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Част 1: Методологична рамка  

1. Ключови моменти в методологията на модела  SIBILA 1.0 и 
обосновка на настоящата актуализация 

Структурните фондове, които включват Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ), заедно с Кохезионния фонд (КФ), имат важна роля за 
насърчаване на икономическото и социалното сближаване чрез намаляване на различията 
между държавите-членки и регионите. С бюджет от 347 млрд. евро за периода 2007-2013 г., 
Кохезионната политика е най-големият единен източник на финансово подпомагане на 
равнище ЕС за инвестиции в растеж и заетост. За програмен период 2014-2020 г., Европейската 
комисия1 дава ход на стратегията „Европа 2020: Стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж”2, надграждайки целите на Лисабонската стратегия. Общата стратегическа 
рамка (ОСР) за програмен период 2014-2020 г., обединява в едно Стратегическите насоки на 
Общността в областта както на сближаването, така и на селските райони, морското дело и 
рибарство и директно обвързва целите на стратегията Европа 2020 с приоритетите за 
финансиране по петте фонда за осъществяване политиката на сближаване – Европейския фонд 
за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР), наричани общо Европейски структурни инвестиционни 
фондове (ЕСИФ). 

Структурните фондове и Кохезионният фонд са основен фактор, който подкрепя икономиката 
на България и допринася за намаляване на различията между българските региони и тези на 
развитите държави-членки на ЕС. В първите осем години от членството на България в ЕС (2007-
2014 г.) ефектът от тези фондове за преодоляване на основни предизвикателства върху 
социално-икономическото развитието на страната е осезаем. Въздействието на тези средства е 
значително подсилено, поради настъпилата икономическа криза и произтеклите от това 
съществени ограничения върху публичните и частните инвестиции. 

Моделът SIBILA позволява проследяването на нетните ефекти от структурните фондове на 
различни нива на агрегация – от ниво цялостен ефект от всички средства до оценка на 
влиянието на всяка оперативна програма, приоритет и под-приоритет. По този начин може да 
бъде оценено влиянието на целева комбинация от структурни инструменти върху широк набор 
от макроикономически показатели, включително и ефектите, наблюдавани при различни нива 
на усвояване на средствата. 

Първоначално разработеният модел SIBILA (SIBILA1.0) е в съответствие с добрите европейски 
практики в областта, включително модела QUEST II, HERMIN, Е3ME и ECOMOD. Моделът 
представлява макроиконометричен инструмент за изследване на ефектите от фондовете на ЕС 
върху икономиката на България в краткосрочен и средносрочен план. Целта на SIBILA е да 
позволява оценката на ефектите от средствата от СКФ на ЕС върху основните 
макроикономически показатели. Моделът   SIBILA 1.0 включва четирите основни сектора в 
икономиката – реален, паричен, фискален и външен. Моделът едновременно разглежда двете 

                                                           
1
  COM(2010) 2020 окончателен 

2
  Oдобрена на пролетната среща на върха 25-26 март 2010 г., финализирана от Европейския съвет на 17 юни 

2010 г. 
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страни на икономическата динамика – страната на търсенето и страната на предлагането, като 
ефектите могат да бъдат отчетени и по двете направления. 

 По линия на търсенето ефектите са отчитани в три направления – правителствено 
потребление, правителствени инвестиции и частни инвестиции. Моделирането на 
ефектите от страна на търсенето следва логиката на използваните данни и тяхното 
класифициране по съответните макроикономически агрегати, извършено от екипа, 
осъществил дейностите по изграждането на модела. Тъй като вносът в модела е 
обвързан с компонентите на вътрешното търсене, то средствата по СКФ се отразяват 
и в увеличение на вноса. 

 Моделирането на ефектите от страна на предлагането в реалния сектор следва 
същата логика. Конструираната производствена функция е с три изрично дефинирани 
производствени фактора (труд, физически капитал и човешки капитал), чиято 
динамика се определя в самия модел, и неутрално по Хикс технологично изменение, 
което се идентифицира с т.нар. обща факторна производителност. В това отношение, 
ефектите върху предлагането се отчитат директно на база на извършените разходи от 
европейските фондове по отношение на: 

- Физически капитал – посредством брутните инвестиции, осъществявани в 
икономиката; 

- Труд – посредством наемането на допълнителен брой лица и ангажирането им в 
производствения процес; 

- Човешки капитал – чрез осъществяването на професионално обучение на 
работната сила; 

- Повишаване на технологичното равнище в икономиката – посредством 
извършване на разходи за инфраструктура, разходи за научно-изследователска 
дейност, разходи за информационни и комуникационни технологии и пр. 

При изграждането на модела екипът, разработил първоначалната версия на SIBILA не се е 
придържал строго към точно определено течение или школа в икономическата наука. 
Основният стремеж, който е бил следван, е моделът да отразява реалистично структурата на 
българската икономика, като същевременно продуцира резултати, които са консистентни с 
историческото развитие на разглежданите показатели.3 Моделът   SIBILA 1.0 съдържа 170 
уравнения, описващи връзките между 202 макроикономически променливи. Част от 
уравненията са оценени иконометрично. Други са калибрирани на база на съществуващо 
икономическо знание или на база на стабилни исторически съотношения, а трети са 
макроикономически тъждества.  

Първоначална версия на модела отговаря на насоките на ЕС за програмен период 2007-2013 г. 
и се използва за осигуряване пълна и надеждна информация за въздействието от 
реализираните интервенции до момента за различни доклади за усвояването на средствата от 
ЕС, включително Стратегическия доклад за 2012 г. По отношение на политика на сближаване за 
стартиралия програмен период 2014-2020 г. обаче моделът се нуждае от актуализация и 

                                                           
3 

 В този смисъл, моделът не е нито кейнсиански, нито неокласически, нито неокейнсиански и т.н. Избраната 

техника на иконометрично моделиране третира както краткосрочните, така и дългосрочните ефекти на 
влиянието между отделните променливи, като в този смисъл може да се каже, че притежава както кейнсиански, 
така и неокласически характеристики. Доколкото производствената функция притежава, използвана при 
моделирането на съвкупното предлагане, притежава неокласическите свойства, но същевременно съдържа и 
фактори, които генерират ендогенно икономически растеж, може да се твърди, че моделът ползва заемки и от 
ендогенната теория и емпирика на растежа. 
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разширяване, особено предвид оценката на ефекти до 2023 г. (по правилото N+3), поради 
следните причини: 

 От разработването на първоначалната версия на модела досега, вследствие на 
наблюдаваната бизнес динамика по време на икономическата криза и пост-
кризисния период на умерено икономическо възстановяване, са настъпили 
съществени промени във финансово-икономическите процеси в България, ЕС и 
международните пазари, които са оказали и оказват влияние върху взаимовръзките 
между икономическите променливи. 

 Допусканията на модела   SIBILA 1.0 са формулирани в началото на 2011 г. и подлежат 
на актуализация, последваща верификация и евентуална модификация, без които 
използването на модела за новия програмен период през тази и следващите няколко 
години носи статистически риск бъдещите оценки на ефектите от европейските 
фондове да са недостатъчно прецизни. Освен това, моделът SIBILA включва в себе си 
редица екзогенни променливи, описващи икономическата динамика извън страната, 
която следва да бъде прогнозирана с възможно най-висока степен на точност. 
Особено важно е моделът да предоставя достоверни прогнози и/или проекции с 
хоризонт 2023, когато се очаква да приключи усвояването на средствата по ЕСИФ за 
програмен период 2014-2020 г. 

 В допълнение, за периода 2014-2020 г. ОСР ще включва финансовия ресурс, който 
страната получава по линия на Общата политика в областта на морското дело и 
рибарството и част от средствата по Общата селскостопанска политика. Следователно 
е необходимо да бъдат разширени възможностите на модела за оценка, като се 
включат и средствата по ЕЗФРСР и ЕФМДР. Това би позволило да се получи една по-
пълна представа за нетните ползи от членството на страната в ЕС, като се обхванат 
петте ключови фонда на ОСР.  

Ето защо, разработването на втората, актуализирана и разширена версия на модела –  
SIBILA 2.0 е основен фактор за: подобряването на оценките и прогнозите за въздействието от 
усвояването на ЕСИФ; разширяването на възможностите за оценка и анализиране на 
въздействието на ЕСИФ; подобряването процеса на програмиране и формулирането на 
конкретни мерки в рамките на отделните оперативни програми посредством идентифициране 
на най-ефективните политики, финансирани по линия на ЕСИФ; както и за цялостно 
подобряване на процеса на провеждане на политики, базирани на обстойни и предварителни 
и последващи оценки на въздействието. 

Важен момент при приложението на  SIBILA 2.0 е, че резултатите от него не следва да бъдат 
сравнявани с тези от първоначалната версия на модела – СИБИЛА 1.0. Причините за 
невъзможността за подобни сравнения са: 

 Практически – първоначалната версия на модела и изчерпала възможностите си към 
днешна дата, поради което и е направена актуализацията на модела; 

 Най-вече, методологични: 

- СИБИЛА 1 отразява само оперативните програми за първия програмен период 
при допускане за 100% усвояемост, а СИБИЛА 2 включва оперативните програми 
от първия програмен период при фактическо ниво на усвояемост – около 80% и 
средствата по част от Общата селскостопанска политика, както и средствата по 
Общата политика в областта на рибарството , за разлика от СИБИЛА 1. СИБИЛА 2 
включва и фондовете от втория програмен период с презумция за усвояване на 
100%. 
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- СИБИЛА 1 е по постоянни цени от 2005, а СИБИЛА 2 е по постоянни цени от 
2010 г.; 

- СИБИЛА 1 е базирана на допускания за икономическото развитие от началото на 
2011 г. и отраслова структура на икономиката от 2005 г.; СИБИЛА 2 е базирана на 
актуална информация за икономическото развитие на база ревизирани данни на 
НСИ и БНБ и официални прогнози на международните институции, както и на 
отраслова структура на икономиката от 2011 г.; 

- В СИБИЛА 2 всички икономически зависимости са калибрирани и специфицирани 
отново, за да отразяват по-адекватно настъпилите промени в социално-
икономическата среда, пазарите и новите данни, които към момента на 
изграждане на СИБИЛА 1 не са съществували, в т.ч. СИБИЛА 2 отразява по-точно 
субсидираната заетост по линия на еврофондовете; 

- В СИБИЛА 2 логиката на симулациите при оценяването на въздействието е нова – 
разходите от първия програмен период вече са факт и базовият сценарий е този, 
при който има усвояване от евро фондове (в пълно съответствие с историческите 
данни, за разлика от СИБИЛА 1, която е разработена към момент с много кратка 
предистория на усвояване по евро фондовете).  

2. Общи методологични бележки на модела SIBILA 2.0 

Моделът  SIBILA 2.0 представлява цялостна актуализация на версия 1.0, създадена през 2011 г. 
Основните принципи на моделиране в общи линии остават непроменени, като в настоящия 
текст е включено кратко описание с оглед постигане на пълнота на изложението и редуциране 
до възможния минимум на необходимостта от паралелно използване на техническата 
документация на версия 1.0. 

Моделът има за цел да представи в стилизиран вид структурата на българската икономика и 
основните връзки между променливите на макро ниво. По този начин моделът се явява 
инструмент, който дава възможност развитието на икономиката: 

 Да бъде възпроизведено (симулирано) в историческа перспектива с достатъчна 
степен на достоверност, като се използва наличната историческа статистическа 
информация относно дефиниран набор от екзогенни променливи и/или 
предварително известни данни за предходни периоди на ендогенните променливи; 

 Да бъде симулирано за бъдещи периоди при предварително установени допускания 
за бъдещото развитие на екзогенните променливи до края на хоризонта на 
симулация. 

Неизменна част от модела, която има първостепенно значение в текущия контекст, е да се 
интегрира в икономическата структура информацията за средствата по европейските фондове. 
Това следва да бъде направено по начин, който отразява във висока степен предназначението 
на средствата – т. е. от изключителна важност е да се идентифицира правилно направлението 
на паричните суми, така че да се отрази възможно най-точно влиянието им върху съответните 
компоненти на съвкупното предлагане и търсене. Съответно, моделирането се извършва по 
такъв начин, че разпределението на средствата по европейските фондове да се апроксимира и 
обвърже възможно най-точно със съответните макроикономически агрегати. 

Уравненията, от които се състои моделът, са два типа – поведенчески зависимости и тъждества. 
Докато вторият тип няма нужда от допълнително пояснение (те следват дефинициите на 
Системата от национални сметки, Ръководството за платежния баланс на МВФ, стандартите за 
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паричната статистика и пр.), то за първия тип следва да се направят няколко уточнения. Първо, 
това са уравнения, във всяко от които динамиката на изчисляваната ендогенна променлива се 
определя от динамиката на една или повече други променливи (както екзогенни, така и 
ендогенни). Второ, тези уравнения могат да бъдат два подтипа – иконометрично оценени и 
ръчно калибрирани. Иконометричната оценка се състои в извършването на линеен 
регресионен анализ върху дефинирана извадка от статистически данни, с което се определят 
параметрите на уравненията. Ръчното калибриране на параметрите се основава на достатъчно 
стабилни съотношения във времето, на теоретични допускания, на добре известни резултати от 
емпириката и т. н. 

Що се касае до спецификацията на иконометрично оценяваните уравнения, то в случай, че това 
е възможно, се използва представяне в т. нар. форма на корекция на грешката.4 

Всяко от уравненията в модела – както поведенчески, така и тъждества, съответства на една 
ендогенно определяна променлива. Съответно, всяко уравнение се добавя посредством 
способите на езика за програмиране на EViews към обект тип „модел“, който по своята същност 
се явява система от уравнения, която следва да бъде решена.  

3. Структура и основни характеристики на модела SIBILA 2.0 

Моделът  SIBILA 2.0 включва общо 298 уравнения. От тях иконометрично оценените са 22. 
Общо в моделирането се използват 331 променливи, от които 33 са екзогенни (2 от последните 
са от категорията на т. нар. добавени фактори). В сравнение с предходната версия на модела, 
която съдържа общо 170 уравнения, броят на уравненията е увеличен нетно със 128. Това се 
дължи основно на разширяване на отрасловата дезагрегация на икономическата структура от 4 
на 10 отрасъла. На същия факт основно се дължи и увеличаването на броя на променливите със 
121 (в  SIBILA 1.0 те са общо 210). 

В модела   SIBILA 2.0 е запазена блоковата структура. Блоковете в модела най-общо могат да се 
класифицират в следните категории: 

1. Секторни блокове – отнасят се до моделирането на отделните сектори на 
националната икономика. В текущата версия на модела блоковете от този тип са 
четири на брой: реален, бюджетен, паричен и външен; 

2. Ценови блок – отнася се до моделирането на ценовата динамика общо за 
икономиката и по отделни макроикономически агрегати. Тук се включва 
моделирането на индекса на потребителските цени, а също и на дефлаторите на 
отделните компоненти на търсене; 

3. Специализирани блокове – отнасят се до моделирането на специфични 
макроикономически категории, свързани с производствената технология. Тук се 
включват блок за човешки капитал, блок за технологичен капитал, блок за 
инфраструктурен капитал, блок за моделиране на производствената функция, блок 
за лихвените проценти, блок за отраслова дезагрегация и блок за пазара на труда; 

4. Спомагателни блокове – извършват автоматизация на моделирането, в т. ч. импорт 
към и експорт от иконометричния софтуер на данни, изчисляване на допълнителни 
променливи, използвани в моделирането, формулиране на алтернативни сценарии 
и пр. 

                                                           
4
  В Част 2 „Техническа документация“ е посочено по какъв начин се получава всяка от променливите, участващи в 

модела, в т. ч. и тези, които се получават посредством оценяването на иконометрични уравнения с наличие на 
механизъм на корекция на грешката. 
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От краткото описание на блоковете става ясно, че моделът едновременно третира и страната 
на търсенето, и страната на предлагането в икономиката. Съответно, ефектите могат да се 
проследят и в двете направления.  

4. Входни данни 

4.1 Разходи по линия на Европейските фондове 

Моделът SIBILA изисква разпределянето на разходите по европейските фондове по основни 
икономически категории, както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. За 
оценка на влиянието им върху икономиката приоритетно са използвани данни за плащанията 
на годишна база за периода 2007-2023 г. Актуализираната версия на модела е захранена с 
информация за направените разходи по линия на Европейските фондове през първия 
програмен период 2007-2013 г., и с прогнозни разчети за плащанията през втория програмен 
период 2014-2020 г. 

Икономическите категории, използвани в случая кореспондират изцяло на рамката на 
изградения модел и включват следните: 

 Категории на съвкупното предлагане (производствени фактори): 

- Капитал (K): Капиталът кореспондира на процедурите, свързани с придобиване на 
машини, оборудване, сгради и т.н. 

- Труд (L): Трудът кореспондира на процедурите, насочени към включването в 
работната сила на лица, които до този момент не са били икономически активни, 
поради една или друга причина, както и към разкриването на нови работни 
места. 

- Технологии (A): Технологиите кореспондира на процедурите, насочени към 
научно-развойна дейност (R&D), информационно комуникационните технологии 
(ICT), както и към повишаването на качеството на средата и производителността в 
публичния и частния сектор. 

- Човешки капитал (H): Човешкият капитал кореспондира на процедурите, 
насочени към обучения на заети и безработни както и тези, повишаващи 
качеството на и достъпа до образование. 

- Инфраструктура (I): Инфраструктурата кореспондира на процедурите, насочени 
към изграждане на нова и възстановяване на съществуващата инфраструктура в 
страната (пътища, системи за управление на отпадъците, енергийна ефективност, 
паметници на културата и т.н.). 

