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СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО
НА СТРОИТЕЛСТВОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Божидар Чапаров

Въведение

Строителството осигурява материалната основа за функциониране на все-
ки сектор в националното стопанство. Във връзка с това неговото развитие
следва да се приема като индикатор за развитието на цялата икономика на
страната. При добре работеща и динамично развиваща се икономика, бизнесът
инвестира във все по-нови и по-модерни производствени мощности, което бла-
гоприятства развитието на сектора. Обратно, в условия на криза, съчетано с
намаляване на производството, логично се свиват и инвестициите в дълготрай-
ни материални активи, което превръща строителството в един от най-засегна-
тите сектори.

Ето защо, изследването на проблемите, свързани с развитието на строи-
телството не може и не следва да става изолирано, а в контекста на макроико-
номическата среда, в която функционира сектора.

Целта на това изследване е чрез анализ на избрани икономически показа-
тели да се проследи развитието на строителството в Република България, като
бъдат изведени основни проблеми и очаквания за развитието на сектора.

1. Избрани икономически показатели за развитие на строителството

От средата на 1997 г. в България започнаха да настъпват икономически
промени, които безспорно оказаха положително влияние върху развитието на
страната. С въвеждането на валутен съвет бе овладяна инфлацията. Стартира
пенсионна и здравноосигурителна реформа. В периода до 2003 г. бяха привати-
зирани много от структуроопределящите предприятия и търговски банки. Всичко
това доведе до макроикономическа стабилност. Отбеляза се трайна тенденция
на растеж на брутния вътрешен продукт (табл. 1).

От представените данни се вижда, че средният темп на растеж за перио-
да 2000-2008 г. е 5,8% и е над средния за Европейския съюз. Това позволи на
обществото да посрещне икономическите си нужди и едновременно с това да
генерира допълнителен икономически ресурс, който да бъде насочен към реал-
ни инвестиции и решаване на различни социални и екологични въпроси.

Световните икономически процеси, започнали от средата на 2008 г. се раз-
глеждат като основна причина за свиване на производството в страната и реги-
стрирания през 2009 г. спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на годишна
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Таблица 1

Брутен вътрешен продукт на България1

база (-5,5%). Най-засегнати се оказаха строителният сектор (-11,7%), промиш-
леността (-6,3%) и селското стопанство (-6,1%). В резултат от предприети ан-
тикризисни мерки, през 2010 г. е регистрирано минимално повишаване на общия
икономически растеж с 0,2%. Посочените три сектора, които „потънаха” най-
дълбоко през 2009 г., вече са на територията на растежа и бележат ръст съот-
ветно с 0,9% (строителство), 2,3% (промишленост) и 3,9%. ( аграрен сектор).

Темпът на растеж на друг основен показател за икономическото развитие
и жизнения стандарт – Брутния вътрешен продукт на човек от населението,2 в
периода 2000-2010 г. се характеризира със стабилност. Нараства по-бързо от
общия брутен вътрешен продукт (БВП) за страната. Това се обяснява главно с
намалението на броя на населението поради отрицателния естествен прираст и
емиграционните процеси.

Въпреки всичко, обаче, по данни на Евростат3 за периода, България има
БВП на човек от населението по стандарт на покупателна способност с между
50% - 60% по-нисък от средната величина за ЕС-27. Това поставя страната ни
на едно от последните места по този показател (заедно с Румъния и Латвия).

Относителният дял на крайното потребление в периода до 2008 г. включи-
телно е висок и се запазва на стойности над 80% от БВП (табл. 2). Най-висок е
този показател съответно през 2001 г. и 2003 г. (89,2% от БВП). През 2000 г. е

Години БВП по текущи цени
(млн. лв.)

Годишен реален
темп на изменение

на БВП (%)

БВП на човек
от населението (лв.)

2000 27 399 5,7 3274
2001 30 299 4,2 3754
2002 33 189 4,7 4109
2003 35 812 5,5 4426
2004 39 824 6,7 4989
2005 45 484 6,4 5529
2006 51 783 6,5 6411
2007 60 185 6,4 7379
2008 69 295 6,2 8712
2009 68 322 -5,5 8735
2010 70 474 0,2 9362

1 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg; БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg;
Агенция за икономически анализи и прогнози, уеб сайт: http://www.aeaf.minfin.bg.

2 Показателят е отношение на БВП по стандарт на покупателната способност към броя на населе-
нието.

