасят

� Задължаване на фирмите след разплащане от страна на държавата, незабавно да изплатят 
забавените работни заплати и осигуровки, съгласно изискванията на Закона

� Двата синдиката и работодателите успяха да съгласуват с представителите на Правителството 
и редица свои други предложения за развитие на икономиката и увеличаване на бюджетните 
приходи

� Първите 3 дни от болничните да се заплащат от работодателя в размер на 70%. Мярката важи 
до края на 2010 г.

� Правителството реши без съгласието на синдикатите натрупаните и неползвани платени 
годишни отпуски да се ползват до края на 2011 г., а евентуалният остатък да се губи

� Съкращаване на бюджетните разходи за издръжка на институциите с 20%
� Очевидно предстоят още много обсъждания, спорове, съгласия и несъгласия. Остава обаче 

нагласата за интензивен и качествен социален диалог между Правителството, работодателите 
и синдикатите. Страните в диалога съзнават, че това е един от основните фактори за по-
бързото излизане от кризата



АНТИКРИЗИСНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В 

ПРЕДПРИЯТИЯТА

В металургията се проведоха преговори  и се 
сключиха Споразумения в почти всички 
предприятия.

Основна цел : запазване на работните запазване на работните 
места и недопускане намаляването на места и недопускане намаляването на 
работните заплатиработните заплати.

Пример за такива споразумения са в цветната 
металургия /КЦМ-Пловдив/, а в черната /Стомана 
индъстри – Перник/



СТОМАНА ИНДЪСТРИ

� Съкратени 180 души и приемане на допълнителни социални мерки за 
подпомагане на освободените работници.подпомагане на освободените работници.

� Да се изплатят от 5 до 7 брутни работни заплати, освен полагащите се 
обезщетения по закон.

� Да се плати както на работещите в предприятието,така и на съкратените 100 
лв./50 евро/ по повод коледните празници.

� Да продължи изплащането на вноските за здравно осигуряване до края на 2008 г. 
от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

� Да се договорят някои облекчаващи обслужването на кредитите, условия с 
банките. Предприятието да организира курсове за обучение и преквалификация в 
съответствие с потребностите на пазара на труда

� Съкратените работници да бъдат поканени и възтановени на работата 
приоритетно, при промяна на икономическата ситуация и увеличаване на 
персонала.



КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

/КЦМ АД/

� Прекратяване изплащането на допълнителни материални стимули � Прекратяване изплащането на допълнителни материални стимули 
/бонуси/.

� Ограничаване и намаляване на някои от социалните разходи за 2009 
г. /суми за почивка от 200лв./100 евро/ на 100лв./50 евро/ и др.

� Освобождаване на  работниците, придобили право на пенсия.

� Работниците и служителите да ползват по 1 месец неплатен отпуск в 
рамките на 2009 г.

� Споразумението не отменя задължението на работодателя да води 
преговори за сключване на нов КТД.



Пенсионна реформа

� От 1 януари 2011г. увеличаването на осигурителната вноска за фонд 
“Пенсии” на ДОО с 1,8%;

� Криминализиране укриването на осигурителни вноски по аналогия с 
укриването на данъците;

� Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при 
навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст 
от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за 
мъжете;

� От 1 януари 2024г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка 
следваща календарна година с по 6 месеца за жените и мъжете до 
достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за 
мъжете;

� От 1 януари 2015г. увеличаване на осигурителния стаж за 
пенсиониране с по 4 месеца на година до достигането на 37 години 
за жените и 40 години за мъжете;

� Пределна възраст за пенсиониране 67г.;



� Условия за пенсиониране І. и ІІ. к-я труд:

І. кІ. к--я я 

жени – 47 год. възраст и 47 год. осиг. стаж

мъже – 52 год. възраст и 48 год. осиг. стаж

ІІ. кІІ. к--я я 

жени – 52 год. възраст и 48 год. осиг. стаж

мъже – 57 год. възраст и 43 год. осиг. стаж

От 1 януари 2015г. увеличаване на възрастта за пенсиониране на � От 1 януари 2015г. увеличаване на възрастта за пенсиониране на 
работещите при първа и втора категория труд с по 6 месеца всяка 
календарна година до достигане на възраст за ранно пенсиониране 
55 години за жени и 57 години за мъже І. к-я труд и 60 години за 
жени и 62 години за мъже ІІ. к-я труд;

� Достигане до 2025г. коефициент на заместване на личния доход 
на лицето преди пенсионирането му не по-малко от 65%;



Благодаря Ви за Благодаря Ви за 

вниманието!