 Категории на съвкупното търсене (разходни пера): 

- Публични инвестиции (PUI): Публичните инвестиции кореспондират на вече 
класифицираните средства в категория инфраструктура (I). Тук влизат също така и 
класифицираните като капитал средства, които следва да бъдат придобити от и за 
публичната администрация.  

- Частни инвестиции (PRI): Частните инвестиции кореспондират най-вече на 
класифицираните средства в категория капитал (K). 

- Публично потребление (PUC): Публичното потребление (PUC) е класифицирано 
въз основа на Единната бюджетна класификация по отношение на публичните 
разходи. 
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4.1.1 Разпределение на разходите по линия на Европейските фондове за 
програмния период 2007-2013 г. по производствени фактори и разходни пера 

За първия програмен период е използвана информация относно направените плащания по 
години и по проекти, която е достъпна от публичния модул на Информационната система за 
управление и наблюдение (ИСУН) на структурните инструменти на Европейския съюз5. За 
всички 11785 регистрирани към 15.08.2015 г. проекти в ИСУН е събраната информация по 
отношение на следните параметри: 

 Номер 

 Име 

 Бенефициент 

 Седалище на бенефициента 

 Оперативна програма, по която се изпълнява 

 Статус 

 Начало на изпълнението 

 Край на изпълнението 

 Регион и област, където се изпълнява 

 Одобрен бюджет 

 Общ бюджет 

 Общо изплатени средства 

 Безвъзмездна финансова помощ (осигурени средства) 

 Финансиране от бенефициента 

 Плащания (общо) по години (2007-15 август 2015 г.) 

 Плащания (ЕС) по години (2007-15 август 2015 г.) 

На първо място, на базата на тази изчерпателна информация са изчислени плащанията (общо и 
със средства от ЕС) по години за целия програмен период на ниво отделни процедури по всяка 
от седемте оперативни програми.  

На второ място, всички отворени схеми по оперативните програми са анализирани и са 
отнесени към производствените фактори, заложени в модела SIBILA, в т.ч. към 
ендогенизиранана посредством дефинирането на технологичен капитал и инфраструктурен 
капитал част от общата факторна производителност (ОФП). Производствените фактори са 
подразделени на следните категории: 

 

                                                           
5
  Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз 

обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на 
средствата от Структурните фондове на ЕС. Системата има два модула, затворен и публичен. Публичният модул 
на ИСУН (http://umispublic.government.bg/) осигурява публичност и прозрачност за усвояването на средствата от 
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България и е използван за целите на захранването на СИБИЛА 2.0 с 
данни по отношение на усвояването на европейските фондове.   

http://umispublic.government.bg/
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Технологичен 
капитал 

Иновации, научно-развойна дейност 

Технологично развитие 

Социален капитал, социална инфраструктура (без сгради и т.н.) 

Институционална среда (в т.ч. обмяна на опит и обща факторна производителност на 
публичния сектор) 

Човешки капитал Обучения на младежи 

Повишаване на квалификацията на заети лица 

Обучения на безработни 

Други обучения 

Труд Заетост на младежи 

Заетост на социално изключени лица 

Друга заетост 

Инфраструктурен 
капитал 

Пътна инфраструктура 

Инфраструктура, свързана с опазване на околната среда 

Енергийна инфраструктура, в т.ч. свързана с енергийна ефективност и адаптацията към 
изменението на климата и превенцията и управлението на риска 
Градска, културна, спортна и т.н. инфраструктура  

Производствени сгради и т.н. 

На последно място, получените подробни разбивки на направените плащания по процедури, 
години и производствени фактори са агрегирани до ниво приоритетни оси и оперативни 
програми. 

По отношение на Програмата за развитие на сектор Рибарство (ПРСР) и Оперативната програма 
за развитие на селските райони (ОПРСР), данните за финансовото им изпълнение по години са 
получени индиректно от официалните годишни доклади за изпълнението на тези две 
програми. Нивото на детайлност на данните по ПРСР и ОПРСР е по отделни мерки и години с 
цел да се осигури по-голяма прецизност на отнасянето на средствата към един или друг 
производствен фактор. За целта на симулациите, обаче, те са агрегирани на ниво приоритетни 
оси, което е и в съгласие с изискванията на техническото задание. 

Така изградената база от данни позволява да се оцени ефекта от изразходените по европейски 
средства върху дългосрочния растеж посредством изградената в рамките на модела SIBILA 
производствена функция. Тези средства обаче имат и краткосрочен ефект върху съвкупното 
търсене в икономиката. То е опосредствано през направените публични и частни разходи за 
изпълнението на съответните проекти. Разпределението на плащанията по европейски 
програми по разходни пера е направено чрез следната таблица на съответствие между 
производствени фактори и разходи. 
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Производствени фактори Разходни пера 
(категории на съвкупното търсене) 

Публични 
инвестиции 

Частни 
инвестиции 

Публично 
потребление 

Технологичен 
капитал 

Иновации, научно-развойна дейност    

Технологично развитие    

Социален капитал, социална инфраструктура (без 
сгради и т.н.) 

   

Институционална среда (в т.ч. обмяна на опит и обща 
факторна производителност на публичния сектор) 

   

Човешки капитал Обучения на младежи    

Повишаване на квалификацията на заети лица    

Обучения на безработни    

Други обучения    

Труд Заетост на младежи    

Заетост на социално изключени лица    

Друга заетост    

Инфраструктурен 
капитал 

Пътна инфраструктура 
   

Инфраструктура, свързана с опазване на околната 
среда 

   

Енергийна инфраструктура, в т.ч. свързана с енергийна 
ефективност и адаптацията към изменението на 
климата и превенцията и управлението на риска 

   

Градска, културна, спортна и т.н. инфраструктура  
   

Производствени сгради и т.н.    

 

4.1.2 Разпределение на разходите по линия на Европейските фондове за 
програмния период 2014-2020 г. по производствени фактори и разходни пера  

За разлика от предходния програмен период, за който има данни относно изпълнението на 
програмите, за настоящия програмен период 2014-2020 г. към момента на актуализация на 
модела SIBILA на практика има само информация за разпределенията на бюджетираните 
средства съгласно Споразумението за партньорство (СП) и програмните документи на 
съответните програми. Това налага да бъдат направени допълнителни допускания както 
следва: 

 Националното съфинансиране е заложено на 15% от общата сума на средствата по 
оперативните програми (с изключение на Оперативна програма "Малки и средни 
предприятия", където няма предвидено национално съфинансиране); 

 Прието е, че плащанията ще бъдат извършени по следната схема: 50% от 
бюджетираните за съответната година средства ще бъдат изплатени (т.е. реално ще 
влязат в икономиката) 2 години след годината на бюджетиране (year of commitment), 
а останалите 50% – 3 години след годината на бюджетиране. По този начин, до 
2023 г. би следвало всички бюджетирани средства съгласно Споразумението за 
партньорство да бъдат изплатени. 
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Като изходна информация от Споразумението за партньорство и програмните документи са 
използвани следните таблици: 

 Таблица с индикативното разпределение на средствата от ЕС по тематични цели и на 
национално ниво за всеки Структурен и инвестиционен фонд (СП); 

 Таблица с индикативните разпределения по години и програми, финансирани по 
ЕФРР, ЕСФ и ИМЗ и КФ, с изключение на тези за Европейско териториално 
сътрудничество, и ЕЗФРСР и ЕФМДР (СП); 

 Таблица 18а: План за финансиране (от програмните документи); 

 Таблица 18в: Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, 
категории региони и тематични цели (от програмните документи). 

Както и за предходния програмен период, е изготвена разбивка по оперативни програми, 
приоритетни оси, производствени фактори и години, като са използвани описаните по-горе 
алгоритми за разпределение на средствата по производствени фактори и разходни пера 
(категории на съвкупното търсене).6 В допълнение, информацията за 2014-2020 г. е 
разпределена и по тематични цели. След това, използвайки таблицата за превръщане на 
производствените фактори в разходни пера, е направена и оценка на публичните и частни 
разходи, които предстои да бъдат направени до края 2023 г., до когато ще продължи 
усвояването на отпуснатите средства от ЕС в рамките на стартиралия програмен период 
(заради т. нар. правило на N+3). По този начин е получена петмерна матрица на разходите по 
линия на Европейските фондове, която след това е използвана за целите на симулациите с 
модела   SIBILA 2.0 по следните параметри: 

 приоритетни оси; 

 производствени фактори; 

 години; 

 тематични цели; 

 разходни пера (категории на съвкупното търсене). 

4.2 Макроикономически данни 

4.2.1 Източници на данни 

Моделът   SIBILA 2.0 работи изцяло с годишни данни. Изграждането на модела е базирано без 
изключения на официална статистическа информация. Използването на информация от частни 
международни и национални организации е умишлено елиминирано, с оглед на избягване на 
рискове, свързани с корпоративни интереси, недостатъчен капацитет и пр., особено при 
поддръжката на актуални бази данни и генерирането на прогнози относно бъдещето. 

Данните за показателите отразяват последните актуализации, извършени от институциите, 
отговорни за производството им. Източниците на данни са две основни групи организации: 

 Национални институции: Националният статистически институт, Българската народна 
банка и Министерството на финансите на Република България; 

 Международни и наднационални институции: Международният валутен фонд и 
Евростат. 

Основен източник на информация са националните сметки. Извършената през 2014 г. 
актуализация на статистическите редове съобразно Европейската система от сметки, ревизия 

                                                           
6
  Детайлната разбивка е представена в Част 2 „Техническа документация“. 
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2010 г., е отчетена в изграждането на информационната база на модела. Същевременно, 
отчетени са и някои несъвършенства на актуализацията, отнасящи се предимно до периода 
преди 2000 г. Поради това, данните за годините 1995-1999 г. по правило са умишлено 
избягвани в моделирането, с оглед предотвратяване на изкривявания на оценените 
поведенчески връзки. 

Отчетена е и актуализацията на данните от платежния баланс, извършени от БНБ през 2015 г. 
съгласно Шестото издание на Ръководството за платежния баланс на Международния валутен 
фонд. Следва да се отбележи, че годишните данни са ревизирани единствено за периода 2007-
2014 г., докато данните за предходните години са изготвени съгласно Петото издание на 
Ръководството за платежния баланс. Подобно е положението и със статистиката за 
международната инвестиционна позиция, при която ревизията на данните обхваща периода 
едва от 2010 г. насам. Това предполага от една страна неконсистентност между данните за 
различните подпериоди, т. е. няколко структурни пречупвания в статистическите редове, а от 
друга – несъответствие с данните по националните сметки за периода до 2009 г. включително. 
Всичко това предполага значителни трудности в моделирането на икономическата динамика в 
необходимия детайл. 

Що се касае до прогнозите относно екзогенните променливи, то най-общо са използвани тези 
на МВФ от изданието от април 2015 г. World Economic Outlook. Хоризонтът на тези прогнози се 
простира обаче единствено до 2020 г. Поради това, за 2021-2023 г. са наложени 
предположения, които най-общо следват наблюдаваната динамика, а в някои случаи е 
наложено предположение за липса на промяна на съответния показател спрямо предходния 
период (т. нар. „наивна“ прогноза).7 Това е оправдано, доколкото тези три години 
представляват твърде далечен хоризонт, за който практически не съществуват достатъчно 
достоверни прогнози. В хода на изложението се съдържа и допълнително информация 
относно някои специфични показатели, за които също са необходими прогнозни данни за 
целите на решаването на модела. 

Означенията на променливите като цяло са запазени спрямо предходната версия на модела. 
Главните промени са в следните направления: 

 Променливите по постоянни цени от 2010 г. са означени с разширение _2010, вместо 
използваното разширение _2005 в предходната версия, за да се обозначи 
преминаването към новата база; 

 Дефлаторите на променливите са означени с разширение _P2010, вместо 
използваното разширение _CPI05 в предходната версия. 

Отделните групи показатели са организирани в различни файлове на Microsoft Excel, за по-
лесна работа с тях. Файловете са във формат XLSX, което опростява кода за импортиране на 
статистическите редове от данни. Единственото изключение е файлът, съдържащ 
междуотрасловите таблици „Ресурс“ и „Използване“ и съответните техни агрегации, който е 
във формат XLS. Причината за последното е, че версия 7 на EViews не позволява директно 
импортиране към обект тип „матрица“ от файлове във формат XLS. Във всеки файл се съдържа 
лист (worksheet), в който е компилиран речник на променливите.8 

                                                           
7
  Методът на наивните прогнози се използва най-често при икономически и финансови данни, когато, поради 

особеностите на данните, е невъзможно да се генерират смислени прогнози посредством други методи. 
Относно ефективността на наивните прогнози, вж. например Chase (2013, p. 84). 

8
  Подробности относно съдържанието на файловете с макроикономически показатели се съдържат в Част 2 

„Техническа документация“. 
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Файловете с данни съдържат и вътрешни изчисления посредством формули, така че не е 
препоръчително части от тях да бъдат изтривани, дори да не се използват пряко от модела. 

4.2.2 Ключови ендогенни променливи 

Въпреки че е възможно проследяването на динамиката на всички променливи, с които 
моделът работи, то съществува набор от такива, които представляват особен интерес от гледна 
точка на макроикономическата политика. Поради това, на тези променливи се обръща 
специално внимание, особено що се касае до изследването на ефектите от приложението на 
европейските фондове в българската икономика. Ето защо, в модела е създадена 
функционалност за експортиране на резултатите, касаещи тези променливи, към стандартна 
електронна таблица във формат xlsx, което позволява визуализация на резултатите с 
инструментариума на електронните таблици, без да е необходимо ползвателят да разполага 
със софтуера за моделиране. 

Списъкът от основните показатели се свежда най-общо до БВП и неговите компоненти по 
метода на крайно използване по постоянни цени, в т. ч. показатели, касаещи сектор „Държавно 
управление“ (публични инвестиции и потребление), показатели за пазара на труда (търсене и 
предлагане на труд, безработица и работни заплати), индекс на потребителските цени, 
показатели на бюджета (бюджетен баланс, фискален резерв, държавен дълг), а и за външния 
сектор (баланс по текущата сметка). 

Тъй като моделът   SIBILA 2.0 (както и предходната му версия) е симулационен, а не 
прогностичен модел, релевантни за разглеждане са не толкова абсолютните стойности на 
показателите, а относителните различия в техните реализации в различните сценарии за 
развитие. Конкретно в текущия контекст е важно да се разглеждат относителните разлики в 
стойностите на съответните макроикономически показатели, измерени в проценти, при 
наличието и при отсъствието на дадена интервенция, състояща се в изразходването на 
определени средства от еврофондовете (в т. ч. националното съфинансиране).  

5. Техническа спецификация на модела 

5.1 Фиктивни променливи 

Фиктивните променливи (наричани още „индикаторни променливи“) са необходими в 
моделирането, за да отразят най-често наличието на нетипични наблюдения в динамиката на 
променливите. Те приемат стойност 1 в периода, съответстват на нетипичното наблюдение, и 0 
– във всички останали периоди. В конкретния случай такива променливи са дефинирани за 
периода на членство на България в ЕС (dum_eu: стойност на променливата 1 за годините 2007 и 
следващите и нула за всички останали), за периода на криза (dum1: стойност 1 за 2009 и 2010 г. 
и нула за всички останали), за периода на най-силен икономически бум (dum2: стойност 1 за 
2007 и 2008 г. и нула за всички останали), както и за отделни години (имената на променливите 
са означени с dumXX, където XX са последните две цифри на годината; те приемат стойност 1 за 
периода XX и нула за всички останали). 

5.2 Предварителни дефиниции на променливи 

Предварителната дефиниция на някои променливи се налага най-вече от факта, че тези 
променливи се използват в изчисленията още преди да се достигне до съответния блок, а също 
така и от необходимост променливите да имат някаква начална стойност. Ето защо в началото 
на софтуерния код присъства отделна секция, където тези дефиниции са направени. Те са както 
следва: 



 

17 Проект 0131-ИФП-3.2 „Актуализация и надграждане на мултифункционален 
инструмент за моделиране СИБИЛА“ 

 Публичното потребление по текущи цени за сметка на средствата от ЕС се дефинира 
като сумите получени за публично потребление от ЕС, плюс съответното национално 
съфинансиране: p3_s13_eu = (puc_p_eu + puc_p_bg)/1000000 (деленето на 1000000 се 
налага от формата на входните данни; същото важи и за следващите три 
променливи). 

 Публичните инвестиции по текущи цени за сметка на средствата от ЕС се дефинират 
като сумите получени за публични инвестиции от ЕС, плюс съответното национално 
съфинансиране: p5_s13_eu = (pui_p_eu + pui_p_bg)/1000000 

 Помощта от ЕС към бюджета се дефинира като сумата от средствата за публично 
потребление и инвестиции по еврофондовете, получени от ЕС: d92_eu = (puc_p_eu + 
pui_p_eu)/1000000. 

 Частните инвестиции по текущи цени за сметка на средствата от ЕС се дефинират като 
сумите получени за частни инвестиции от ЕС, плюс съответното национално 
съфинансиране: p5_x_s13_eu = (pri_p_eu + pri_p_bg)/1000000. 

 В модела участва броят на лицата, участвали в обучения за сметка на фондовете на 
ЕС. Тъй като този брой не е наличен от предоставената на екипа информация, то на 
база на анализирана извадка от проекти, разходът за обучение на едно лице е 
определен на 1111 лв.: trcost = 1111. 