3 Уеб сайт: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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87,3%, а през 2008 г. – 83,0% от БВП. Причина за относително високото крайно
потребление през периода е реалното нарастване предимно на индивидуалното
потребление4 и в по-малка степен на колективното потребление5. Потреблени-
ето нараства и за сметка на отрицателното външнотърговско салдо за периода.

Намаленото вътрешно търсене през кризисната 2009 г. доведе и до спад в
крайното потребление (-7,3%), процес, които макар и в по-слаба степен (-1,1%)
продължи и през 2010 г.

Таблица 2

Структура на БВП по компоненти на крайно използване по цени
на съответната година (в млн. лв.)6

Освен повишаване на потреблението, икономическият растеж в периода
до 2008 г. води до увеличаване на бруто капиталообразуването в основен капи-
тал. От 4206 млн. лв. (15,7%) през 2000 г., през 2008 г. то вече е 23 283 млн. лв.
(33,6%) от крайно използвания БВП. Високият темп на изменение означава, че
в периода са насочвани средства за реални инвестиции. Това е направено с цел
осигуряване на необходимата основа за технологично преструктуриране на про-
изводствената система.

Отрицателният темп на БВП през 2009 г. на свой ред води и до намалява-
не на средствата за инвестиции в основен капитал. Индексът регистрира нама-

Крайно потребление Бруто капиталообразуване

Година индивидуално колективно на основен
капитал

физическо
изменение на

запасите

Салдо
Внос-Износ

2000 20 985 2949 4 325 602 -1 462
2001 24 025 2997 5 537 595 -2 855
2002 26 094 3248 6 060 472 -2 685
2003 28 283 3652 6 807 769 -3 700
2004 31 261 4068 8 109 949 -4 564
2005 35 290 4526 11 711 820 -6 863
2006 39 247 5000 14 297 2346 -9 107
2007 46 112 5420 17 264 3255 -11 866
2008 51 277 6219 23 283 2732 -14 215
2009 48 264 6030 20 063 339 -6 035
2010 48 722 5529 16 546 1018 -1 341

4 Индивидуалното потребление включва индивидуалното потребление на домакинствата, на
нетърговските организации (НТО), обслужващи домакинствата, и индивидуалното потребление
на правителството.

5 Колективно потребление е стойността на услугите, ползвани за колективни потребности на обще-
ството и се измерва с крайните разходи на държавното управление за услуги, предоставяни
едновременно на обществото или на отделни обществени групи като цяло.

6 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg; БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg;
Eurostat, уеб сайт: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
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ление със 17,6% спрямо 2008 г. През 2010 г. със спад от нови 16,5%, по текущи
цени, сумата за бруто капиталообразуване слиза под нивото от 2007 г.

Общите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за
периода 2000-2008 г. по текущи цени нарастват над пет пъти (табл. 3).

Таблица 3

Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи
в строителството (млн. лв.)7 за периода 2000-2010 г.

Най-големи разходи за придобиване на материални дълготрайни активи в
строителния сектор – в размер на 3 921,7 млн. лв., са извършени през 2008 г.
Това е повече от 13% от направените общи такива в икономиката. Като причи-
ни за това се посочват високата норма на печалба в сектора през този период,
което, от своя страна, гарантира стабилни темпове на възвръщаемост на инве-
стициите.

През 2009 г. отново наблюдаваме обръщане на еднопосочната тенденция
към нарастване. Така през 2010 г. разходите за придобиване на материални
дълготрайни активи в строителството се връщат под нивото от 2006 г.

Членството на България в Европейския съюз и НАТО засили доверието
на чуждестранните компании и индивидуалните инвеститори към страната. Това
доведе до ежегодно нарастване на размера на преките чуждестранни инвести-
ции в годините преди кризата. Пикът по този показател (над 9 млрд. евро) е
достигнат през 2007 г. (фиг. 1). За отворена и малка икономика като българска-
та това изиграва важна роля за въвеждане на нови технологични и управленски
методи и ускоряване на икономическата интеграция на страната. Допълните-
лен стимул за инвеститорите бе въвеждането на т.нар. плосък данък8.

