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ААннааллиизз  ннаа  ссъъссттоояяннииееттоо  ннаа  ссттррооииттееллнниияя  ссееккттоорр  вв  ББъъллггаарриияя  ккъъмм  ккррааяя  ннаа  22001100  гг..  
инж. Румен Михайлов 

Според най-разпространените оценки разгръщането на финансовата и икономическа криза в 
САЩ, Япония и Западна Европа започва на 9 август 2007 г., като доказателства за това са намеси-
те на централните банки на еврозоната, САЩ и Япония на валутните и паричните пазари. Разви-
лата се впоследствие глобална финансова криза доведе след себе си тежка икономическа криза в 
развитите страни, която рефлектира в забавяне на инвестициите и отлагане на редица проекти, 
понижаване на реалните доходи на населението и силно задлъжняване на национално равнище в 
тези страни. Глобалната финансова криза засегна1 и България не толкова през финансовата систе-
ма на страната, колкото през каналите пряко свързани с реалната икономика, каквито са износът 
на стоки, туризма, инвестициите, банковото кредитиране, строителството и пазара на недвижими 
имоти. 

Данните от статистическите анализи на Eurostat индикират, че активните процеси в развитието на 
икономическа крива в строителния сектор на зона EU27 (The 27 member countries of the European 
Union) започват в началото на 2008 г., което е показано на представената по-долу графична схема, 
отразяваща изменението на индекса за реализирана продукция (сезонно изгладени данни) в строи-
телния сектор. 

Индекс на реализирана продукция в строителния сектор (по данни на Eurostat) 

 
Данните от статистическите анализи на НСИ индикират, че активните процеси в развитието на 
икономическа криза в строителния сектор на България започват към средата на Октомври 2008 г., 
след като икономическия растеж в бранша е отбелязал своя пик към средата на Януари 2008 г. 
Периода между двете дати се характеризира като период на съпротивляваща се срещу кризисните 
процеси инерция, която е резултат от работата на сектора по финансово обезпечени проекти и за-
дачи, възникнали преди и около пиковия момент на икономическия растеж в бранша. Развитието 
на тези процеси може да се визуализира чрез представената по-долу графична схема, отразяваща 
изменението на месечния индекс2 на производството (общо строителство) спрямо база 2005 г. 

                                                 
1  през септември 2009 година МВФ отчете, че глобалната икономическа криза е засегнала силно България и че страната 

е изпаднала в рецесия. Прогнозата на МВФ е, че реалният БВП на страната ще спадне с 6.50% през 2009 г. (реално 
отчетения спад по данни на НСИ е 4.9%), като през 2010 г. реализирания спад ще претърпи незначително 
възстановяване (в същност предварителните данни на НСИ индикират спад от 2.50%). 

2  от януари 2009 г. индексите на строителната  продукция се изчисляват по новата Класификация на икономическите 
дейности (КИД 2008). Едновременно с това е сменена и базисната година - индексите са изчислени при база 2005 г. 
Данните за предходните периоди - назад до 2000 г., са преизчислени по КИД 2008. Месечните индекси показват 
краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се 
използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за 
бъдещото му развитие. За изчисляване на индексите се използва получената информация за отработеното време в 
строителството от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия, чиято продукция 
надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция - общо и отделно за 
сградно и гражданско строителство, са изчислени при постоянна база (2005 = 100) въз основа на действително 
отработените човекочасове от пряко заетите в строителното производство. 
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Месечен индекс на строително производството спрямо база 2005 г (по данни на НСИ) 
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В условията на установилата се икономическа криза в страната, строителния бранш като един от 
структуроопределящите сектори на реалната икономика, отчита негативни тенденции, характери-
зиращи спад в неговото развитие, които могат да бъдат обобщени и представени с конкретни дан-
ни, както следва:     

• Данните за състоянието на сектора за края на 2010 г. показват спад на общата строителна про-
дукция в страната с 10.66% (или в натурално изражение 1 821 млн.лв.) в сравнение със същия 
период на предходната година. Общият спад се дължи предимно на отрицателните темпове в 
сградното строителство, което представлява в годишен разрез 58.62% от общото строително 
производство, докато при гражданското (инженерно) строителство през същия период се на-
блюдава увеличение с 1.17% (или в натурално изражение 73 млн.лв.) спрямо същия период на 
предходната година. Характерът на тези процеси може да се визуализира чрез представената 
по-долу графична схема и приложените към тях таблични данни.  