 Съответно, броят на лицата, преминали такова обучение, е: numvoc_eu = (h_p_eu + 
h_p_bg)/trcost/1000, където двата показателя в скобите са съответно средствата от ЕС 
и националното съфинансиране. 

 Преките данъци са дефинирани като сумата от данъците върху доходите на 
физическите лица, данъка върху корпоративния доход и социалните и здравните 
осигуровки: d5_d61 = d51a + d51b + d61. 

 Косвените данъци са дефинирани като сумата на данъка върху добавената стойност 
(ДДС), мита и данъци върху вноса, акцизите и данъка върху застрахователните 
премии: d21 = d211 + d212 + d214a + d214g 

 Брутният национален разполагаем доход по текущи цени е дефиниран като сумата на 
БВП по текущи цени, нетния факторен доход от чужбина и нетните трансфери от 
чужбина: dispy = b1gq + bop300nt + bop379nt 

 Брутният национален разполагаем доход по постоянни цени от 2010 г. е получен чрез 
дефлиране на брутния национален разполагаем доход с индекса на потребителските 
цени: dispy_2010 = dispy/cp00_avx*100. 

 Частните инвестиции по текущи цени се дефинират като разликата на брутните 
инвестиции по текущи цени минус публичните инвестиции по текущи цени: p5_x_s13 
= p5 - p5_s13. По постоянни цени показателят се получава чрез дефлиране с 
дефлатора на брутните инвестиции: p5_x_s13_2010 = p5_x_s13 / p5_p2010*100  

 По аналогичен начин чрез дефлиране са дефинирани публичното потребление и 
публичните инвестиции по постоянни цени, а също и реалната работна заплата: 
p3_s13_2010 = p3_s13 / p3_s13_p2010 * 100;  

 p5_s13_2010 = p5_s13 / p5_p2010 * 100; 

 wage_total_2010 = wage_total/cp00_avx*100. 
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5.3 Реален сектор 

5.3.1 Съвкупно предлагане 

Съвкупното предлагане в модела е моделирано посредством използването на производствена 
функция от Коб-Дъгласов вид. Във функцията присъстват три „традиционни“ производствените 
фактора – физически капитал, човешки капитал и труд. Следвайки емпирично установените 
резултати на Mankiw, Romer and Weil (1992), техните производствени еластичности са 
определени на 1/3 всяка. Технологичното равнище, което се явява четвърти производствен 
фактор, е ендогенизирано, като за целта са дефинирани два допълнителни типа капитал – 
технологичен и инфраструктурен. За тези два вида капитал са калибрирани производствени 
еластичности от по 0.05. С това сумата от всички дефинирани дотук еластичности се равнява на 
1.1, което задава нарастваща възвращаемост от мащаба – т. е., ако количеството на факторите 
на производство се увеличи 2 пъти, то производството би нараснало 2.2 пъти. Именно 
инфраструктурният и технологичният капитал се явяват източниците на тази нарастваща 
възвращаемост.9 Използваните еластичности са по-ниски от тези, дефинирани в SIBILA 1.0, но 
може да се каже първо, че носят по-голям реализъм и второ, водят до значително по-точни 
резултати при симулиране на исторически наблюдаваните развития по отношение на реалното 
производство. 

 Технологичен капитал 

Технологичният капитал представлява натрупване, отразяващо инвестициите в НИРД, 
информационни и комуникационни технологии. Данни за инвестициите в НИРД са налице за 
периода 1995-2013 г., докато тези за инвестициите в информационни и комуникационни 
технологии се простират единствено върху периода 2006-2010. Поради това, за да се допълнят 
липсващите наблюдения и да се генерират прогнозни стойности, са използвани 
наблюдаваните дялове на показателите в БВП. Така за периода 2000-2005 г. използваният дял 
се равнява на този от 2006 г., а за периода от 2011 г. – на този от 2010 г. (за разходите за НИРД 
екстраполацията започва от 2014 г., като използваният дял е този за 2013 г.). 

Технологичните разходи са дефинирани като сумата от разходите за НИРД, разходите за 
информационни технологии и разходите за комуникационни технологии: 

techexp = gerd + itexpen + commexp 

След това, изчисленият показател се превръща по постоянни цени, като за целта се използва 
дефлаторът на брутните инвестиции. 

Началната стойност на технологичния капитал се определя, като се раздели стойността на 
технологичните разходи по постоянни цени за 2000 г. на темпа на изхабяване за този тип 
капитал – в случая този темп е определен на 50% годишно, което от една страна отразява 
бързия технологичен напредък, наблюдаван в световен план, съответно бързото остаряване на 
технологиите, а от друга съвпада с нормативно определената норма на амортизация за активи, 
попадащи в тази категория. 

Следващите стойности на технологичния капитал се определят съгласно правилото на 
постоянната инвентаризация: 

techkt_2010 = techexp_2010(-1) + (1-techdeprate) * techkt_2010(-1), 

                                                           
9
  Допускането за нарастваща възвращаемост от мащаба съответства на факта, че българската икономика стартира 

от ниски равнища на реалното производство и доходи, а също и на капиталовата база, в сравнение със 
стойностите, наблюдавани в развитите икономики. Отвъд хоризонта на програмиране, в който се очаква 
допълнителен напредък по отношение на реалната конвергенция, това предположение може да се окаже по-
малко реалистично. 
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като -1 в скобите указва, че става въпрос за стойност от предходния период. 

 Инфраструктурен капитал 

Инфраструктурният капитал, по аналогия на технологичния, отразява натрупването на 
инвестиции в инфраструктура. Понеже статистика за инвестициите в инфраструктура не е 
налична от националната статистика, такъв показател е използван от базите данни на Евростат 
– „инвестиции в други сгради и структури“ (n1112). От Евростат освен стойността на показателя 
по текущи цени, са налице данни и за неговия дефлатор, а също и за стойността му по цени от 
2005 г., което позволява той да бъде изчислен и по цени от 2010 г. Така преобразуваните 
стойности се използват за конструирането на реда на инфраструктурния капитал: 

infrkt_2010 = n1112_2010(-1) + infrkt_2010(-1)*(1-infrdeprate) 

като началната стойност е определена за 1999 г., следвайки гореописания подход. Допуска се, 
че скоростта на изхабяване на инфраструктурата е 4%, което задава среден живот на капитала 
от 25 г.10 

 Физически капитал 

При физическия капитал става въпрос за натрупване на брутните инвестиции в икономиката. 
Следвайки абсолютно аналогична схема на тази, описана при технологичния и 
инфраструктурния капитал, началната стойност е определена посредством разделянето на 
брутните инвестиции за 1998 г. по цени от 2010 г. на годишния темп на изхабяване, определен 
на 5%.11 

kt_2010 = p5_2010(-1) + (1-deprate) * kt_2010(-1) 

 Труд 

Факторът труд се идентифицира със заетостта в икономиката. Заетостта се определя в блока, 
посветен на пазара на труда (вж. по-долу). 

 Човешки капитал 

По отношение на човешкия капитал е възприет подходът показателят да се идентифицира с 
равнището на образованост на населението. В случая за измерител на това равнище е възприет 
средния брой години образование. Статистика за показателя като цяло липсва, с изключение 
на това, че от данните от преброяванията на населението такъв може да бъде изчислен. Докато 
при създаването на предишната версия на модела екипът разполагаше само с едно 
наблюдение (получен на база данните от преброяването през 2001 г.), то към настоящия 
момент наблюденията са вече две. При версия 1.0 бе използвана иконометрично установената 
за панел от страни зависимост на Kyriacou (1991), която беше ръчно докалибрирана (с псевдо 
фиксиран ефект, изразяващ се в промяна на отреза на уравнението). В настоящата 
актуализация на първо място бе установено, че грешката в изчислението в сравнение с 
отчетните данни от преброяването е била около 0.5 години (т. е. прогнозираният за 2011 г. 
среден брой години образование се различава от отчетения с около половин година), 
вследствие на което отрезът на уравнението е коригиран от 2 на 1.5: 

                                                           
10

  Допускането съответства и на нормативно определената в счетоводното законодателство норма на амортизация 

за категория І ДМА (масивни сгради, в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни имоти, съоръжения, 
предавателни устройства, приносители на електрическа енергия, съобщителни линии). В процедурите за 
калибриране на модела тази стойност освен това дава и най-реалистично възпроизвеждане на историческите 
развития. 

11
  Тази стойност се използва в много случаи в международните емпирични изследвания (за референции, вж. 

например Ганев (2005)). Числото в голяма степен се потвърждава и от данните за потреблението на основен 
капитал от националните сметки. 
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edu_att = 1.5 + 4.439*primedu_rt(-15) + 2.665*secedu_rt(-5) + 8.092*higheredu_rt(-5) 

където primed_rt, secedu_rt и higheredu_rt са съответно коефициентите на записване в начално 
и основно, средно и средно специално и висше образование. Тези коефициенти са изчислени 
от данните за броя на записаните и населението в съответните възрастови групи: 

primedu_rt = primedu/(pop_5_9 + pop_10_14) 

secedu_rt = secedu/pop_15_19 

higheredu_rt = higheredu/pop_20_24 

Направено е допускане, че професионалното обучение също води до увеличаване на 
образователното равнище, като в настоящия модел времето, прекарано в такова обучение, се 
добавя към годините формално образование. Що се касае до броя на хората, преминали 
такова обучение, то статистиката е изключително оскъдна – налице са само три наблюдения (за 
1999, 2005 и 2010 г.). Още по-оскъдна е статистиката относно общия брой часове, посветени на 
такова обучение –само две наблюдения (за 2005 и 2010 г.). Попълването на липсващите 
наблюдения отново е извършено на базата на интерполация и екстраполация. След това броят 
часове е превърнат в години при допускането за 9 обучителни месеца в годината, 22 
обучителни дни в месеца и 8 обучителни часа на ден. По аналогичен начин е подходено и що 
се касае до обученията, финансирани със средства от ЕС. Така в крайна сметка се достига до: 

hkt = act_15_64 * edu_att + voc + voc_eu 

т. е. човешкият капитал се равнява на общия брой години образование на работната сила, 
увеличен с общия брой години на всички лица, преминали професионално обучение, 
финансирано със собствени средства на работодателите или със средства на ЕС. 

 Обща факторна производителност – остатък на Солоу 

Независимо от множеството фактори на производство, използвани в дефиницията на 
производствената функция, остава малка част от динамиката на реалното съвкупно 
производство, която остава необяснена. Тази част може да бъде извлечена посредством 
използването на уравнението за производствената функция: 

b1gq_2010 = tfp * emp_15_64^lshare * kt_2010^kshare * hkt^hkshare * infrkt_2010^infrelast * 
techkt_2010^techelast 

негова логаритмична трансформация и изчисляването й като остатък (т. нар. остатък на Солоу): 

log(tfp) = log(b1gq_2010) - kshare * log(kt_2010) - lshare * log(emp_15_64) - hkshare*log(hkt)  - 
infrelast * log(infrkt_2010) - techelast * log(techkt_2010) 

Този показател не подлежи на прогнозиране, поради което се приема, че той остава 
неизменен, т. е. нарастването на производството, дължащо се на този остатък, се игнорира при 
симулациите. 

5.3.2 Лихвени проценти 

От така зададената производствена функция може да бъде изведен и реалният лихвен процент 
(в смисъл на имплицитна цена на капитала). Изхождайки от допускане за равенство между 
цена и пределен продукт на капитала, се стига до: 

rintrate = tfp * kshare * kt_2010^(kshare-1) * emp_15_64^lshare * hkt^hkshare * 
infrkt_2010^infrelast * techkt_2010^techelast - deprate 

Номиналният лихвен процент, използвайки релацията на Фишър, се получава като сума от 
реалния лихвен процент и процента на инфлация: 
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intrate = rintrate + dlog(cp00_avx) 

5.3.3 Цени 

Показателите за цени имат специална функция в модела – те служат, от една страна, за анализ 
на ефектите от европейските средства върху динамиката на общото ценово равнище, а от друга 
– за превръщане на номинални в реални променливи и обратно. За последното се използват 
съответните на макроикономическите количествени променливи ценови дефлатори, докато за 
измерител на общото ценово равнище се използва индексът на потребителските цени.12 

Индексът на потребителските цени е моделиран посредством иконометричното оценяване на 
следната зависимост:13 

eq_cp00_avx.ls dlog(cp00_avx) = c(2) * dlog(pfoodw) + c(3) * dlog(p3_2010(-1)) + c(4) * 
dlog(cp00_avx(-1)) 

Интерпретацията е следната: темпът на инфлация14 се обяснява от инфлацията при 
международните цени на храните, от темпа на нарастване на реалното потребление през 
предходния период и лаговата стойност на самата инфлация от предходния период. Участието 
на последния регресор има за цел да отчете инерцията в инфлационните процеси.  

Тъй като индексът на потребителските цени е най-тясно свързан с частното потребление 
измежду всички макроикономически агрегати, то логично е да се очаква, че между дефлатора 
на частното потребление и индекса на потребителските цени съществува устойчива 
(дългосрочна) връзка, освен краткосрочната такава. Това е формализирано в следното 
уравнение, което подлежи на иконометрична оценка: 

dlog(p3_s14_s15_p2010) = c(1) + c(2)*(log(p3_s14_s15_p2010(-1)) – c(4)*log(cp00_avx(-1))) + 
c(3)*dlog(cp00_avx) 

Дефлаторът на публичното потребление е моделиран посредством уравнението: 

dlog(p3_s13_p2010) =  c(1) + c(3)*(log(p3_s13_p2010(-1)) - log(cp00_avx(-1))) + c(5)*dlog(te)  + 
c(6)*dum08 

Тук също присъства дългосрочна връзка с индекса на потребителските цени, но влияние 
оказват и решенията на правителството за извършване на разходи като част от фискалната 
политика. Понеже в края на 2008 г. се наблюдава шоково нарастване на държавните разходи, 
то този нетипичен елемент от динамиката е моделиран посредством фиктивна променлива. 

Дългосрочна зависимост от индекса на потребителските цени присъства и в уравнението за 
дефлатора на инвестициите. Освен нея като обясняваща променлива участва и инфлацията при 
международните цени на индустриалните стоки от предходния период: 

dlog(p5_p2010) = c(2)*dlog(cp00_avx) + c(3)*(log(p5_p2010(-1)) - log(cp00_avx(-1))) + 
c(4)*dlog(pindu(-1)) 

Дефлаторът на износа се определя от динамиката на цените на енергийните стоки и металите 
на международните пазари, като видът на зависимостта е следният: 

                                                           
12

  Разбира се, такава интерпретация има и дефлаторът на БВП, но при анализа на ефектите този показател е на 

значително по-заден план. 
13

  c(1), c(2), c(3) и т. н. обозначават съответните коефициенти (параметри) в регресионното уравнение, които следва 

да бъдат оценени. 
14

  Първата разлика на натуралните логаритми, която в EViews се пресмята с командата dlog, задава относителното 

(процентно) изменение на съответния показател в рамките на два съседни периода. 
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dlog(p6_p2010) = c(1) + c(2)*dlog(pnrg) + c(3)*(log(p6_p2010(-1)) – c(4)*log(pnrg(-1)) – 
c(5)*log(pmeta(-1))) 

Развитието на цените на международните пазари определя и динамиката на дефлатора на 
вноса: 

dlog(p7_p2010) = c(1) + c(2)*dlog(pnrg) + c(3)*(log(p7_p2010(-1)) – c(4)*log(pnrg(-1)) – 
c(5)*log(pindu(-1))) 

Следните две тъждества определят дефлаторите на съвкупното потребление и на БВП: 

p3_p2010 = (p3_s13_2010 / p3_s13_2010(-1) * p3_s13(-1) * p3_s13_p2010 + p3_s14_s15_2010 / 
p3_s14_s15_2010(-1) * p3_s14_s15(-1) * p3_s14_s15_p2010) / (p3_s13_2010 / p3_s13_2010(-1) * 

p3_s13(-1) + p3_s14_s15_2010 / p3_s14_s15_2010(-1) * p3_s14_s15(-1)) 

b1gq_p2010 = (p3_2010 / p3_2010(-1) * p3(-1) * p3_p2010 + p5_2010 / p5_2010(-1) * p5(-1) * 
p5_p2010 + p6_2010 / p6_2010(-1) * p6(-1) * p6_p2010 - p7_2010 / p7_2010(-1) * p7(-1) * 

p7_p2010) / (b1gq_2010 / b1gq_2010(-1) * b1gq(-1)) 

5.3.4 Съвкупно търсене: променливи по постоянни цени 

Динамиката на частното потребление се определя изцяло от динамиката на реалния БВП:15 

dlog(p3_s14_s15_2010) =  c(2)*dlog(b1gq_2010) 

Темпът на нарастване на частните инвестиции, финансирани със средства извън тези от ЕС, се 
определя в дългосрочен план от темпа на растеж на световната икономика, а в краткосрочен – 
от икономическия растеж на България (елемент на акселерация): 

dlog(p5_x_s13_x_eu_2010) = c(1) + c(2)*(log(p5_x_s13_x_eu_2010(-1)) - ngdp_rpch(-1)) + 
c(4)*ngdp_rpch(-1) +c(5)*dlog(b1gq_2010) 

Процентните изменения в обема на износа са зададени като функция на темпа на реално 
нарастване на световната икономика, но е включена и дългосрочна зависимост от 
инвестициите в НИРД, информационни и комуникационни технологии: 

dlog(p6_2010) = c(2) * ngdp_rpch/100 + c(4)*(log(p6_2010(-1)) - log(techexp_2010(-1))) 

В същото време, измененията в обема на вноса се определят от динамиката на реалното 
потребление, от динамиката на инвестициите и от динамиката на износа: 

dlog(p7_2010) = c(1)*dlog(p3_2010(-1)) + c(2)*dlog(p5_2010) + c(3)*dlog(p6_2010) 

Логиката на уравнението е, че количеството на вноса се разпределя по тези три направления за 
използване. 