Период Общо В строителството % от общите разходи

2000 5 409,4 343,1 6,3
2001 6 694,3 419,2 6,2
2002 7 220,5 409,9 5,7
2003 8 503,1 490,7 5,8
2004 9 949,6 762,6 7,7
2005 13 262,5 1 106,9 8,3
2006 17 742,9 1 755,8 9,9
2007 21 935,0 1 794,1 8,2
2008 29 424,1 3 921,7 13,3
2009 21 274,3 2 174,4 10,2
2010 16 317,3 1 236,1 7,6

7 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg.
8 Плосък данък е система от данъци, при която всички участници в дадена група (обикновено

граждани или компании) се облагат с една и съща ставка. В България тя е 10%. Плоският данък
се прилага на национално ниво в ограничен брой страни.
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Фиг. 1. Поток на преките чуждестранни инвестиции
в България за периода 2000-2010 г. ( млн. евро)

Увеличението на преките чуждестранни инвестиции за строителство е с
пъти през периода 2003-2007 г. На фона на общото свиване на обема на ПЧИ,
обаче, те също намаляват и през 2010 г. (със 100,1 млн. евро) се връщат на нива
от 2004-2005 г.

Намаляването на преките чуждестранни инвестиции след 2007 г. следва
да се разглежда като следствие от всеобщото отдръпване на инвеститори от
региона, а не като сигнал за проблеми вътре в страната.

Анализът дава основание да се обобщи, че в периода 2000-2008 г. иконо-
миката на България се развива изцяло възходящо. Освен посочените, като дру-
ги фактори, благоприятстващи това развитие, могат да бъдат разглеждани раз-
държавяването и нарасналото кредитиране в периода.

Стабилността на финансовата система и натрупаните резерви създадоха
първоначална нагласа в управляващите, че кризата може да не засегне страна-
та. Регистрираният спад по всички изследвани показатели след 2008 г. показа
чувствителността на националното стопанство към световните финансови и
икономически процеси и че икономиката ни не може да остане незасегната.

2. Динамика и проблеми в развитието на строителството

Действащите пазарни механизми и макроикономическа стабилност в стра-
ната създават условия, в които строителният сектор успешно се развива и създа-
ва между 4,4% (2000 г.) и 9,3%9 (2008 г.) от брутната добавена стойност в стра-
ната (брутния вътрешен продукт)10.

В периода до 2008 г. обемът на строителната продукция бележи трайна
тенденция към увеличение спрямо 2000 г. (фиг. 2).
9 Собствени изчисления на автора на база данни от НСИ.
1 0 За сравнение, през 2010 г. този процент е 7,5.
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Фиг. 2. Индекси на строителната продукция
за периода 2000-2011 г. (2005=100)

Ясно е, че докато през първите три години от периода нарастването е
постепенно, то през 2004-2008 г. повишаването е с над 40% на годишна база.
Причините за това могат да бъдат разглеждани като следствие от навлезлите
с чуждестранните инвестиции нови технологии, обновеният машинен парк, как-
то и подобрената организация в строителното производство.

С настъпването на икономическата и финансова криза, за две години стро-
ителният сектор сви продукцията си от рекордните близо 20 млрд. лв. през 2008
г. на 12 млрд. лв. през 2010 г.

Издадените разрешителни за строеж могат да бъдат разглеждани, от една
страна, като показател за строителната активност в държавата, а от друга, като
индикатор за готовността на пазара да консумира произвежданата от строител-
ния сектор продукция. Най-много разрешителни за строеж (над 18 хил. бр.) са
издадени през пиковата за икономиката на страната 2007 г. (табл. 4)11. Съгласно
тях, се разрешава построяването на близо 65 хил. жилища с разгъната застроена
площ почти 8 млн. кв. м, 450 административни – с разгъната застроена площ над
3,5 млн. кв. м. и 6605 други сгради с разгъната застроена площ 5,4 млн. кв. м.

Най-голям брои разрешителни за строеж и най-голям брой жилища за пе-
риода 2005-2008 г. са издадени и построени в области Бургас и Варна. Като
причина за това се посочва повишеното търсене и респ. предлагане на ваканци-
онни имоти по Черноморието.

1 1 В това изследване видовете сгради са посочени в съответствие с Класификацията на сградите и
строителните съоръжения (КСС – 2001).
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Таблица 4

Издадени разрешителни за строеж в периода 2005-2010 г.12

Рецесията доведе до там, че през 2008 г. по-плавно, но през следващите две
години вече осезаемо намаляха издадените разрешителни за строеж. Това в най-
голяма степен засегна жилищните сгради. През 2010 г. издадените разрешителни
за построяване на сгради от този вид са под пет хиляди, броят на жилищата е
намалял пет пъти, а разгънатата застроена площ – над 4,7 пъти. Броят разреши-
телни за административни сгради и тяхната разгъната застроена площ през 2010
г. са по-малко от тези през 2005 г. , съответно със 136 бр. и 74 хил. кв. м. Общо за
трите години след 2007 г. издадените разрешителни за строеж и разгънатата за-
строена площ за други сгради са намалели съответно с 34% и 67%.