Годишни приходи от дейността на строителни фирми (по данни на НСИ) 
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Характерни показатели за развитието на строителни сектор (по данни на НСИ) 

мярка 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
млн.лв. 3 501 4 826 6 885 9 243 12 800 17 738 17 084 15 263
млн.лв. 1 482 2 321 3 725 5 140 7 393 10 303 10 841 8 947
млн.лв. 441 630 1 325 2 750 3 951 5 225 4 441 -
млн.лв. 1 041 1 691 2 400 2 390 3 442 5 078 6 400 -
млн.лв. 1 114 1 431 2 084 2 876 3 938 5 780 6 243 6 316
млн.лв. 905 1 074 1 076 1 227 1 469 1 655 - -
бр. 108 110 119 618 141 829 165 259 203 808 178 991 178 991 148 223
бр. - 2 126 2 127 2 129 2 697 2 926 2 975 2 121
бр. - 8 267 12 059 13 270 18 864 20 924 22 058 14 400
кв.м - 728 947 994 110 1 087 661 1 521 047 1 635 299 1 612 000 1 082 307
бр. - 12 886 14 090 16 865 18 224 16 249 6 428 4 577
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• Незавършеното строителство на сгради и съоръжения към края на 2009 г. е в размер на около 

19.50 млрд. лв., като общия му размер в началото на годишния период е 16.50 млрд. лв. (в т.ч. 
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жилищно строителство 1.20 млрд. лв., нежилищно строителство 6.30 млрд. лв. и строителство 
на съоръжения 9 млрд. лв.), т.е. в рамките на първата година от развитието на кризата в бранша, 
ръста на незавършеното строителство е 3 млрд. лв. или 18.18% от първоначалната му стойност. 

• По данни на ЦПРС (Централен професионален регистър на строителя) към края на 2010 г. са за-
личени 1 270 строителни фирми поради неизпълнена процедура по годишно потвърждаване, 
при което към същия момент броят на строителите с потвърдено членството в КСБ е 4 250, а 
броят на нововписаните строители в ЦПРС е 460. 

• По официални данни безработните лица с продължителност повече от две години са 81.90% от 
общо 382 400 регистрирани безработни в страната, които формират общ дял на безработицата в 
размер на приблизително 11.20%. В отрасъл Строителство новорегистрираните безработни за 
полугодието на 2010 година са 17 122 човека, съответно за деветмесечието на 2010 г. са 25 942 
(по данни на Агенция по заетостта), като средно обобщените данни на НСИ за деветмесечието 
на 2010 г. сочат, че в строителния сектор безработните са около 47 900. Алтернативни изслед-
вания на анализатори и социолози индикират значително по-високи нива на показателите за 
безработица в страната, съгласно които реалната безработица в страната е около 550 000 човека 
(или приблизително 16.10%), от които към текущия момент съгласно данни на проведен анализ 
от КСБ, безработните в отрасъла са повече от 70 000. 

Коефициент на безработица, по тримесечия (по данни на НСИ) 

 
Основните причини за визираните по-горе негативни тенденции в строителния сектор, поставящи 
го в условия на кризисна ситуация се изразяват в следното: 

• България е страна с негативна текуща сметка, т.е. в най-общи линии страната внася повече от-
колкото изнася и това, което балансира финансовата сметка (или това, което изравнява този 
дисбаланс на потреблението), са заемите отвън и чуждестранните инвестиции. В този аспект 
икономиката на България е силно зависима от притока на чуждестранно финансиране, което 
през периода 2005 - 2008 г. варира последователно от 13.55% до 18.48% от БВП, като през 2006 
и 2007 г., относителния дял на чуждите инвестиции достига до 23.50% и 28.26% и това е осно-
вата на икономическия растеж в страната. През 2010 г. външни инвеститори са вложили нацио-
налната икономика 887.8 млн. евро, което представлява едва 3.43 % от БВП на страната. В 
строителния бранш преките чуждестранни инвестиции са се ограничили до 92.7 млн. евро, кое-
то в процентно съотношение е 10.47% от общите инвестиции за страната към този момент. В 
сравнение с данни от предходни периоди, размера на преките чужди инвестиции, насочени към 
строителния сектор, бележи значим спад от приблизително 45.86% спрямо нивото от 2005 г., 
81.46% спрямо нивото от 2006 г., 88.54% спрямо нивото от 2007 г., 83.65% спрямо нивото от 
2008 г. и 53.71% спрямо нивото от 2009 г.  

• През периода на икономически растеж на страната (2005 - 2008 г.) в строителния сектор е реа-
лизирана значителна по обем продукция, която надвишава потребителското търсене и по съще-
ство се преобразува в нисколиквиден (затворен) ресурс, който с течение на времето се декапи-
тализира (обезценява) поради повишаване на изискванията на инвеститори и потребители към 
готовата строителна продукция и поради паралелно развиващото се сривно понижаване на це-
ните на пазара за недвижими имоти. 