Тъждеството: 

p5_2010 = p5_x_s13_2010 + p5_s13_2010 

задава равенството между общите инвестиции по постоянни цени и сумата на частните и 
публичните инвестиции, също по постоянни цени, реалното потребление се получава чрез 
дефлиране на номиналното такова: 

p3_2010 = p3/p3_p2010*100 

                                                           
15

  Съществува известна аналогия със стандартната кейнсианска функция на потребление, но следва да се 

отбележи, че тук уравнението не предполага дългосрочна връзка. 
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 Съвкупно търсене: променливи по текущи цени 

Номиналното частно потребление се получава като реалното такова се умножи по съответния 
дефлатор: 

p3_s14_s15 = p3_s14_s15_2010 * p3_s14_s15_p2010 / 100 

Съвкупното номинално потребление се явява сумата на частното и публичното номинално 
потребление: 

p3 = p3_s13 + p3_s14_s15 

На същата логика се подчинява и тъждеството за номиналните съвкупни инвестиции: 

p5 = p5_x_s13 + p5_s13 

Номиналният износ и номиналният внос също се получават от умножението на съответните 
количества и дефлатори: 

p6 = p6_2010 * p6_p2010 / 100 

p7 = p7_2010 * p7_p2010 / 100 

Накрая, номиналният БВП се равнява на сумата от потреблението, инвестициите, вноса и 
износа, взет със знак минус: 

b1gq = p3_s13 + p3_s14_s15 + p5 + p6 - p7 

5.3.5 Отраслова декомпозиция на ефектите 

В сравнение с предходната версия на модела, в   SIBILA 2.0 отрасловата декомпозиция е 
извършена на ниво десет отрасъла (А10). Нивото на агрегация по този начин е едновременно 
достатъчно информативно и пестеливо, за да позволи добро качество на анализа. Независимо 
от това, следва да се има предвид, че преработката на софтуерния код, използван в текущата 
реализация, позволява с минимални инвестиции на време и усилия тази дезагрегация да бъде 
осъществена на произволно ниво, т. е. може да се използва и пълният набор на отрасли, 
съгласно вида на таблиците „Ресурс“ и „Използване“, представен от НСИ. За тази цел, обаче, 
следва да бъдат подготвени за импортиране в EViews съответните матрици във вида и нивото 
на агрегация, желано от работещия с модела. 

Тъй като по същество логиката на декомпозицията остава непроменена, то тук е 
репродуцирано в по-сбит вид описанието от документацията на предходната версия. Малките 
промени, които са въведени, са отбелязани изрично в текста. 

Отрасловата декомпозиция на ефектите се осъществява посредством вложен малък модел на 
изчислимо общо равновесие, като се моделират следните елементи: 

 Моделиране на ефектите върху търсенето; 

 Декомпозиране на търсенето по стокови групи. 

 Моделиране на предлагането чрез използване на матрицата на междуотрасловите 
връзки. 

Отделни коефициенти за отраслова декомпозиция и междуотраслови връзки са калибрирани 
на база таблиците “Ресурс“ и „Използване” за 2011 г., които се явяват за момента и 
единствените таблици, конструирани в съответствие с Европейската система от сметки, ревизия 
2010 г. Тъй като таблиците са по текущи цени на 2011 г, отрасловата декомпозиция е 
осъществена също по текущи цени. Преминаването от таблиците “Ресурс“ и „Използване” за 
2005 г. към тези за 2011 г. позволява да се разглежда икономика, която е много по-близка като 
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структура до следкризисния период, отколкото тази през 2005 г., която общо взето бележи 
началото на периода на икономически бум в страната. 

Ефектите по стокови групи са декомпозирани за следните компоненти на съвкупното търсене: 
крайно потребление на домакинствата и НТОД; правителствено потребление; инвестиции; 
износ на стоки и услуги. 

Директните ефекти от европейските фондове върху търсенето се отразяват както следва: 

 Правителствено потребление, финансирано чрез средства на ЕС – върху 
потреблението на услуги; 

 Правителствени инвестиции, финансирани чрез средства на ЕС – върху търсенето на 
строителни стоки/услуги; 

 Частни инвестиции, финансирани чрез средства на ЕС – върху търсенето на 
промишлени стоки. Доколкото голяма част от тях не се произвеждат в България, то 
това се отразява и върху вноса на промишлени стоки в икономиката. 

При моделирането на предлагането се прави изрично разграничаване между отрасли и 
стоки/услуги посредством въвеждането на понятието “икономически дейности”. За всеки 
отрасъл една единица “икономически дейности” води до произвеждането на дадено 
количество от всички видове стоки/услуги, като в същото време задава и необходимостта от 
фактори на производство в термините на стоки/услуги за междинно потребление и работна 
сила. Това позволява един отрасъл да произвежда няколко вида стоки/услуги, както и 
конкретна стока/услуга да бъде произвеждана от няколко отрасъла. Съответно, за дадени 
количества “икономически дейности” по отделните отрасли, може да се пресметне както 
общото производство на всички видове стоки/услуги, така и междинното потребление на 
всички стоки/услуги, осигуряващи това производство. Съответно, разликата между 
производство и междинно потребление задава крайното търсене на стоки и услуги в 
икономиката. 

При тези условности предлагането на стоки и услуги по отделните отрасли могат да се запише в 
следния матричен вид: 

𝑷𝟏 = 𝑨 𝑨𝒄𝒕 

където 𝑨𝒄𝒕′ = (𝐴𝑐𝑡1, 𝐴𝑐𝑡2, … , 𝐴𝑐𝑡𝑛) е векторът от количествата икономическа дейност на всеки 
от отраслите, 𝑷𝟏′ = (𝑃11, 𝑃12, … , 𝑃1𝑛) е векторът от произведените количества от всички 

стоки, а 𝑨 = {𝑎𝑖𝑗}
𝑛×𝑛

 е матрица от съответните коефициенти от таблиците „Ресурс-

използване“. В случая 𝑛 = 10, тъй като броят на разглежданите отрасли е 10. 

В същото време икономическите дейности на отделните отрасли задават и необходимостта от 
фактори на производство в термините на стоки/услуги за междинно потребление и работна 
сила. Аналогичният матричен запис има вида: 

𝑷𝟐 = 𝑩 𝑨𝒄𝒕 

където 𝑷𝟐′ = (𝑃21, 𝑃22, … , 𝑃2𝑛) е векторът от количествата междинно потребление от всяка 

стока, а 𝑩 = {𝑏𝑖𝑗}
𝑛×𝑛

 са съответните коефициенти от таблиците “Ресурс-използване”.  

За дадени количества „икономически дейности” по отделните отрасли може да се пресметне 
както общото производство на всички видове стоки/услуги, така и междинното потребление на 
всички стоки/услуги, осигуряващи това производство. Съответно, разликата между 
производство и междинно потребление задава крайното търсене на стоки и услуги в 
икономиката. 
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𝑭𝑫 = (𝑨 − 𝑩)𝑨𝒄𝒕 

Доколкото моделът е линеен, ако са зададени количествата стоки/услуги на крайното търсене, 
може еднозначно да се пресметне колко трябва да бъдат икономическите дейности по 
отделните отрасли, така че да се задоволи такова крайно търсене. 

𝑨𝒄𝒕 = (𝑨 − 𝑩)−𝟏𝑭𝑫 

Вносът също се включва към предлагането. Той се моделира за цялата икономика, след което 
на база таблиците “Ресурс – използване” се декомпозира по видове стоки/ услуги. 

Затварянето на секторния модел се осъществява чрез равенство на предлаганите и търсените 
стоки и услуги. Това, обаче, не е тривиално, тъй като предлагането е пресметнато по цени на 
производител, а търсенето по пазарни цени. Разликата между двете са търговските надбавки и 
транспортните разходи, както и нетните данъци върху продуктите. 

При моделирането на търговските надбавки и транспортните разходи трябва да се вземат 
предвид следните факти: 

 Сумата им по всички стоки/услуги е нула. Доколкото по своята същност те са услуги, 
то надбавките и транспортните разходи, направени за останалите видове 
стоки/услуги, се изваждат от предлагането на услуги. 

 Строителните стоки/услуги нямат надбавки и транспортни разходи. 

В настоящия модел надбавките и транспортните разходи за селскостопанските и промишлени 
стоки са моделирани като фиксиран процент от общото предлагане. Съответно сумата им се 
изважда от предлагането на услугите. 

Нетните данъци върху продуктите се моделират като фиксиран процент от предлаганите 
стоки/услуги заедно със включените търговски надбавки и транспортни разходи. 

5.3.6 Пазар на труда 

За разлика от версия 1.0 на модела, в настоящата актуализация (SIBILA 2.0) моделирането на 
пазара на труда търпи съществена промяна, що се касае до търсенето на труд. Докато в 
предходния вариант търсенето на труд (заетостта) се получава от отрасловата декомпозиция на 
ефектите, то понастоящем то е моделирано като функция на реалното производство 
(едновременно наличие на дългосрочна и краткосрочна зависимост), като освен това в 
уравнението като обясняваща променлива присъства и първият лаг на темпа на изменение на 
БВП (т. е. допуска се елемент на инерция): 

dlog(emp_15_64) =  c(2)*(log(emp_15_64(-1)) – c(3)*log(b1gq_2010(-1))) + c(4)*dlog(b1gq_2010) + 
c(5)*dlog(b1gq_2010(-1)) 

Получената заетост се разпределя по отрасли съгласно структурата, налична за 2011 г. 

Предлагането на труд се идентифицира с работната сила. Прието е, че нейната динамика се 
определя от динамиката на заетостта – т. е., колкото по-големи са възможностите за работа, 
толкова повече хора са склонни да търсят работа, и обратно: 

dlog(act_15_64) = c(2)*dlog(emp_15_64) 

Броят на безработните лица се определя като разлика между работната сила и броя на заетите. 
Съответно коефициентът на безработица е равен на броя на безработните, отнесен към 
размера на работната сила: 

une_15_64 = act_15_64 - emp_15_64 
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une_rt_15_64 = une_15_64/act_15_64*100 

Средната годишна номинална работна заплата се определя от следното уравнение, което 
подлежи на иконометрична оценка: 

dlog(wage_total) = c(1) + c(2)*une_rt_15_64/100 + c(3)*dlog(cp00_avx) + c(4)*dum2 

В него определящите фактори са коефициентът на безработица и процентът на инфлация; 
фиктивната променлива отчита ефекта на икономическия бум през 2007-2008 г. 

В симулациите равнището на минималната работна заплата е определено на 40% от средната 
работна заплата за страната. 

5.4 Фискален сектор 

5.4.1 Приходи 

По отношение на приходите, в модела се пресмятат следните фискални променливи: помощи 
извън тези от ЕС, косвени данъци, други данъци върху производството и преки данъци. С 
изключение на косвените данъци, чийто дял се съотнася към съвкупното потребление, за 
останалите променливи са пресметнати дяловете в номиналния БВП. Всички дялове след това 
са фиксирани на нивото си от 2014 г. за периода 2015-2023 г. Съответно при симулациите 
променливите са пресметнати посредством формулите: 

d21 = shr_d21 * p3 

d29 = shr_d29 * b1gq 

d5_d61 = shr_d5_d61 * b1gq 

d4 = shr_d4 * b1gq 

d92_x_eu = shr_d92_x_eu * b1gq 

Тъждествата: 

d92 = d92_x_eu + d92_eu 

tr = d21+ d29 + d5_d61 + d4 + d92 

задават съответно общия размер на помощите в държавния бюджет и общия размер на 
приходите. 

5.4.2 Разходи 

В разходната част на първо място се дефинират социалните трансфери в натура и други текущи 
трансфери, като от текущите разходи на правителството се извадят правителственото 
потребление и лихвените разходи: 

d3_d62_d63_d7 = currexp - p3_s13 - d41pay 

Приема се, че делът на тези трансфери в БВП остава на равнището си от 2014 г. за периода от 
2015 до 2023 г., като това се използва и за симулиране на променливата: 

d3_d62_d63_d7 = shr_d3_d62_d63_d7 * b1gq 

След това се дефинират капиталовите разходи на правителството, финансирани със средства 
извън тези от ЕС:  

p5_s13_x_eu = p5_s13 - p5_s13_eu 
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Тези разходи се превръщат в постоянни цени, като се дефлират с дефлатора на брутните 
инвестиции: 

p5_s13_x_eu_2010 = p5_s13_x_eu / p5_p2010 * 100 

По аналогичен начин се дефинират публичните разходи без тези от ЕС и се превръщат по 
постоянни цени: 

p3_s13_x_eu = p3_s13 - p3_s13_eu 

p3_s13_x_eu_2010 = p3_s13_x_eu/p3_s13_p2010 * 100 

С оглед елиминиране на ефекти от евентуална правителствена политика за промени в 
реалното публично потребление и реалните публични инвестиции върху резултатите от 
симулациите (тези две променливи принципно са изцяло резултат от политически действия, 
поради което не подлежат на прогнозиране), от 2015 г. нататък се приема, че те остават на 
равнищата си от 2014 г.: 

p5_s13_x_eu_2010 = @elem(p5_s13_x_eu_2010, "2014") 

p3_s13_x_eu_2010 = @elem(p3_s13_x_eu_2010, "2014") 

Това не означава, че номиналните разходи на правителството също са постоянни – те се 
променят под въздействие на динамиката на съответните дефлатори: 

p5_s13_x_eu = p5_s13_x_eu_2010 * p5_p2010 / 100 

p3_s13_x_eu = p3_s13_x_eu_2010 * p3_s13_p2010 / 100 

Лихвените разходи се оценяват иконометрично като функция от динамиката на държавния 
дълг и на лихвените проценти, като последната е апроксимирана с динамиката на 12-месечния 
Euribor: 

dlog(d41pay) = c(2)*(log(d41pay(-1)) - log(gd(-1))) + c(4)*log(gd(-1)) + c(5)*euribor_12/100 + 
c(6)*dum13 

Вноската в общия бюджет на ЕС се моделира като зависима от големината на брутния 
национален разполагаем доход:16 

eubudget = c(1)*dispy(-1) 

Следните тъждества задават съответно номиналните публични инвестиции, номиналното 
публично потребление, текущите разходи и общите разходи на държавния бюджет: 

p5_s13 = p5_s13_x_eu + p5_s13_eu 

p3_s13 = p3_s13_x_eu + p3_s13_eu 

currexp = p3_s13 + d3_d62_d63_d7 + d41pay 

te = currexp + p5_s13 + eubudget 

5.4.3 Финансиране 

Основно допускане в тази част е, че правителството не позволява фискалният резерв да спадне 
под равнището от 4.5 млрд. лв. С други думи, когато разходите предполагат спад на показателя 
под него, автоматично се емитира дълг в размер, гарантиращ установения минимум. 

                                                           
16

  Последният се явява приблизителна променлива на брутния национален доход, който фактически се използва в 

определянето на размера на вноската. 
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За целта, първо се изчислява бюджетният баланс: 

b9_s13 = tr - te 

След това се извършва проверка дали равнището на фискалния резерв плюс бюджетния 
баланс (който е отрицателно число при дефицит) надвишава долната граница за фискалния 
резерв: 

fiscrule = fiscres(-1) + b9_s13 > !min_fisc_res_level 

Променливата fiscrule е от логически тип – тя приема стойност 1 в случай, че горното условие е 
изпълнено, и 0 – ако то е нарушено. Така фискалният резерв за всеки период е: 

fiscres = fiscrule * (fiscres(-1) + b9_s13) + (1 - fiscrule) * !min_fisc_res_level 

Съответно, равнището на държавния дълг се определя посредством: 

gd = gd(-1) - b9_s13 + fiscres - fiscres(-1) 

5.5 Външен сектор 

При гореописаните проблеми с данните от платежния баланс и международната 
инвестиционна позиция, а и поради факта, че голяма част от променливите в този сектор 
зависят от външни условия, за които е необходимо да бъде събрана изключително голяма 
информация, в настоящата версия на модела външният сектор е опростен, така че да 
предоставя от една страна само най-важната информация, а от друга – да дава по-реалистични 
резултати при симулацията. 

Важният показател, който се следи в случая, е балансът по текущата сметка. За целта тя е 
дефинирана по различен начин в сравнение с предходната версия – а именно като брутния 
национален разполагаем доход, намален със сумата на съвкупното потребление и съвкупните 
инвестиции: 

bop993nt = dispy - p3 - p5 

От своя страна брутният национален разполагаем доход е моделиран посредством динамиката 
на реалния БВП и динамиката на неговия дефлатор: 

dlog(dispy) =  c(2)*dlog(b1gq_2010) +  c(5)*dlog(b1gq_p2010) + c(3)*dum07 

5.6 Паричен сектор 

В резултат от промените във външния сектор, съществени промени са въведени и в паричния 
сектор. Моделирането е по отношение на две групи показатели – показатели за паричните 
агрегати и показатели за баланса на Управление „Емисионно“ на БНБ. 