Започналата стагнация неминуемо оказва влияние и се отразява на въве-
дените в експлоатация нови жилища. Състоянието и динамиката им са пред-
ставени на табл. 5.

Таблица 5

Въведени в експлоатация новопостроени жилища
за периода 2005-2010 г.13

Жилищни сгради Административни сгради Други сгради

Година
Брой Брой

жилища

Разгъната
застроена

площ
(кв. м.)

Брой
Брой

админ.
сгради

Разгъната
застроена

площ
(кв. м.)

Брой
Брой
други
сгради

Разгъната
застроена

площ
(кв. м.)

2005 7 981 32 892 4 605 841 351 351 224 736 5758 5758 3 283 072
2006 9 828 53 049 6 653 829 433 433 311 076 6604 6604 4 171 026
2007 11 171 64 185 7 943 732 448 448 353 329 6605 6605 5 418 617
2008 10 157 49 407 6 619 688 412 412 511 701 5680 5680 4 271 517
2009 6 428 20 166 2 719 908 305 305 305 850 4569 4569 2 735 744
2010 4891 12 832 1 688 891 215 215 150 652 4360 4360 2 181 463

Година Брой Прираст към прeдходна
година Прираст към 2005

брой % брой %
2005 12 059 - - - -
2006 13 270 1211 10,04 1211 10,04
2007 18 864 5594 42,15 6805 56,4
2008 20 924 2060 10,9 8865 73,5
2009 22 058 1134 5,4 9999 83
2010 15 805 -6253 -28,3 3746 31,1

1 2 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg.
1 3 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg.
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Тук прави впечатление, че най-много нови жилища са въведени в експлоа-
тация през 2009 г. През тази година кризата в Европа и САЩ вече дава своите
отражения върху икономиката на страната и по-конкретно върху строителния
бранш. Ръстът спрямо 2008 г. (с над 110 бр.) се обяснява с факта, че през
годината са завършвани проекти, чиято реализацията е започнала през 2007 и
2008 г. Независимо, че през 2010 г. новите жилища са нараснали с 3746 бр.
спрямо 2005 г., то на годишна база в резултат на рецесията те намаляват с над
28% (6253 бр.).

Общият жилищния фонд в страната през 2010 г. е над 3,8 млн. жилища
(табл. 6). Тук годишното нарастване не надхвърля един процент. Увеличението
спрямо 2005 г. е с 90 хил. броя, с което е малко над 2,4%. Най-значително уве-
личение на жилищния фонд (с над 20 хил. жилища) се регистрира през 2008 и
2009 г. Това е така, защото през този период са въведени в експлоатация най-
много от жилищните сгради, чието изпълнение е започнало през 2007 и начало-
то на 2008 г.

Таблица 6

Жилища за периода 2005-2010 г.14

През целия период съотношението между видовете жилища по брой на
стаите се запазва почти без промяна (фиг. 3).

Най-малък е делът на пет- и шестстайните жилища у нас (съответно 4,9%
и 3,2%). С най-голям дял са двустайните (33%), и тристайни (32,0%) жилища.
Два пъти по-малко са четиристайните жилища. Това се обяснява със влиянието
на следните фактори:

• ограничени финансови възможности на населението, поради ниските до-
ходи;

• по-високи лихвени нива по жилищните кредити, в сравнение със страни-
те от Европейския съюз15;

Година Брой Прираст към прeдходна
година

брой %
2005 3 715 890 - -
2006 3 728 554 12 664 0,34
2007 3 746 758 18 204 0,49
2008 3 767 081 20 323 0,54
2009 3 788 668 21 587 0,57
2010 3 804 081 15 413 0,41

1 4 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg.
1 5 Тези два фактора се отнасят преди всичко за жилищни имоти.
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Фиг. 3. Въведени в експлоатация жилища през 2005-2010 г.
по брой на стаите (%)

• психологическа бариера на част от населението и страха да планират
дългосрочно изплащане на инвестиция при несигурност относно бъде-
щите доходи;

• търсенето на ваканционен имот най-често е в сегмента на едно- и дву-
стайни жилища.