• Годишната инфлация към края на 2010 г. спрямо същия период на 2008 г., когато започва раз-
витието на кризисните процеси в строителния сектор е над 4.50% и при отчитане на условията 
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свързани с наличието на визираната по-горе нисколиквидна и декапитализираща свръхпродук-
ция в сектора, обезсмисля изпълнението на текущо осъществяваните и предвидените за бъдещо 
изпълнение проекти на предприемачите поради това, че не осигурява желаната от тях бърза и 
висока възвръщаемост на вложените средства в инвестиционни разработки.  

• По-строгите изисквания на кредитиращите институции и компании за предоставяне на финан-
сиране, свързани с по-висок размер на собствено участие в инвестиционните разработки, при 
условията на задълбочаващ се за фирмите от строителния бранш вътрешнофирмен дефицит на 
свободни парични средства.  

• Забавеното плащане на извършените работи на практика поставя строителните фирми в пози-
ция на съинвеститор. В тази насока задълженията на държавата и на общините към строител-
ния бизнес, към края на 2010 г. резултират в обща парична сума от 95 289 051 лв., от които за-
дълженията на държавата са в размер на 50 578 970 лв., задълженията на общините са в размер 
на 44 710 131 лв., чието забавяне дестабилизира финансовите позиции на строителните фирми 
и задълбочава верижната междуфирмена задлъжнялост в сектора, чийто дял е около 15% от об-
щата междуфирмена задлъжнялост в сферата на националната икономика. 

• Сковаността в осъществяването на обществени поръчки в строителния бранш, които се опреде-
лят като основен катализатор за позитивно развитие и за излизане на сектора от кризата, допъл-
нително обременява възможностите за осъществяване на бизнес от строителните фирми. Възло-
жените обществени поръчки към деветмесечието на 2010 г. (976 бр. поръчки с обща стойност 
1672 млн. лв.) сравнени със същия период на 2009 г. (3 978 бр. поръчки с обща стойност 6 297 
млн. лв.) показват спад от 80% спрямо техния брой и спад от 73.45% спрямо тяхната стойност.  

През текущата година икономиката на страната е малко вероятно да бъде подкрепена от двигате-
ля на вътрешното потребление. Инвестициите също продължават да се свиват, подтиснати от ви-
соката междуфирмена задлъжнялост и слабото кредитиране. Отчитането на тези фактори, както и 
на визираните по-горе негативни тенденции в строителния сектор, не могат да провокират оптими-
зъм в очакванията за бързо излизане от кризата в строителния бранш. 
Въпреки това, от представените данни е видно, че един от сегментите на строителния сектор, как-
вото е инженерното (ниско) строителство, бележи тенденция на устойчиво развитие с лек растеж, 
за който има предпоставки да се развие перспективно в средносрочен времеви план. Една от 
възможностите, провокираща оптимизъм в развитието на този сегмент от сектора е задвижването 
на процедурите по оперативните програми за регионално развитие, транспорт и околна среда, с 
което ще се осигури финансов ресурс за усвояване от 4 милиарда евро до 2013 г. Усвояването на 
този ресурс ще позволи на строителните фирми, опериращи по тези програми, както и на свързани 
с тях производства и доставчици, последователно да смекчат, ограничат и преодолеят отрицател-
ния ефект на кризата, но това зависи във висока степен от готовността и капацитета на държавната 
администрация за усвояване на фондовете от ЕС. Друга перспективна възможност за развитието 
на бранша в този сегмент произтича от това, че през последните години ЕС включи целта за устой-
чиво развитие в голям брой политики и най-вече в тези, които са от пряк интерес за строителния 
сектор, в резултат на което до 2020 г. в страната ще трябва да се реализират редица проекти по: 

• Обществени поръчки, съхраняващи околната среда (GPP), съгласно които строителният сектор 
е сред приоритетните сектори, определени от ЕК предвид обхвата и потенциалния ефект на 
тази програма. 

• Рамкова директивата „Отпадъци” (2008/98/EC), съгласно която 70% от строителните отпадъци 
ще трябва да бъдат рециклирани до 2020 г. 

По отношение на сградното (високо) строителство тенденциите остават негативни, а данните кои-
то ги формират в текущ аспект придобиват неустойчив характер и това не позволява извеждане на 
конкретни прогнози (независимо дали положителни или отрицателни) за бъдещото развитие на 
този сегмент от сектора.   
От проведения общ анализ за строителния сектор в страната се установява, че е налице изразена 
тенденция за преориентиране на по-адаптивни строителни фирми от сградното към инженерното 
строителство, което потвърждава логиката на очакванията за перспективно развитие на този 
сегмент от строителния сектор в средносрочен времеви план, считано от началото на текущата 
година. В тази насока са и отчетените данни от НСИ по код на икономическа дейност, съгласно 
които през 2009 г. броят на предприятията, занимаващи се със строителна дейност в сегмента на 
инженерното строителство и представили годишен отчет в НСИ, се е увеличил с 22.60% спрямо 
данните от предходната 2008 г. 