Паричните агрегати, които са разгледани, са парите извън банките, овърнайт депозитите и 
квази парите. Що се касае до парите извън банките, те са моделирани като функция от 
икономическия растеж и инфлацията: 

dlog(cash) = c(1) + c(4)*dlog(b1gq_2010) + c(5)*dlog(cp00_avx) + c(6)*dum12 

Овърнайт депозитите са моделирани посредством динамиката на парите в обращение: 

dlog(overn1) = c(1)*dlog(cash) + c(2)*dum08 

Динамиката на квази парите се определя от икономическия растеж и дългосрочна връзка с 
реалния БВП, както и с фиктивна променлива за 2014 г., която отразява най-вече ситуацията с 
Корпоративна търговска банка: 
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dlog(quasi) = c(1) + c(3)*(log(quasi(-1)) - 4.05*log(b1gq_2010(-1))) + c(6)*dlog(b1gq_2010) + 
c(7)*dum14 

Сумата на овърнайт депозитите и парите извън банките е тъждествено равна на паричния 
агрегат М1: 

m1 = cash + overn1 

От своя страна, сумата на М1 и квази парите дава агрегата М2: 

m2 = m1 + quasi 

По отношение на баланса на Управление „Емисионно“, той е разгледан от гледна точка на 
неговата пасивна страна. Тя включва банкноти и монети в обращение, задължения към 
правителството, задължения към банки, депозита на Управление „Банково“ и задължения към 
други депозанти. 

Количеството на банкнотите и монетите в обращение е моделирано посредством връзката 
(краткосрочна и дългосрочна) на променливата с количеството на парите извън банките (по 
паричния отчет): 

dlog(notescoins) = c(1) + c(2) * dlog(cash) + c(3) * (log(notescoins(-1)) - log(cash(-1))) + c(4) * 
log(cash(-1)) 

Задълженията към правителството са моделирани като функция на фискалния резерв: 

d(liabgov) = c(1)*d(fiscres) 

Задълженията към банките са пресметнати, като към сумата на всички депозити, попадащи в 
агрегата М2, е приложен коефициентът на минималните задължителни резерви: 

liabbanks = 0.12*(overn1 + quasi) 

Депозитът на Управление „Банково“ в модела се определя от дългосрочна връзка с квази 
парите в банковата система: 

dlog(bankdept) = c(1) +c(2)*(log(bankdept(-1)) - log(quasi(-1))) + c(4)*dum13 

Накрая, активите на валутния борд се равняват на сумата по пасивната страна на баланса на 
Управление „Емисионно“ (прието е, че задълженията към други депозанти се равняват на 2% 
от БВП за съответния период): 

sibila_v2.append cbassets = notescoins + liabbanks + liabgov + bankdept + 0.02 * b1gq  

6. Оценка и софтуерна реализация на модела 

6.1 Калибриране на коефициентите на уравненията  

6.1.1 Иконометрична оценка 

Иконометричната оценка на параметрите на регресионните уравнения се осъществява като 
интегрирана част от изпълнението на софтуерния код на модела. Уравненията са записани 
според изискванията на скриптовия език на EViews, като е указано оценката да се извърши 
посредством метода на най-малките квадрати, който е стандартно заложен във възможностите 
на софтуера. Форматът е следният: 

equation <име на уравнението>.ls <спецификация на уравнението> 
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Изпълнението на тази команда води до оценяването на числовите стойности на уравнението 
въз основа на данните за включените променливи и указаната статистическа извадка (интервал 
от години). Както бе отбелязано по-горе, в определени случаи, когато уравнението позволява 
включването на елемент на корекция на грешката, то уравнението се оценява първоначално 
ръчно, след което ръчно се изчисляват и коефициентите, характеризиращи дългосрочната 
зависимост. Числовите стойности на оценките на тези коефициенти се въвеждат вместо 
съответните им имена в командата, с цел спестяване на една или повече степени на свобода (в 
зависимост от броя на дългосрочните коефициенти) при автоматичното изпълнение на 
цялостния софтуерен код, в т. ч. и на иконометричната оценка на останалите (краткосрочни) 
параметри. 

Изборът на период (извадка), върху който се извършват иконометричните оценки, е 
осъществен на база на предварителна работа с уравненията от страна на екипа, изготвил 
модела.  

На следващата стъпка така оцененото уравнение се добавя към системата от уравнения, 
формализирана в обекта тип модел (в случая именуван „sibila_v2“), с оглед последващото 
решаване на модела и осъществяване на симулации в рамките на различните дефинирани 
сценарии: 

sibila_v2.merge <име на уравнението> 

6.1.2 Ръчно калибриране на коефициентите в останалите поведенчески уравнения 

Както и в предходната версия, освен иконометрично оценените параметри на поведенческите 
зависимости, в някои уравнения се налага ръчно калибриране. Причината за това може да 
бъде една или повече от следните: 

 Иконометрична оценка е невъзможна, тъй като е невъзможно да бъдат 
идентифицирани фактори, дефиниращи ясна зависимост; 

 Наличната информация не е достатъчна, за да бъдат изчислени стабилни оценки на 
регресионните параметри; 

 Използването наготово на числови стойности на параметрите на база наблюдение на 
исторически съотношения, дялове и пр. значително опростява симулациите и 
интерпретацията на получените резултати и позволява да бъде намерено решение на 
модела при наличната информационна база, което в противен случай не е 
гарантирано. 

Софтуерният код, представен при настоящата актуализация, е надлежно анотиран с коментари, 
с което лесно се установяват местата, на които такива ръчни калибрации са извършени. 

6.2 Решаване на модела 

Решаването на системата от уравнения, съставляваща модела, с оглед осъществяване на 
симулациите в рамките на различните сценарии, се извършва също с вградените възможности 
на софтуерния пакет EViews 7. То представлява последната стъпка след импортирането на 
информационната база (статистическите редове от данни), калибрирането на уравненията и 
добавянето им, заедно с тъждествата, към системата от уравнения. Съответно решаването на 
модела е и последната стъпка след формулирането на всеки алтернативен сценарий. 
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Софтуерът притежава три инструмента за решаване на системи уравнения, основаващи се на 
съответните числени методи, чиито наименования те носят – Broyden, Newton и Gauss-Seidel.17 
В настоящия вариант в софтуерния код на модела  SIBILA 2.0 е използван инструментът 
Broyden, което е записано в командата: 

sibila_v2.sovle(o=b) 

В случай, че потребителят желае да използва някой от другите два инструмента за решаване на 
модела, то той следва да промени частта от командата (o=b) съответно на (o=n) за Newton и на 
(o=g) за Gauss-Seidel. Решението на модела в различните сценарии е тествано и с трите метода. 

7. Симулационни сценарии 

7.1 Сценарий 1: Основен сценарий 

Решаването на модела съгласно гореописаната процедура и зададена система от уравнения 
задава основния сценарий в модела. В този сценарий допускането е, че всички еврофондове са 
налице и проявяват своите ефекти върху националната икономика. Допускането се базира на 
историческите развития, върху които са оценени и калибрирани уравненията на модела – 
годините до 2014 г. Променливите, които се получават в резултат на симулациите съгласно 
този сценарий, са означени с разширение _0 в работния файл на EViews. 

7.2 Сценарий 2: Липса на еврофондове 

В този сценарий е направено допускането, че за определен период от време в българската 
икономика не постъпват никакви средства по еврофондовете. Налице са два варианта за този 
период от време, съответно първият програмен период и вторият програмен период. 

Когато се анализира вторият програмен период, се приема, че наличието на еврофондове в 
пълен размер (съгласно фактическото усвояване) е факт за първия програмен период. 

Променливите, които се получават в резултат на симулациите съгласно този сценарий, са 
означени с _NO в работния файл на EViews. 

7.3 Сценарий 3: Влияние на избрани еврофондове 

В този сценарий ползвателят на модела избира една или повече програми или приоритетни 
оси, съответно тематични цели. В ръководството за работа с модела са описани подробно 
стъпките, които следва да бъдат изпълнени, за да се идентифицира търсеното влияние. 

Променливите, които се получават в резултат на симулациите съгласно този сценарий, са 
означени с _SEL в работния файл на EViews.  

8. Валидация на модела и анализ на чувствителността 

Валидацията на модела има за цел да изследва доколко резултатите от симулационните 
сценарии съответстват на фактическите исторически развития и обичайното поведение на 
икономическите променливи. Такава валидация е извършвана на всяка стъпка от 
разработването на модела – по уравнения, блокове и пълната система от зависимости. Така, 
при ограниченията, произтичащи от наличието и качеството на статистическата информация, 

                                                           
17

  За повече информация относно методите, вж. EViews 7 User’s Guide II, pp. 759-762. По-големи подробности се 

съдържат в Judd (1998), ch. 5. 
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моделът се характеризира с висока степен на реализъм и отразява адекватно спецификите на 
българската икономика. 

Моделът  SIBILA 2.0 е модел на икономическа система. Протичането на процесите във всяка 
икономическа система се характеризира с определена степен на несигурност, която 
рефлектива в съответните икономически данни. Анализът на чувствителността има за цел да се 
проследят потенциалните промени в резултатите от модела при евентуални промени в 
стойностите на ключови външни (екзогенни) променливи.  

За целите на провеждането на анализа на чувствителността са дефинирани няколко вида 
шокове, като е разгледано поведението на основни едногенни променливи в по-дългосрочен 
план (в конкретния случай до 2023 г.): 

 Нарастване на общата факторна производителност (остатъчната необяснена част от 
технологичното равнище, идентифицирана с т. нар. остатък на Солоу) с 1% 

 Увеличение на правителственото потребление и правителствените инвестиции в 
реално изражение с по 10% 

 Увеличение на международните цени на храните с 10%; 

 Забавяне на темповете на изменение на световния БВП с по 1 пр. п. за всяка от 
годините, съставляващи хоризонта на програмиране. 

Резултатите от проведения анализ на чувствителността е представен в графичен формат на 
следните четири групи графики, като всяка от тях последователно отразява ефектите от 
четирите горепосочени шока: 

 

Фиг. 1: Ефекти в % от нарастването на общата факторна производителност с 1% 
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Фиг. 2: Ефекти в % от увеличението на правителственото потребление и правителствените 
инвестиции в реално изражение с по 10% 

 

 

 

Фиг. 3: Ефекти в % от увеличението на международните цени на храните с 10% 
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Фиг. 4: Ефекти от забавяне на темповете на изменение на световния БВП с по 1 пр. п. за всяка 
от годините, съставляващи хоризонта на програмиране 

 

 

Резултатите от симулираните шокове показват, че реакцията на избраните променливи е в 
очакваната посока и като размер като цяло съответстват на икономическата логика. В това 
отношение, може да се заключи, че моделът отразява обективно влиянието на екзогенните 
променливи, участващи в системата.  
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ЧАСТ 2: ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Класификация на разходите по линия на Европейските 
фондове по икономически категории, заложени в модела 
СИБИЛА 2.018 

Оперативна програма  Приоритетна ос Подприритет Процедура Производствен 
фактор 

Дял от 
общата 

сума 

Програмен период 2007-2013 г. 

Оперативна програма  
"Административен 
капацитет" 

1 Добро управление   A-Institut 26% 

2 Управление на човешките ресурси  A-Institut 35% 

3 Качествено административно обслужване и развитие на електронното 
управление  

A-Institut 36% 

4 Техническа помощ  A-Institut 4% 

Оперативна програма  
"Околна среда" 

1 Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в 
населени места с над 2 000 екв.ж и в населени места с под 2000 екв.ж попадащи 
в градски агломерационни ареали  

I-Environ 73% 

2 Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци  I-Environ 18% 

3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие  I-Environ 6% 

4 Техническа помощ  A-Institut 3% 

Оперативна програма  
"Развитие на 
конкурентоспособността 
на българската 
икономика" 

1 Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности  A-R&D 16% 

22 Повишаване на 
ефективността на 
предприятията и 
насърчаване развитието 
на благоприятна бизнес 
среда  

2.1 Подобряване на технологиите и управлението в 
предприятията  

I-Prod 29% 

2.2 Създаване на инфраструктура в подкрепа на 
бизнеса  

A-Tech 0% 

2.3 Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи 
технологии и използването на възобновяеми 
енергийни източници  

I-Energy 15% 

2.4 Насърчаване на бизнес кооперирането и 
клъстерите 

A-Tech 1% 

3 Финансови инструменти за развитие на предприятия  A-Tech 34% 

4 Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика  A-R&D 3% 

5 Техническа помощ  A-Institut 2% 

Оперативна програма  
"Развитие на човешките 
ресурси" 

1 
 

Насърчаване на 
икономическата 
активност и развитие 
пазара на труда, 
насърчаващ 
включването  

1.1 Интегриране 
на уязвимите 
групи на пазара 
на труда  

1.1.01 Повишаване заетостта на 
младежите, чрез трайното им 
включване на пазара на труда в 
България  

H-Youth 0% 

1.1.02 ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ 
ЗА АКТИВЕН ТРУДОВ ЖИВОТ ЗА 
ХОРА НАД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И 
НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ 
ЛИЦА  

H-Unempl 0% 

                                                           
18

  Данните за изплатените средства с финансиране от ЕС за програмния период 2007-2013 г. са изчислени въз 

основа на инфромация от публичния раздел на ИСУН към 15.08.2015 г., и прогнозните данни за усвояването до 
края на 2015 г. към 01.09.2015 г. Данните за средствата от ЕС за програмния период 2014-2020 г. са въз основа на 
Споразумението за партньорство към юли 2014 г. и приетите от ЕК програмни документи на съответните 
оперативни програми. 
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Оперативна програма  Приоритетна ос Подприритет Процедура Производствен 
фактор 

Дял от 
общата 

сума 

1.1.03 Развитие  H-Unempl 13% 

1.1.04 “КВАЛИФИКАЦИОННИ 
УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТТА”  

H-Unempl 0% 

1.1.05 Отново на работа  H-General 1% 

1.1.06 „Създаване на заетост на 
младежите чрез осигуряване на 
възможност за стаж”  

L-Youth 2% 

1.1.07 ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В СВОИ 
РЪЦЕ  

H-General 0% 

1.1.08 Обучение и адаптация  H-General 0% 

1.1.09 Квалификационни услуги и 
насърчаване на заетостта  

H-General 0% 

1.1.10 Квалификация и мотивация 
за конкурентно включване на 
пазара на труда  

H-General 0% 

1.1.11 Подкрепа за заетост  L-General 8% 

1.1.12 Първа работа  L-Youth 1% 

1.1.13 Ново работно място  L-Youth 0% 

1.1.14 Интегра L-Excluded 0% 

1.2 Заетост чрез развитие на предприемачеството L-General 1% 

2 Повишаване на производителността и адаптивността на заетите  H-Empl 14% 

3 Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с 
потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на 
знанието  

H-Youth 18% 

44 Подобряване на 
достъпа до образование 
и обучение  

4.1 Достъп до образование и обучение за групи в 
неравностойно положение  

H-Youth 2% 

4.2 Децата и младежта в образованието и обществото  H-Youth 12% 

4.3 Развитие на системата за учене през целия живот H-General 3% 

5 Социално включване и насърчаване на социалната икономика  A-Soc 17% 

6 Повишаване ефикасността на институциите на пазара на труда, социалните и 
здравни услуги  

A-Institut 3% 

7 Транснационално и междурегионално сътрудничество  A-Institut 1% 

8 Техническа помощ  A-Institut 3% 

Оперативна програма  
"Регионално развитие" 

1 
 

Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие  

1.1 Социална 
инфраструктура  

1.1.01 Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна 
образователна, социална и 
културна инфраструктура, 
допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали  

I-Soc 8% 

1.1.02 Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и ефективна държавна 
образователна инфраструктура, 
допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали.  

I-Soc 0% 

1.1.03 Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и ефективна държавна 
социална инфраструктура, 
допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали  

I-Soc 0% 

1.1.04 Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и ефективна 
инфраструктура на бюрата по 
труда, допринасяща за развитието 
на устойчиви градски ареали.  