В края на 2005 г., 62,8% (2,33 млн. жилища) от общия жилищен фонд са в
градовете и 37,2% (1,4 млн.) в селата. За периода до 2010 г. включително, е
регистрирано минимално изменение на съотношението с 1,1% в полза на град-
ските жилища. Така през 2010 г. 2,43 млн. жилища (63,9%) са градски, а 1,37
млн. (36,1%) в селата.

При относително еднакъв брой предприятия, опериращи в сектора през
2002 и 2003 г. (около 17 хил.), през следващите две години се наблюдава нама-
ление, като през 2005 г. те са под 13 хил. броя. Повишената строителна актив-
ност в периода 2006-2008 г., високата норма на печалба и липсата на ограничи-
телен режим в строителството, логично доведоха и до нарастване на броя на
строителните предприятия. През 2009 г. в сектора оперират 23,6 хил. строител-
ни предприятия, което е с над 10,5 хил. бр. повече, в сравнение с 2005 г.

Увеличеният брой строителни предприятия на свои ред води и до нара-
стване на броя на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в секто-
ра (табл. 7). От малко над 95 хил.души през 2002 г., до над 240 хил.души през
2008 г. Освобождаването и разширяването на частната инициатива, особено
след масовото раздържавяване, е причина заетите в частния сектор да са в
пъти повече от тези в обществения.
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Съвсем естествено свиването на строителното производство се отрази и
на този показател. През 2010 г. наетите лица в сектора са с над 100 хил. души
по-малко, в сравнение с 2008 г.

Таблица 7

Среден списъчен брой и средна годишна заплата на наетите лица
по трудово и служебно правоотношение в сектор „строителството”16

Средната годишна заплата на наетите лица в строителния бранш също се
повишава през годините. Тук следва да се отбележи, че за целия изследван
период, в обществения сектор тя е по-висока от тази в частния.

Поради особеностите на производствения си процес, строителството е един
от секторите с най-голям дял в сивата икономика на страната. Заплащането на
труда става предимно в брой, което позволява да се води т.нар. „двойна ведо-
мост”. Намаляването на социално-осигурителната тежест от 2006 г. не създа-
де необходимата мотивация в работодателите да легализират трудовата зае-
тост и доходите на своите работници. Ето защо се твърди, че реалният брой
наети лица и реалното възнаграждение в сектора са по-високи от официално
обявяваните, което ощетява фиска на държавата.

Като логично следствие от увеличената реализация на строителна про-
дукция е трайното нарастване на оборота на строителните предприятия (табл.
8). Най-чувствително, с над 41% на годишна база, е това нарастване през 2007
г. След ново увеличение през 2008 г., през следващата вече е отчетен спад с -
5,7%. По предварителни данни спадът за 2010 г. е над 40%.

Средно списъчен брой заети в
строителството лице

Средна годишна заплата в
строителствотоГодина

общо обществен
сектор

частен
сектор общо обществен

сектор
частен
сектор

2000 98 053 27 220 70 833 2 452 2 867 2 293
2001 97 053 22 297 74 756 2 551 3 181 2 362
2002 95 336 16 764 78 572 2 579 3 334 2 417
2003 108 110 14 554 93 556 2 788 3 552 2 669
2004 119 618 10 888 108 730 2 941 3 865 2 848
2005 141 829 8 218 133 611 3 210 4 505 3 130
2006 166 259 6 998 159 261 3 577 5 027 3 513
2007 203 808 5 868 197 940 4 249 5 906 4 199
2008 241 400 6 175 235 225 5 531 7 546 5 478
2009 213 541 5 840 207 701 6 766 8 132 6 728
2010 137 761 4 464 133 297 6 926 7 374 6 911

1 6 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg.
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Таблица 8

Общ оборот и приходи на строителните предприятия,
според броя на заетите лица (млн. лв.)17

От представените данни се вижда, че изменението в приходите на строи-
телните предприятия следва това на общия им оборот. И при този показател
най-голямо повишение е регистрирано през 2007 г. (38,5%) и 2008 г.(38,6%), след
което се регистрира спад.

Заключение

Извършеният анализ на избрани икономически показатели и динамиката в
развитието на строителството дава основание за следните изводи, въз основа
на които да бъдат формирани очаквания и очертани тенденции в сектора:

1. От мащабите на строителството зависи, както цялостното развитие на
страната, така и свързаното с това културно-битово равнище на обще-
ството. Във връзка с това, строителството е един от секторите, които
най-бързо увеличават обема на продукцията си, когато икономиката е в
подем и респ. най-много свиват производството си, когато икономиката
е в рецесия.

