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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Изследвани са причините за разминаването в деловия и финансовия цикъл в 
икономиката в последните десетилетия, при което финансовите пазари дават 
много ниска оценка на съществуващия риск и цените на финансовите активи са 
достигнали исторически безпрецедентни равнища, а от друга страна, в реалния 
сектор оценките на бизнеса са за значителен риск и инвестициите остават ниски. 
Изведена е необходимостта усилията на регулаторните и законодателните 
органи да се насочат към постигане на повече предвидимост за последствията от 
паричната и фискална политика не само по отношение на реалния сектор, но и 
по отношение на финансовите пазари, което ще допринесе за предотвратяване 
на финансови кризи. Аргументирана е тезата, че инструментите на паричната и 
на макропруденциалната политика трябва да се използват за взаимодопълващо 
се въздействие с цел обща икономическа стабилност. 

2. Чрез изграждане на единен цифров пазар и премахване на регулаторните и 
технически пречки ще се постигне масово въвеждане на електронното 
фактуриране. Предстоящото въвеждането на задължително електронно 
фактуриране в сферата на обществените поръчки в България, както и 
възможността, лансирана в Европейския стандарт за електронно фактуриране, 
той да бъде подходящ за използване и при търговски сделки между 
предприятия, ще разшири в бъдеще приложното поле на електронния документ 
и електронния подпис  - както по отношение на търговските сделки, така и по 
отношение на публичното право и по-конкретно в областта на предлаганите 
електронни административни услуги. 

3. Систематизирани са факторите, определящи инвестиционната привлекателност 
на общините и възможностите за тяхното управление като елемент от решенията 



на икономическите единици. В интегрален аспект тази привлекателност е 
резултат от въздействието на различни икономически, социални, правни и други 
фактори, които определят предпоставките за икономическата дейност в 
общините и степента на риск на инвестициите. На базата на анализа на 
факторите е предложен модел за тяхното групиране с цел определяне 
инвестиционната привлекателност на общините в България, чиято оценка 
изисква да се анализират нейните съставни – инвестиционен потенциал, който 
оказва пряко влияние върху привличането на инвестиции и риска, който ги 
съпътства. 

4. Анализирана е зависимостта между мащаба на предприятието и направените 
разходи за производство (или закупуване) на информационни продукти, 
количеството на предприятията използващи тези продукти и др. Определен е 
коефициента за структурата на разходите за външна (за икономическия субект) 
информация като отношение между разходише за вътрешна информация и тези 
за външна информация. 
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