I-Soc 0% 
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Дял от 
общата 
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1.1.05 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и ефективна държавна 
културна инфраструктура, 
допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали”  

I-Soc 2% 

1.1.06 „Подкрепа за обновяване и 
модернизация на държавни 
лечебни и здравни заведения в 
градските агломерации ”  

I-Soc 0% 

1.1.07 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна 
инфраструктура на висшите 
училища в градските агломерации 
”  

I-Soc 1% 

1.1.08 „Подкрепа за 
реконструкция, обновяване и 
оборудване на държавни лечебни 
и здравни заведения в градските 
агломерации”  

I-Soc 3% 

1.1.09 Подкрепа за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в 
общинска образователна 
инфраструктура в градските 
агломерации  

I-Soc 4% 

1.1.10 Подкрепа за създаване и 
промотиране на иновативни 
културни събития  

I-Soc 1% 

1.1.11 Подкрепа за 
деинституционализация на 
социални институции, предлагащи 
услуги за деца в риск  

I-Soc 3% 

1.1.12 Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в 
градските агломерации  

I-Soc 3% 

1.1.13 Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби 
групи от населението и други групи 
в неравностойно положение  

I-Soc 0% 

1.2 Жилищна 
политика  

1.2.01 Подкрепа за енергийна 
ефективност в многофамилни 
жилищни сгради  

I-Energy 0% 

1.2.02 Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби 
групи от населението и други групи 
в неравностойно положение  

I-Soc 0% 

1.2.03 Подкрепа за създаване на 
инструмент за финансов 
инженеринг - Фонд за жилищно 
обновяване 

I-Energy 0% 

1.4 Подобряване 
на физическата 
среда и 
превенция на 
риска  

1.4.01 Подкрепа за ограничаване и 
предотвратяване на рисковете и 
щетите при пожари в градските 
агломерационни ареали  

I-Energy 3% 

1.4.02 „Подкрепа за подобряване 
на градската среда”  

I-Soc 4% 

1.4.03 Подкрепа за изграждане и 
укрепване на дребномащабна 
инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации  

I-Energy 0% 
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Оперативна програма  Приоритетна ос Подприритет Процедура Производствен 
фактор 

Дял от 
общата 

сума 

1.4.04 „Подкрепа за 
дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в 
градските агломерации”  

I-Energy 0% 

1.4.05 „Подкрепа за интегрирано и 
устойчиво развитие чрез 
подобряване на градската среда”  

I-Soc 3% 

1.4.06 Подкрепа за 
дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения в 
градските агломерации  

I-Energy 1% 

 1.4.07 Подкрепа за интегрирани 
планове за градско възстановяване 
и развитие  

A-Institut 1% 

1.4.08 Съвместна европейска 
инициатива за устойчиви 
инвестиции в градските райони 
JESSICA  

I-Soc 2% 

1.4.09 „Зелена и достъпна градска 
среда” 

I-Soc 6% 

1.5 Системи за устойчив градски транспорт I-Road 11% 

22 Регионална и местна 
достъпност  

2.1 Регионална и местна пътна инфраструктура  I-Road 23% 

2.2 Информационна и комуникационна мрежа  I-Soc 1% 

2.3 Достъп до устойчиви и ефективни енергийни 
ресурси 

I-Energy 0% 

3 Устойчиво развитие на туризма  I-Soc 9% 

4 
 
 

Местно развитие и 
сътрудничество  

4.1 
Дребномащабни 
местни 
инвестиции  

4.1.01 Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна 
образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно 
развитие  

I-Soc 2% 

4.1.02 Подкрепа за изграждане и 
укрепване на дребномащабна 
инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища  

I-Energy 0% 

4.1.03 Подкрепа за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в 
общинската образователна 
инфраструктура на 178 малки 
общини  

I-Energy 2% 

4.1.04 Подкрепа за 
дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения в 
178 малки общини  

I-Energy 2% 

4.1.05 Подкрепа за реконструкция/ 
обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в 
общини, извън градските 
агломерационни ареали 

I-Soc 1% 

4.2 Междурегионално сътрудничество A-Institut 0% 

5 Техническа помощ  A-Institut 3% 

Оперативна програма  
"Техническа помощ" 

1 Подкрепа за изпълнението на дейностите, извършвани от Централното 
координационно звено, сертифициращия орган, одитиращия орган, Комитета за 
наблюдение на НСРР и Комитета за наблюдение на ОПТП  

A-Institut 68% 

2 По-нататъшно развитие и подпомагане на функционирането информационна 
система за управление и наблюдение  

A-Institut 9% 

3 Популяризиране на европейската кохезионна политика в България и 
осигуряване на обща и статистическа информация 

A-Institut 24% 

Оперативна програма  
"Транспорт" 

1 Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните 
национални транспртони оси  

I-Road 34% 
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2 Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните 
национални транспртони оси  

I-Road 42% 

3 Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари  I-Road 20% 

4 Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни 
пътища  

I-Road 2% 

5 Техническа помощ  A-Institut 2% 

Програма за развитие 
на селските райони 

1 
 

Подобряване на 
конкурентоспособността 
на земеделския и 
горския сектор 

111 Професионално обучение, информационни 
дейности и разпространение на научни знания 

H-Empl 0% 

112 Създаване на стопанства на млади фермери L-General 5% 

114 Използване на консултантски услуги от фермери и 
собственици на гори 

A-Institut 0% 

121 Модернизиране на земеделските стопанства I-Prod 18% 

122 Подобряване икономическата стойност на горите I-Environ 0% 

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти 

I-Prod 10% 

141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес 
на        преструктуриране 

Grants 0% 

142 Създаване организации на производители A-Institut 0% 

143 Предоставяне на съвети и консултиране в 
земеделието в България и Румъния 

A-Institut 0% 

2 Подобряване на околната среда и природата I-Environ 28% 

3 
 

Качеството на живот в 
селските райони и 
разнообразяване на 
селската икономика 

311 Разнообразяване към неземеделски дейности I-Prod 2% 

312 Подкрепа  за  създаване  и  развитие  на 
микропредприятия 

I-Prod 4% 

313 Насърчаване на туристически дейности I-Soc 1% 

321 Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони 

I-Environ 23% 

322 Обновяване и развитие на населените места I-Soc 7% 

4 Лидер   A-Institut 1% 

5 Техническа помощ  A-Institut 1% 

6 Директни плащания   0% 

Оперативна програма за 
развитие на сектор 
“Рибарство” 

1 Мерки за приспособяване на българския риболовен флот I-prod 10% 

2 
 

Аквакултура, риболов 
във вътрешни водоеми, 
преработка и маркетинг 
на продукти от риболов 
и аквакултура 

2.1 "Производствени инвестиции в аквакултурата" I-prod 17% 

2.2 "Акваекологични мерки" I-environ 0% 

2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" I-prod 0% 

2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на 
продукти от риболов и аквакултура" 

I-prod 4% 

2.7 "Схема за финансов инженеринг" I-prod 37% 

3 
 

Мерки от общ интерес Мярка 3.1 "Колективни дейности" A-Institut 1% 

Мярка 3.2. Meрки, предназначени за опазване и 
развитие на водната фауна и флора 

I-environ 0% 

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и 
модернизация на рибарски пристанища, места за 
разтоварване и закрити лодкостоянки 

I-Soc 10% 

Мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и 
промоционални кампании" 

A-R&D 2% 

Мярка 3.5 "Пилотни проекти" A-R&D 0% 

Мярка 3.6 "Пренасочване на риболовни кораби към 
дейности извън риболова" 

I-prod 0% 

4 Устойчиво развитие на рибарските области A-Institut 14% 
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Оперативна програма  Приоритетна ос Подприритет Процедура Производствен 
фактор 

Дял от 
общата 

сума 

5 Техническа помощ  A-Institut 4% 

Програмен период 2014 -2020 г. 

Оперативна програма 
"Наука и образование за 
интелигентен растеж" 

1 Научни изследвания и технологично развитие I-Prod 41% 

2 Образование и учене през целия живот H-General 37% 

3 Образователна среда за активно социално приобщаване H-General 18% 

4 Техническа помощ  A-Institut 4% 

Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси“ 

1 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места H-General 8% 

L-General 52% 

2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване A-Soc 10% 

H-General 10% 

L-General 10% 

3 Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, 
здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на 
труд 

A-Institut 4% 

4 Транснационално сътрудничество A-Institut 2% 

5 Техническа помощ A-Institut 4% 

Оперативна програма 
"Добро управление" 

1 Административно обслужване и е-управление A-Institut 41% 

2 Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското 
общество и бизнеса 

A-Institut 23% 

3 Прозрачна и ефективна съдебна система A-Institut 11% 

4 Техническа помощ за управлението на есиф A-Institut 22% 

5 Техническа помощ A-Institut 4% 

Оперативна програма 
"Транспорт и 
транспортна 
инфраструктура" 

1 Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска 
транспортна мрежа 

I-Road 36% 

2 Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и "разширената" 
Трансевропейска транспортна мрежа 

I-Road 36% 

3 Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие 
на устойчив градски транспорт 

I-Road 23% 

4 Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана 
инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и 
сигурността на транспорта 

I-Road 4% 

5 Техническа помощ A-Institut 3% 

Оперативна програма 
"Околна среда" 

1 Води I-Environ 68% 

2 Отпадъци I-Environ 16% 

3 Натура 2000 и биоразнообразие I-Environ 6% 

4 Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища I-Energy 4% 

5 Подобряване качеството на атмосферния въздух I-Environ 3% 

6 Техническа помощ A-Institut 3% 

Оперативна програма 
"Региони в растеж" 

1 Устойчиво и интегрирано градско развитие I-Soc 54% 

2 Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони I-Energy 7% 

3 Регионална образователна инфраструктура I-Soc 7% 

4 Регионална здравна инфраструктура I-Soc 5% 

5 Регионална социална инфраструктура I-Soc 3% 

6 Регионален туризъм I-Soc 7% 
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7 Регионална пътна инфраструктура I-Road 13% 

8 Техническа помощ A-Institut 3% 

Оперативна програма 
"Иновации и 
конкурентоспособност" 

1 Технологично развитие и иновации A-R&D 12% 

1  I-Prod 12% 

2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП A-R&D 23% 

2  I-Prod 23% 

3 Енергийна и ресурсна ефективност I-Energy 24% 

4 Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ I-Energy 4% 

5 Техническа помощ A-Institut 3% 

Оперативна програма 
"Инициатива за малки и 
средни предприятия" 

1 Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България A-R&D 50% 

I-Prod 50% 

Програма за развитие 
на селските райони 

 M01 Трансфер на знания и действия за осведомяване A-Institut 1% 

M02 Консултантски услуги. услуги по управление на 
стопанство и услуги по заместване в стопанство 

A-Institut 1% 

M06 Развитие на стопанства и предприятия I-Prod 10% 

M04 Инвестиции в материални активи I-Prod 28% 

M13 Плащания за райони. изправени пред природни 
или други специфични ограничения 

I-Environ 9% 

M15 Екологични услуги и услуги във връзка с климата 
в горското стопанство и опазване на горите 

I-Environ 0% 

M17 Управление на риска I-Environ 0% 

M07 Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони 

I-Soc 22% 

M08 Инвестиции в развитие на горските райони и 
подобряване на жизнеспособността на горите 

I-Environ 2% 

M10 Агроекология и климат I-Environ 7% 

M11 Биологично земеделие I-Prod 5% 

M12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата 
директива за водите 

I-Environ 4% 

M14 Хуманно отношение към животните I-Prod 2% 

M09 Създаване на групи и организации на 
производителите 

A-Institut 0% 

M16 Сътрудничество A-Institut 1% 

M19 Подкрепа за местно развитие по LEADER A-Institut 5% 

Техническа помощ A-Institut 2% 

Програмата за морско 
дело и рибарство 

1 Насърчаване на устойчивото в екологично отношение, иновативно, 
конкурентноспособно и основано на знания рибарство с ефективно използване 
на ресурсите 

I-Prod 21% 

2 Насърчаване на устойчивото в екологично отношение, иновативно, 
конкурентноспособно и основано на знания аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите (член 13, параграф 2 от ЕФМДР) 

I-Prod 31% 

3 Насърчаване на изпълнението на ОПОР A-Institut 12% 

4 Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване (член 13, параграф 2 от 
ЕФМДР) 

I-Prod 17% 

5 Насърчаване на предлагането на пазара и преработката I-Prod 11% 

6 Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика (член 13, 
параграф 7 от ЕФМДР) 

A-Institut 3% 

7 Техническа помощ (член 13, параграф 2 от ЕФМДР) A-Institut 5% 
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2. Списък с променливите в модела СИБИЛА 2.0 

№ Име на променлива Значение Тип Получава се на базата на: 

1 act_15_64 Работна сила (15-64 г.) Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

2 activity_a1 Икономическа дейност на отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

3 activity_b_e Икономическа дейност на отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

4 activity_f Икономическа дейност на отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

5 activity_g_i Икономическа дейност на отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

6 activity_j Икономическа дейност на отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

7 activity_k Икономическа дейност на отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

8 activity_l Икономическа дейност на отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

9 activity_m_n Икономическа дейност на отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

10 activity_o_q Икономическа дейност на отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

11 activity_r_u Икономическа дейност на отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

12 b1gq БВП по текущи цени Ендогенна Тъждество 

13 b1gq_2010 БВП по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

14 b1gq_2010_a NA Добавен 
фактор 

Зададени стойности по експертна 
оценка 

15 b1gq_p2010 Дефлатор на БВП Ендогенна Тъждество 

16 b9_s13 Бюджетен баланс Ендогенна Тъждество 

17 bankdept Депозит на Управление "Банково" в Управление "Емисионно" Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

18 bop993nt Текуща сметка Ендогенна Тъждество 

19 cash Пари извън банките Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

20 cbassets Активи на Управление "Емисионно" Ендогенна Тъждество 

21 commexp Разходи за комуникационни технологии Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

22 cp00_avx Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

23 currexp Текущи разходи Ендогенна Тъждество 

24 d21 Косвени данъци Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

25 d29 Други данъци върху производството Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

26 d3_d62_d63_d7 Социални помощи, без социални трансфери в натура и други 
текущи трансфери 

Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

27 d4 Неданъчни приходи Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

28 d41pay Лихвени разходи Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

29 d5_d61 Данъци върху доходите Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

30 d92 Помощи Ендогенна Тъждество 

31 d92_eu Помощи по линия на ЕС Екзогенна Данни за еврофондовете 

32 d92_x_eu Помощи без тези от ЕС Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

33 dispy Брутен национален разполагаем доход по текущи цени Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

34 dispy_2010 Брутен национален разполагаем доход по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

35 dum07 Фиктивна променлива за 2007 г. Екзогенна NA 

36 dum08 Фиктивна променлива за 2008 г. Екзогенна NA 

37 dum12 Фиктивна променлива за 2012 г. Екзогенна NA 

38 dum13 Фиктивна променлива за 2013 г. Екзогенна NA 

39 dum14 Фиктивна променлива за 2014 г. Екзогенна NA 

40 dum2 Фиктивна променлива за икономическия бум от 2007 и 2008 г. Екзогенна NA 

41 edu_att Среден брой години образование Екзогенна Уравение на Kyriacou (1991), 
допълнително калибрирано с псевдо 
фиксиран ефект 

42 emp_15_64 Заетост (15-64 г.) Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

43 emp_15_64_a NA Добавен 
фактор 

Зададени стойности по експертна 
оценка 

44 emp_15_64_a1 Заетост в отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

45 emp_15_64_b_e Заетост в отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

46 emp_15_64_f Заетост в отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 



 

43 Проект 0131-ИФП-3.2 „Актуализация и надграждане на мултифункционален 
инструмент за моделиране СИБИЛА“ 

№ Име на променлива Значение Тип Получава се на базата на: 

47 emp_15_64_g_i Заетост в отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

48 emp_15_64_j Заетост в отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

49 emp_15_64_k Заетост в отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

50 emp_15_64_l Заетост в отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

51 emp_15_64_m_n Заетост в отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

52 emp_15_64_o_q Заетост в отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

53 emp_15_64_r_u Заетост в отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

54 eubudget Вноска в бюджета на ЕС Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

55 euribor_12 Лихвен процент Euribor, 12-месечен Екзогенна World Economic Outlook 

56 fiscres Фискален резерв Ендогенна Тъждество 

57 fiscrule Фискално правило Ендогенна Бинарна променлива  

58 gd Държавен дълг Ендогенна Тъждество 

59 gerd Разходи за научно-изследователска и развойна дейност Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

60 hkt Човешки капитал Ендогенна Тъждество 

61 infrkt_2010 Инфраструктурен капитал Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

62 int_diff Лихвен диференциал Ендогенна Тъждество 

63 intrate Номинален лихвен процент Ендогенна Тъждество 

64 itexpen Разходи за информационни технологии Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

65 kt_2010 Физически капитал Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

66 liabbanks Задължения към банките Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

67 liabgov Задължения към правителството Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

68 m1 Паричен агрегат М1 Ендогенна Тъждество 

69 m2 Паричен агрегат М2 Ендогенна Тъждество 

70 minwage Минимална годишна работна заплата Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

71 n1112_2010 Инвестиции в други сгради и структури Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

72 ngdp_rpch Темп на изменение на БВП на световната икономика Екзогенна World Economic Outlook 

73 notescoins Банкноти и монети в обращение Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

74 numvoc_eu Брой лица, участвали в професионални обучения, 
финансирани със средства от ЕС 

Екзогенна Данни за еврофондовете 

75 numvoc_int Брой лица, участвали в професионални обучения, 
финансирани със собствени средства 

Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

76 overn1 Овърнайт депозити Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

77 p118_a1 Търговски и транспортни надбавки в отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

78 p118_b_e Търговски и транспортни надбавки в отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

79 p118_f Търговски и транспортни надбавки в отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

80 p118_g_i Търговски и транспортни надбавки в отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

81 p118_j Търговски и транспортни надбавки в отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

82 p118_k Търговски и транспортни надбавки в отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

83 p118_l Търговски и транспортни надбавки в отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

84 p118_m_n Търговски и транспортни надбавки в отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

85 p118_o_q Търговски и транспортни надбавки в отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

86 p118_r_u Търговски и транспортни надбавки в отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

87 p1_a1 Брутна продукция на  отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

88 p1_b_e Брутна продукция на  отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

89 p1_f Брутна продукция на  отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

90 p1_g_i Брутна продукция на  отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

91 p1_j Брутна продукция на  отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

92 p1_k Брутна продукция на  отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

93 p1_l Брутна продукция на  отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

94 p1_m_n Брутна продукция на  отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

95 p1_o_q Брутна продукция на  отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

96 p1_r_u Брутна продукция на  отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

97 p2_a1 Междинно потребление на отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

98 p2_a1_by_a1 Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

99 p2_a1_by_b_e Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

100 p2_a1_by_f Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

101 p2_a1_by_g_i Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 
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№ Име на променлива Значение Тип Получава се на базата на: 

102 p2_a1_by_j Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

103 p2_a1_by_k Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

104 p2_a1_by_l Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

105 p2_a1_by_m_n Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

106 p2_a1_by_o_q Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

107 p2_a1_by_r_u Междинно потребление на отрасъл A1 от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

108 p2_b_e Междинно потребление на отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

109 p2_b_e_by_a1 Междинно потребление на отрасли B до E от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

110 p2_b_e_by_b_e Междинно потребление на отрасли B до E от отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

111 p2_b_e_by_f Междинно потребление на отрасли B до E от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