2. Нарастването на стойностите на анализираните показатели до 2008 г. е
резултат от общата макроикономическа стабилност и стопанска актив-
ност в страната и следва тенденциите на европейската и световната
икономики.

Година Общ оборот
Изменение към

предходна
година (%)

Общо
приходи

Изменение към
предходна
година (%)

2002 3 797 - 3 293 -
2003 4 082 7,5 3 501 6,3
2004 5 631 38,0 4 826 37,8
2005 7 801 38,5 6 885 42,7
2006 10 433 33,7 9 243 34,2
2007 14 771 41,6 12 800 38,5
2008 20 220 37,0 17 738 38,6
2009 19 191 -5,4 17 084 -3,8

2010* 13 645 -40,6 - -

1 7 Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg.
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3. В резултат от постигнатата макроикономическа стабилност се засили до-
верието на чуждестранните инвеститори към страната, в резултат на което
многократно се увеличи размерът на преките чуждестранни инвестиции.
Разглеждани в контекста на продължителността на ангажиментите, които
носят, ПЧИ бяха един от двигателите на икономическия растеж до 2008 г.

4. Очакванията България да стане член на Европейския съюз доведе до
бързо нарастване на цените на недвижимите имоти като създаде спеку-
лативна среда и доведе до нарастване броя на строителните предприя-
тия и наетите в тях лица. Водени от високата норма на печалба и липса-
та на ограничителен режим, в строителния бранш навлязоха много от
т.нар. „случайни играчи”.

5. Причина за регистрираният ръст в жилищното строителство за периода
е и засиленият интерес към т.нар. „втори дом” от български и чуждес-
транни граждани.

6. Икономическата криза, чието влияние започва да се усеща у нас от
края на 2008 г., доведе до драстично намаление в някои от показатели-
те. Тъй като, обаче, първо от строителния пазар отпаднаха технически
и теоретично неподготвени предприемачи, може да се твърди, че криза-
та има пречистващ и оздравителен ефект.

7. Регистрираното повишение на някои показатели през 2009 г. е в резултат
от завършване на инвестиционни проекти, започнали реализация през
2007-2008 г.

8. В резултат на предприетите антикризисни мерки през последната годи-
на от изследвания период, за някои от показателите се забелязва
прекъсване на неблагоприятната тенденция към спад и дори лек ръст.

9. Нашите очаквания и прогнози за развитието на сектора е той бавно да
започне да се възстановява. Това безспорно ще бъде противоречив,
бавен и продължителен процес. Тъй нато в отворена и малка икономика
като нашата кризата бе по-скоро „внесена”, то темповете на възстано-
вяване изцяло ще зависят от развитието на икономиките на страните от
Европейския съюз.

STATE  AND  ISSUES  IN  THE  DEVELOPMENT  OF  CONSTRUCTION
IN  REPUBLIC  OF  BULGARIA

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Bozhidar  Chaparov

Abstract

The article presents the generalization that for the period till 2008 the overall economic
development of the country is characterized by stability. Under these conditions the
construction sector develops successfully and creates between 4,4% and 9,3% of the gross
added value. The volume of production in the sector reached the country’s record-breaking
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BGN 20 bln. As a result of the impact of the global economic crisis, within a period of two years
construction production is reduced almost in half. There is also a considerable decrease in the
number of the issued building permits. The breaking of the unfavourable trend towards decline
for some of the indicators in the past year provides grounds for the forecast presented here
that the sector will slowly begin to recover. This process will be prolonged and contradictory.

СОСТОЯНИЕ  И ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА
В  РЕСПУБЛИКЕ  БОЛГАРИИ

Гл. асс. д-р Божидар Чапаров

Резюме

В статье сделано обобщение в подтверждение того, что за период до 2008 года эко-
номическое развитие страны характеризуется стабильностью. В этих условиях строитель-
ный сектор успешно развивается и создает между 4,4% и 9,3% валовой добавленной
стоимости. Объем продукции в секторе достиг рекордных для страны 20 млрд. лв. В ре-
зультате влияния мирового экономического кризиса за два года строительство свернуло
свою продукцию почти вдвое. Значительно уменьшилось также число выданных разре-
шений на строительство. Прекращение неблагоприятной тенденции к понижению по не-
которым из показателей за последний год дает основание для прогноза о том, что сектор
подойдет к медленному восстановлению. Этот процесс будет противоречивым и дли-
тельным.