112 p2_b_e_by_g_i Междинно потребление на отрасли B до E от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

113 p2_b_e_by_j Междинно потребление на отрасли B до E от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

114 p2_b_e_by_k Междинно потребление на отрасли B до E от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

115 p2_b_e_by_l Междинно потребление на отрасли B до E от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

116 p2_b_e_by_m_n Междинно потребление на отрасли B до E от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

117 p2_b_e_by_o_q Междинно потребление на отрасли B до E от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

118 p2_b_e_by_r_u Междинно потребление на отрасли B до E от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

119 p2_f Междинно потребление на отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

120 p2_f_by_a1 Междинно потребление на отрасъл F от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

121 p2_f_by_b_e Междинно потребление на отрасъл F от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

122 p2_f_by_f Междинно потребление на отрасъл F от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

123 p2_f_by_g_i Междинно потребление на отрасъл F от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

124 p2_f_by_j Междинно потребление на отрасъл F от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

125 p2_f_by_k Междинно потребление на отрасъл F от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

126 p2_f_by_l Междинно потребление на отрасъл F от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

127 p2_f_by_m_n Междинно потребление на отрасъл F от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

128 p2_f_by_o_q Междинно потребление на отрасъл F от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

129 p2_f_by_r_u Междинно потребление на отрасъл F от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

130 p2_g_i Междинно потребление на отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

131 p2_g_i_by_a1 Междинно потребление на отрасли G до I от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

132 p2_g_i_by_b_e Междинно потребление на отрасли G до I от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

133 p2_g_i_by_f Междинно потребление на отрасли G до I от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

134 p2_g_i_by_g_i Междинно потребление на отрасли G до I от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

135 p2_g_i_by_j Междинно потребление на отрасли G до I от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

136 p2_g_i_by_k Междинно потребление на отрасли G до I от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

137 p2_g_i_by_l Междинно потребление на отрасли G до I от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

138 p2_g_i_by_m_n Междинно потребление на отрасли G до I от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

139 p2_g_i_by_o_q Междинно потребление на отрасли G до I от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

140 p2_g_i_by_r_u Междинно потребление на отрасли G до I от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

141 p2_j Междинно потребление на отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

142 p2_j_by_a1 Междинно потребление на отрасъл J от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

143 p2_j_by_b_e Междинно потребление на отрасъл J от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

144 p2_j_by_f Междинно потребление на отрасъл J от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

145 p2_j_by_g_i Междинно потребление на отрасъл J от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

146 p2_j_by_j Междинно потребление на отрасъл J от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

147 p2_j_by_k Междинно потребление на отрасъл J от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

148 p2_j_by_l Междинно потребление на отрасъл J от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

149 p2_j_by_m_n Междинно потребление на отрасъл J от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

150 p2_j_by_o_q Междинно потребление на отрасъл J от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

151 p2_j_by_r_u Междинно потребление на отрасъл J от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

152 p2_k Междинно потребление на отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

153 p2_k_by_a1 Междинно потребление на отрасъл K от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

154 p2_k_by_b_e Междинно потребление на отрасъл K от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

155 p2_k_by_f Междинно потребление на отрасъл K от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

156 p2_k_by_g_i Междинно потребление на отрасъл K от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

157 p2_k_by_j Междинно потребление на отрасъл K от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

158 p2_k_by_k Междинно потребление на отрасъл K от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

159 p2_k_by_l Междинно потребление на отрасъл K от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

160 p2_k_by_m_n Междинно потребление на отрасъл K от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

161 p2_k_by_o_q Междинно потребление на отрасъл K от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 
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162 p2_k_by_r_u Междинно потребление на отрасъл K от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

163 p2_l Междинно потребление на отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

164 p2_l_by_a1 Междинно потребление на отрасъл L от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

165 p2_l_by_b_e Междинно потребление на отрасъл L от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

166 p2_l_by_f Междинно потребление на отрасъл L от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

167 p2_l_by_g_i Междинно потребление на отрасъл L от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

168 p2_l_by_j Междинно потребление на отрасъл L от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

169 p2_l_by_k Междинно потребление на отрасъл L от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

170 p2_l_by_l Междинно потребление на отрасъл L от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

171 p2_l_by_m_n Междинно потребление на отрасъл L от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

172 p2_l_by_o_q Междинно потребление на отрасъл L от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

173 p2_l_by_r_u Междинно потребление на отрасъл L от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

174 p2_m_n Междинно потребление на отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

175 p2_m_n_by_a1 Междинно потребление на отрасли M и N от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

176 p2_m_n_by_b_e Междинно потребление на отрасли M и N от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

177 p2_m_n_by_f Междинно потребление на отрасли M и N от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

178 p2_m_n_by_g_i Междинно потребление на отрасли M и N от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

179 p2_m_n_by_j Междинно потребление на отрасли M и N от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

180 p2_m_n_by_k Междинно потребление на отрасли M и N от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

181 p2_m_n_by_l Междинно потребление на отрасли M и N от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

182 p2_m_n_by_m_n Междинно потребление на отрасли M и N от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

183 p2_m_n_by_o_q Междинно потребление на отрасли M и N от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

184 p2_m_n_by_r_u Междинно потребление на отрасли M и N от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

185 p2_o_q Междинно потребление на отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

186 p2_o_q_by_a1 Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

187 p2_o_q_by_b_e Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

188 p2_o_q_by_f Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

189 p2_o_q_by_g_i Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

190 p2_o_q_by_j Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

191 p2_o_q_by_k Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

192 p2_o_q_by_l Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

193 p2_o_q_by_m_n Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

194 p2_o_q_by_o_q Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

195 p2_o_q_by_r_u Междинно потребление на отрасли O до Q от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

196 p2_r_u Междинно потребление на отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

197 p2_r_u_by_a1 Междинно потребление на отрасли R до U от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

198 p2_r_u_by_b_e Междинно потребление на отрасли R до U от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

199 p2_r_u_by_f Междинно потребление на отрасли R до U от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

200 p2_r_u_by_g_i Междинно потребление на отрасли R до U от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

201 p2_r_u_by_j Междинно потребление на отрасли R до U от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

202 p2_r_u_by_k Междинно потребление на отрасли R до U от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

203 p2_r_u_by_l Междинно потребление на отрасли R до U от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

204 p2_r_u_by_m_n Междинно потребление на отрасли R до U от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

205 p2_r_u_by_o_q Междинно потребление на отрасли R до U от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

206 p2_r_u_by_r_u Междинно потребление на отрасли R до U от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

207 p3 Крайно потребление по текущи цени Ендогенна Тъждество 

208 p3_2010 Крайно потребление по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

209 p3_a1 Крайно потребление на  отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

210 p3_b_e Крайно потребление на  отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

211 p3_f Крайно потребление на  отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

212 p3_g_i Крайно потребление на  отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

213 p3_j Крайно потребление на  отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

214 p3_k Крайно потребление на  отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

215 p3_l Крайно потребление на  отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

216 p3_m_n Крайно потребление на  отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

217 p3_o_q Крайно потребление на  отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

218 p3_p2010 Дефлатор на крайното потребление Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

219 p3_r_u Крайно потребление на  отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

220 p3_s13 Крайно потребление на правителството по текущи цени Ендогенна Тъждество 

221 p3_s13_2010 Крайно потребление на правителството по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 
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222 p3_s13_a1 Крайно потребление на правителството от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

223 p3_s13_b_e Крайно потребление на правителството от отрасли B до Е Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

224 p3_s13_eu Крайно потребление на правителството, финансирано със 
средства от ЕС 

Екзогенна Данни за еврофондовете 

225 p3_s13_f Крайно потребление на правителството от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

226 p3_s13_g_i Крайно потребление на правителството от отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

227 p3_s13_j Крайно потребление на правителството от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

228 p3_s13_k Крайно потребление на правителството от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

229 p3_s13_l Крайно потребление на правителството от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

230 p3_s13_m_n Крайно потребление на правителството от отрасли M до N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

231 p3_s13_o_q Крайно потребление на правителството от отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

232 p3_s13_p2010 Дефлатор на крайното потребление на правителството Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

233 p3_s13_r_u Крайно потребление на правителството от отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

234 p3_s13_x_eu Крайно потребление на правителството без това, финансирано 
със средства от ЕС по текущи цени 

Ендогенна Тъждество 

235 p3_s13_x_eu_2010 Крайно потребление на правителството без това, финансирано 
със средства от ЕС по цени от 2010 г. 

Екзогенна Резултат от допускане за непроменена 
политика (no policy change assumption) 

236 p3_s14_s15 Крайно потребление на домакинствата и НТООД по текущи 
цени 

Ендогенна Тъждество 

237 p3_s14_s15_2010 Крайно потребление на домакинствата и НТООД по цени от 
2010 г. 

Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

238 p3_s14_s15_a1 Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

239 p3_s14_s15_b_e Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасли B 
до Е 

Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

240 p3_s14_s15_f Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

241 p3_s14_s15_g_i Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасли G 
до I 

Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

242 p3_s14_s15_j Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

243 p3_s14_s15_k Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

244 p3_s14_s15_l Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

245 p3_s14_s15_m_n Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасли M 
до N 

Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

246 p3_s14_s15_o_q Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасли O 
до Q 

Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

247 p3_s14_s15_p2010 Дефлатор на крайното потребление на домакинствата и 
НТООД 

Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

248 p3_s14_s15_r_u Крайно потребление на домакинствата и НТООД от отрасли R 
до U 

Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

249 p5 Брутни инвестиции по текущи цени Ендогенна Тъждество 

250 p5_2010 Брутни инвестиции по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

251 p5_a1 Брутни инвестиции на  отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

252 p5_b_e Брутни инвестиции на  отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

253 p5_f Брутни инвестиции на  отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

254 p5_g_i Брутни инвестиции на  отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

255 p5_j Брутни инвестиции на  отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

256 p5_k Брутни инвестиции на  отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

257 p5_l Брутни инвестиции на  отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

258 p5_m_n Брутни инвестиции на  отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

259 p5_o_q Брутни инвестиции на  отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

260 p5_p2010 Дефлатор на брутните инвестиции Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

261 p5_r_u Брутни инвестиции на  отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

262 p5_s13 Публични инвестиции по текущи цени Ендогенна Тъждество 

263 p5_s13_2010 Публични инвестиции по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

264 p5_s13_eu Публични инвестиции по текущи цени, финансирани със 
средства от ЕС 

Екзогенна Данни за еврофондовете 

265 p5_s13_eu_2010 Публични инвестиции по цени от 2010 г., финансирани със 
средства от ЕС 

Ендогенна Тъждество 

266 p5_s13_x_eu Публични инвестиции по текущи цени, финансирани със 
средства извън тези от ЕС 

Ендогенна Тъждество 

267 p5_s13_x_eu_2010 Публични инвестиции по цени от 2010 г., финансирани със Екзогенна Резултат от допускане за непроменена 
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средства извън тези от ЕС политика (no policy change assumption) 

268 p5_x_eu_2010 Брутни инвестиции без тези, финансирани със средства от ЕС, 
по цени от 2010 г. 

Ендогенна Тъждество 

269 p5_x_s13 Брутни частни инвестиции по текущи цени Ендогенна Тъждество 

270 p5_x_s13_2010 Брутни частни инвестиции по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

271 p5_x_s13_eu Брутни частни инвестиции по текущи цени, финансирани със 
средства от ЕС 

Екзогенна Данни за еврофондовете 

272 p5_x_s13_eu_2010 Брутни частни инвестиции по цени от 2010 г., финансирани със 
средства от ЕС 

Ендогенна Тъждество 

273 p5_x_s13_x_eu_2010 Брутни частни инвестиции по цени от 2010 г., финансирани със 
средства извън тези от ЕС 

Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

274 p6 Износ по текущи цени Ендогенна Тъждество 

275 p6_2010 Износ по цени от 2010 г. Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

276 p6_a1 Износ на  отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

277 p6_b_e Износ на  отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

278 p6_f Износ на  отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

279 p6_g_i Износ на  отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

280 p6_j Износ на  отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

281 p6_k Износ на  отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

282 p6_l Износ на  отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

283 p6_m_n Износ на  отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

284 p6_o_q Износ на  отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

285 p6_p2010 Дефлатор на износа Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

286 p6_r_u Износ на  отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

287 p7 Внос по текущи цени Ендогенна Тъждество 

288 p7_2010 Внос по цени от 2010 г. Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

289 p7_a1 Внос на  отрасъл A1 Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

290 p7_b_e Внос на  отрасли B до E Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

291 p7_f Внос на  отрасъл F Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

292 p7_g_i Внос на  отрасли G до I Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

293 p7_j Внос на  отрасъл J Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

294 p7_k Внос на  отрасъл K Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

295 p7_l Внос на  отрасъл L Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

296 p7_m_n Внос на  отрасли M и N Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

297 p7_o_q Внос на  отрасли O до Q Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

298 p7_p2010 Дефлатор на вноса Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

299 p7_r_u Внос на  отрасли R до U Ендогенна Вграден междуотраслов модел 

300 pfoodw Индекс на световните цени на храните Екзогенна World Economic Outlook 

301 pindu Индекс на световните цени на индустриалните стоки Екзогенна World Economic Outlook 

302 pmeta Индекс на световните цени на металите Екзогенна World Economic Outlook 

303 pnrg Индекс на световните цени на енергийните стоки Екзогенна World Economic Outlook 

304 quasi Квази пари Ендогенна Иконометрично оценени механизъм на 
корекция на грешката и краткосрочни 
зависимости  

305 rintrate Реален лихвен процент Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

306 shr_commexp Дял на разходите за комуникационни технологии Екзогенна Допускане 

307 shr_d21 Дял на косвените данъци Екзогенна Допускане 

308 shr_d29 Дял на преките други данъци върху производството Екзогенна Допускане 

309 shr_d3_d62_d63_d7 Дял на социални помощи, без социални трансфери в натура и 
други текущи трансфери 

Екзогенна Допускане 

310 shr_d4 Дял на неданъчните приходи Екзогенна Допускане 

311 shr_d5_d61 Дял на данъците върху доходите Екзогенна Допускане 

312 shr_d92_x_eu Дял на помощите без тези от ЕС Екзогенна Допускане 

313 shr_gerd Дял на разходите за научно-изследователска и развойна 
дейност 

Екзогенна Допускане 

314 shr_itexpen Дял на разходите за информационни технологии Екзогенна Допускане 
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№ Име на променлива Значение Тип Получава се на базата на: 

315 shr_n1112_2010 Дял на разходите за инвестиции  в други сгради и структури Екзогенна Допускане 

316 te Бюджетни разходи Ендогенна Тъждество 

317 techexp Технологични разходи по текущи цени Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

318 techexp_2010 Технологични разходи по цени от 2010 г. Ендогенна Тъждество 

319 techkt_2010 Технологичен капитал Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

320 tfp Остатък на Солоу Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

321 tr Бюджетни приходи Ендогенна Тъждество 

322 une_15_64 Безработни лица, брой Ендогенна Тъждество 

323 une_rt_15_64 Коефициент на безработица Ендогенна Тъждество 

324 voc Човешки капитал, натрупан посредством професионално 
обучение, финансирано със средства извън тези от ЕС 

Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

325 voc_eu Човешки капитал, натрупан посредством професионално 
обучение, финансирано със средства от ЕС 

Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

326 vochours Общ брой часове професионално обучение за цялата работна 
сила 

Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

327 vochours_rt Среден брой часове професионално обучение на човек от 
работната сила 

Екзогенна Допускане 

328 vocyrs Общ брой години професионално образование на човек от 
работната сила 

Ендогенна Ръчно калибрирана зависимост 

329 vocyrs_avg Среден брой години професионално образование на човек от 
работната сила 

Ендогенна Тъждество 

330 wage_total Средна годишна реална  работна заплата Ендогенна Краткосрочни  иконометрично оценени 
зависимости 

331 wage_total_2010 Средна годишна номинална работна заплата Ендогенна Тъждество 
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3. Иконометрични оценки в модела СИБИЛА 2.0 

Dependent Variable: DLOG(ACT_15_64)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2004 2014   

Included observations: 11   

DLOG(ACT_15_64) = C(2)*DLOG(EMP_15_64)  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) 0.461469 0.060000 7.691165 0.0000 

     

     

R-squared 0.852977     Mean dependent var 0.002124 

Adjusted R-squared 0.852977     S.D. dependent var 0.017225 

S.E. of regression 0.006605     Akaike info criterion -7.115530 

Sum squared resid 0.000436     Schwarz criterion -7.079358 

Log likelihood 40.13542     Hannan-Quinn criter. -7.138332 

Durbin-Watson stat 2.496282    

     

     
 

 

Dependent Variable: DLOG(BANKDEPT)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2002 2014   

Included observations: 13   

DLOG(BANKDEPT) = C(1) +C(2)*(LOG(BANKDEPT(-1)) - LOG(QUASI(-1)))  

        + C(4)*DUM13   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) -0.972463 0.345684 -2.813153 0.0184 

C(2) -0.574217 0.176770 -3.248386 0.0087 

C(4) -0.296662 0.106428 -2.787450 0.0192 

     

     

R-squared 0.680780     Mean dependent var 0.119835 

Adjusted R-squared 0.616937     S.D. dependent var 0.163534 

S.E. of regression 0.101214     Akaike info criterion -1.543976 

Sum squared resid 0.102444     Schwarz criterion -1.413603 

Log likelihood 13.03584     Hannan-Quinn criter. -1.570773 

F-statistic 10.66320     Durbin-Watson stat 2.093736 

Prob(F-statistic) 0.003315    
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Dependent Variable: DLOG(CASH)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2003 2014   

Included observations: 12   

DLOG(CASH) = C(1) + C(4)*DLOG(B1GQ_2010) + C(5)*DLOG(CP00_AVX)  

        + C(6)*DUM12   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.043843 0.005873 7.464747 0.0001 

C(4) 2.826956 0.130221 21.70898 0.0000 

C(5) -1.002356 0.130601 -7.674942 0.0001 

C(6) 0.052617 0.012913 4.074833 0.0036 

     

     

R-squared 0.984682     Mean dependent var 0.092901 

Adjusted R-squared 0.978938     S.D. dependent var 0.082937 

S.E. of regression 0.012036     Akaike info criterion -5.740564 

Sum squared resid 0.001159     Schwarz criterion -5.578928 

Log likelihood 38.44338     Hannan-Quinn criter. -5.800407 

F-statistic 171.4223     Durbin-Watson stat 2.710269 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(CP00_AVX)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2003 2014   

Included observations: 12   

DLOG(CP00_AVX) = C(2)*DLOG(PFOODW) + C(3)*DLOG(P3_2010(-1)) + 

        C(4)*DLOG(CP00_AVX(-1))  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) 0.201017 0.041816 4.807177 0.0010 

C(3) 0.275792 0.128152 2.152066 0.0598 

C(4) 0.452115 0.114204 3.958832 0.0033 

     

     

R-squared 0.842114     Mean dependent var 0.041492 

Adjusted R-squared 0.807029     S.D. dependent var 0.035042 

S.E. of regression 0.015394     Akaike info criterion -5.297419 

Sum squared resid 0.002133     Schwarz criterion -5.176193 

Log likelihood 34.78452     Hannan-Quinn criter. -5.342302 

Durbin-Watson stat 2.268922    
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Dependent Variable: DLOG(D41PAY)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2003 2014   

Included observations: 12   

DLOG(D41PAY) = C(2)*(LOG(D41PAY(-1)) - LOG(GD(-1))) + C(4)*LOG(GD( 

        -1)) + C(5)*EURIBOR_12/100 + C(6)*DUM13 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) -0.831683 0.131791 -6.310615 0.0002 

C(4) -0.279005 0.043475 -6.417586 0.0002 

C(5) 4.337971 1.031039 4.207378 0.0030 

C(6) 0.151367 0.042739 3.541624 0.0076 

     

     

R-squared 0.902692     Mean dependent var -0.017206 

Adjusted R-squared 0.866201     S.D. dependent var 0.098680 

S.E. of regression 0.036096     Akaike info criterion -3.544081 

Sum squared resid 0.010423     Schwarz criterion -3.382446 

Log likelihood 25.26449     Hannan-Quinn criter. -3.603925 

Durbin-Watson stat 2.118538    

     

     
 

Dependent Variable: DLOG(DISPY)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 1999 2014   

Included observations: 16 after adjustments  

DLOG(DISPY) =  C(2)*DLOG(B1GQ_2010) +  C(5)*DLOG(B1GQ_P2010) + 

        C(3)*DUM07   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) 0.805786 0.152380 5.287992 0.0001 

C(5) 1.191084 0.144784 8.226646 0.0000 

C(3) -0.061178 0.023064 -2.652518 0.0199 

     

     

R-squared 0.875109     Mean dependent var 0.073848 

Adjusted R-squared 0.855895     S.D. dependent var 0.052711 

S.E. of regression 0.020010     Akaike info criterion -4.817850 

Sum squared resid 0.005205     Schwarz criterion -4.672990 

Log likelihood 41.54280     Hannan-Quinn criter. -4.810432 

Durbin-Watson stat 2.088274    
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Dependent Variable: DLOG(EMP_15_64)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2002 2014   

Included observations: 13   

DLOG(EMP_15_64) =  C(2)*(LOG(EMP_15_64(-1)) - 0.7*LOG(B1GQ_2010( 

        -1))) + C(4)*DLOG(B1GQ_2010) + C(5)*DLOG(B1GQ_2010(-1)) 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) -0.138006 0.020535 -6.720472 0.0001 

C(4) 0.620621 0.097795 6.346116 0.0001 

C(5) 0.585222 0.098416 5.946392 0.0001 

     

     

R-squared 0.920048     Mean dependent var 0.007031 

Adjusted R-squared 0.904057     S.D. dependent var 0.032195 

S.E. of regression 0.009972     Akaike info criterion -6.178859 

Sum squared resid 0.000994     Schwarz criterion -6.048486 

Log likelihood 43.16258     Hannan-Quinn criter. -6.205656 

Durbin-Watson stat 1.363432    

     

     
 

Dependent Variable: EUBUDGET   

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2007 2014   

Included observations: 8   

EUBUDGET = C(1)*DISPY(-1)   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.010934 0.000283 38.61920 0.0000 

     

     

R-squared 0.783181     Mean dependent var 776.0820 

Adjusted R-squared 0.783181     S.D. dependent var 123.1157 

S.E. of regression 57.32740     Akaike info criterion 11.05190 

Sum squared resid 23005.02     Schwarz criterion 11.06183 

Log likelihood -43.20761     Hannan-Quinn criter. 10.98493 

Durbin-Watson stat 1.407720    
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Dependent Variable: D(LIABGOV)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2007 2014   

Included observations: 8   

D(LIABGOV) = C(1)*D(FISCRES)   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.678194 0.098019 6.919021 0.0002 

     

     

R-squared 0.869428     Mean dependent var 216.8885 

Adjusted R-squared 0.869428     S.D. dependent var 1510.946 

S.E. of regression 545.9759     Akaike info criterion 15.55950 

Sum squared resid 2086627.     Schwarz criterion 15.56943 

Log likelihood -61.23798     Hannan-Quinn criter. 15.49252 

Durbin-Watson stat 1.741305    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(NOTESCOINS)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 1998 2014   

Included observations: 17 after adjustments  

DLOG(NOTESCOINS) = C(1) + C(2)*DLOG(CASH) + C(3) 

        *(LOG(NOTESCOINS(-1)) - LOG(CASH(-1))) + C(4)*LOG(CASH(-1)) 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) -0.194669 0.054695 -3.559175 0.0035 

C(2) 0.998764 0.033602 29.72368 0.0000 

C(3) -0.696965 0.175152 -3.979196 0.0016 

C(4) 0.031362 0.007714 4.065735 0.0013 

     

     

R-squared 0.992407     Mean dependent var 0.123492 

Adjusted R-squared 0.990654     S.D. dependent var 0.093007 

S.E. of regression 0.008991     Akaike info criterion -6.382795 

Sum squared resid 0.001051     Schwarz criterion -6.186745 

Log likelihood 58.25376     Hannan-Quinn criter. -6.363307 

F-statistic 566.3398     Durbin-Watson stat 1.568538 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: DLOG(OVERN1)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2002 2014   

Included observations: 13   

DLOG(OVERN1) = C(1)*DLOG(CASH) + C(2)*DUM08  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 1.618186 0.164467 9.838954 0.0000 

C(2) -0.240757 0.070836 -3.398819 0.0059 

     

     

R-squared 0.779004     Mean dependent var 0.150716 

Adjusted R-squared 0.758914     S.D. dependent var 0.141936 

S.E. of regression 0.069691     Akaike info criterion -2.348845 

Sum squared resid 0.053426     Schwarz criterion -2.261929 

Log likelihood 17.26749     Hannan-Quinn criter. -2.366710 

Durbin-Watson stat 2.987563    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(P3_S13_P2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

DLOG(P3_S13_P2010) =  C(1) + C(3)*(LOG(P3_S13_P2010(-1)) - 

        LOG(CP00_AVX(-1))) + C(5)*DLOG(TE)  + C(6)*DUM08 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.020911 0.008465 2.470202 0.0311 

C(3) -0.518773 0.144452 -3.591313 0.0042 

C(5) 0.296431 0.104448 2.838073 0.0161 

C(6) 0.082065 0.018369 4.467492 0.0010 

     

     

R-squared 0.866664     Mean dependent var 0.058227 

Adjusted R-squared 0.830299     S.D. dependent var 0.040011 

S.E. of regression 0.016483     Akaike info criterion -5.149856 

Sum squared resid 0.002988     Schwarz criterion -4.961042 

Log likelihood 42.62392     Hannan-Quinn criter. -5.151867 

F-statistic 23.83274     Durbin-Watson stat 2.210415 

Prob(F-statistic) 0.000041    
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Dependent Variable: DLOG(P3_S14_S15_2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

DLOG(P3_S14_S15_2010) =  C(2)*DLOG(B1GQ_2010)  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) 1.199350 0.108604 11.04338 0.0000 

     

     

R-squared 0.810181     Mean dependent var 0.039482 

Adjusted R-squared 0.810181     S.D. dependent var 0.044502 

S.E. of regression 0.019389     Akaike info criterion -4.983912 

Sum squared resid 0.005263     Schwarz criterion -4.936708 

Log likelihood 38.37934     Hannan-Quinn criter. -4.984415 

Durbin-Watson stat 2.877299    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(P3_S14_S15_P2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 1999 2014   

Included observations: 16 after adjustments  

DLOG(P3_S14_S15_P2010) = C(1) + C(2)*(LOG(P3_S14_S15_P2010(-1))  

        - 0.71*LOG(CP00_AVX(-1))) + C(3)*DLOG(CP00_AVX) 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 1.074144 0.175617 6.116405 0.0000 

C(2) -0.795046 0.132224 -6.012897 0.0000 

C(3) 0.682329 0.102033 6.687305 0.0000 

     

     

R-squared 0.785367     Mean dependent var 0.032302 

Adjusted R-squared 0.752346     S.D. dependent var 0.027436 

S.E. of regression 0.013653     Akaike info criterion -5.582294 

Sum squared resid 0.002423     Schwarz criterion -5.437433 

Log likelihood 47.65835     Hannan-Quinn criter. -5.574876 

F-statistic 23.78418     Durbin-Watson stat 2.454279 

Prob(F-statistic) 0.000045    
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Dependent Variable: DLOG(P5_P2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

DLOG(P5_P2010) = C(2)*DLOG(CP00_AVX) + C(3)*(LOG(P5_P2010(-1)) - 

        LOG(CP00_AVX(-1))) + C(4)*DLOG(PINDU(-1)) 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) 1.006482 0.182073 5.527907 0.0001 

C(3) -0.359551 0.105405 -3.411130 0.0052 

C(4) 0.103481 0.036748 2.815993 0.0156 

     

     

R-squared 0.849684     Mean dependent var 0.032327 

Adjusted R-squared 0.824632     S.D. dependent var 0.041528 

S.E. of regression 0.017391     Akaike info criterion -5.088928 

Sum squared resid 0.003629     Schwarz criterion -4.947318 

Log likelihood 41.16696     Hannan-Quinn criter. -5.090437 

Durbin-Watson stat 2.450688    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(P5_X_S13_X_EU_2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   

DLOG(P5_X_S13_X_EU_2010) =  C(1)  + C(2)*(LOG(P5_X_S13_X_EU_20 

        10(-1)) - NGDP_RPCH(-1)) + C(4)*NGDP_RPCH(-1) +C(5) 

        *DLOG(B1GQ_2010)   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 1.241997 0.370083 3.355998 0.0073 

C(2) -0.158182 0.039333 -4.021641 0.0024 

C(4) -0.108540 0.038337 -2.831184 0.0178 

C(5) 2.850643 0.472100 6.038218 0.0001 

     

     

R-squared 0.946928     Mean dependent var 0.039186 

Adjusted R-squared 0.931006     S.D. dependent var 0.172610 

S.E. of regression 0.045339     Akaike info criterion -3.114337 

Sum squared resid 0.020556     Schwarz criterion -2.931749 

Log likelihood 25.80036     Hannan-Quinn criter. -3.131239 

F-statistic 59.47384     Durbin-Watson stat 2.663146 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Dependent Variable: DLOG(P6_2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   

DLOG(P6_2010) = C(2) * NGDP_RPCH/100 + C(4)*(LOG(P6_2010(-1)) - 

        LOG(TECHEXP_2010(-1)))  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(2) 4.604543 0.647865 7.107254 0.0000 

C(4) -0.056443 0.014234 -3.965423 0.0019 

     

     

R-squared 0.791195     Mean dependent var 0.071718 

Adjusted R-squared 0.773795     S.D. dependent var 0.084972 

S.E. of regression 0.040414     Akaike info criterion -3.447727 

Sum squared resid 0.019599     Schwarz criterion -3.356434 

Log likelihood 26.13409     Hannan-Quinn criter. -3.456178 

Durbin-Watson stat 2.731902    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(P6_P2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   

DLOG(P6_P2010) = C(1) + C(2)*DLOG(PNRG) + C(3)*(LOG(P6_P2010(-1)) 

        - 0.26*LOG(PNRG(-1)) - 0.24*LOG(PMETA(-1))) 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.962666 0.238966 4.028459 0.0017 

C(2) 0.228180 0.032391 7.044517 0.0000 

C(3) -0.458766 0.117176 -3.915181 0.0021 

     

     

R-squared 0.872616     Mean dependent var 0.055670 

Adjusted R-squared 0.851385     S.D. dependent var 0.070029 

S.E. of regression 0.026997     Akaike info criterion -4.209358 

Sum squared resid 0.008746     Schwarz criterion -4.067748 

Log likelihood 34.57018     Hannan-Quinn criter. -4.210866 

F-statistic 41.10171     Durbin-Watson stat 2.189874 

Prob(F-statistic) 0.000004    
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Dependent Variable: DLOG(P7_2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2002 2014   

Included observations: 13   

DLOG(P7_2010) = C(1)*DLOG(P3_2010(-1)) + C(2)*DLOG(P5_2010) + 

        C(3)*DLOG(P6_2010)   

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) -0.325976 0.136251 -2.392468 0.0378 

C(2) 0.496132 0.048514 10.22660 0.0000 

C(3) 0.828665 0.052937 15.65391 0.0000 

     

     

R-squared 0.978493     Mean dependent var 0.075189 

Adjusted R-squared 0.974192     S.D. dependent var 0.115709 

S.E. of regression 0.018588     Akaike info criterion -4.933389 

Sum squared resid 0.003455     Schwarz criterion -4.803016 

Log likelihood 35.06703     Hannan-Quinn criter. -4.960186 

Durbin-Watson stat 2.422663    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(P7_P2010)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2002 2014   

Included observations: 13   

DLOG(P7_P2010) = C(1) + C(2)*DLOG(PNRG) + C(3)*(LOG(P7_P2010(-1)) 

        - 0.28*LOG(PNRG(-1)) - 0.21*LOG(PINDU(-1))) 

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.916160 0.182763 5.012832 0.0005 

C(2) 0.257525 0.023039 11.17800 0.0000 

C(3) -0.420373 0.084488 -4.975559 0.0006 

     

     

R-squared 0.939816     Mean dependent var 0.033652 

Adjusted R-squared 0.927780     S.D. dependent var 0.064752 

S.E. of regression 0.017401     Akaike info criterion -5.065360 

Sum squared resid 0.003028     Schwarz criterion -4.934987 

Log likelihood 35.92484     Hannan-Quinn criter. -5.092157 

F-statistic 78.07919     Durbin-Watson stat 2.332461 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Dependent Variable: DLOG(QUASI)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample: 2001 2014   

Included observations: 14   

DLOG(QUASI) = C(1) + C(3)*(LOG(QUASI(-1)) - 4.05*LOG(B1GQ_2010(-1))) 

        + C(6)*DLOG(B1GQ_2010) + C(7)*DUM14  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) -10.52945 2.071358 -5.083358 0.0005 

C(3) -0.303498 0.059066 -5.138245 0.0004 

C(6) 0.866054 0.298391 2.902413 0.0158 

C(7) -0.143038 0.037970 -3.767138 0.0037 

     

     

R-squared 0.910334     Mean dependent var 0.141782 

Adjusted R-squared 0.883435     S.D. dependent var 0.096993 

S.E. of regression 0.033115     Akaike info criterion -3.742711 

Sum squared resid 0.010966     Schwarz criterion -3.560123 

Log likelihood 30.19898     Hannan-Quinn criter. -3.759613 

F-statistic 33.84179     Durbin-Watson stat 2.314736 

Prob(F-statistic) 0.000015    

     

     

 

 

Dependent Variable: DLOG(WAGE_TOTAL)  

Method: Least Squares   

Date: 09/22/15   Time: 21:02   

Sample (adjusted): 2001 2014   

Included observations: 14 after adjustments  

DLOG(WAGE_TOTAL) = C(1) + C(2)*UNE_RT_15_64/100 + C(3) 

        *DLOG(CP00_AVX) + C(4)*DUM2  

     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C(1) 0.102000 0.015612 6.533526 0.0001 

C(2) -0.401775 0.122805 -3.271645 0.0084 

C(3) 0.579845 0.161829 3.583076 0.0050 

C(4) 0.076151 0.017415 4.372749 0.0014 

     

     

R-squared 0.939833     Mean dependent var 0.092283 

Adjusted R-squared 0.921783     S.D. dependent var 0.053360 

S.E. of regression 0.014923     Akaike info criterion -5.336830 

Sum squared resid 0.002227     Schwarz criterion -5.154242 

Log likelihood 41.35781     Hannan-Quinn criter. -5.353732 

F-statistic 52.06833     Durbin-Watson stat 1.908331 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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България за периода 2014–2020 г. – 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/bg_position_paper_bg.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 0131-ИФП-3.2 „АКТУАЛИЗАЦИЯ И НАДГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 
ИНТРУМЕНТ ЗА МОДЕЛИРАНЕ СИБИЛА“,  

ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/bg_position_paper_bg.pdf

