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ГОДИНА XIX, 2010, 3

BANKING CRISES’ TRIGGERING FACTORS – LESSONS 
FROM PAST EXPERIENCE 

 
Maintaining robustness and stability of a financial system, independent of the 
degree of development of a specific country, has always constituted a matter 
of concern for decision makers. At present, this concern has transcended 
national borders, as financial markets have become increasingly integrated 
and any adverse shock affecting one country’s financial system could have 
potential spillover effects to others. In this paper we propose a theoretical 
analysis of the triggers of the current global financial turmoil, in order to 
ascertain if there is a recurrent pattern with the past crisis episodes. To 
achieve this goal, we have first summarized the characteristics and root 
causes of past crisis episodes, with emphasis on banking crises. The last part 
of the paper explores the extent to which the current financial crisis is 
connected with the past crisis episodes. 
JEL: E44; G01; G21  

 

Introduction 

There are two reasons for which the problems in the banking sector deserve special 
attention: 

• implications for the local economies: limited room for maneuver in conducting 
monetary policy, credit crunch, the decline of saving, investments and 
consumption, recession, impairment of the payment system’s functioning and 
large fiscal costs;  

• potential spread of negative effects on other economies, by means of contagion, 
as the international financial markets become increasingly integrated. 

Recent legislative and technological changes impacted mainly on the national 
banking systems and have determined a number of authors to note that the pattern 
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that was at the origin of the banking system’s vulnerability is likely to change, so as 
to reflect the new risks to which the banking environment is exposed. The main 
arguments for this view are supported by Morttinen, Poloni, Sandars and Vesala 
(2005) and refer to the continuous increasing of bank exposure to market and 
operational risk, to shocks arising from the strong relationship with financial non-
banking institutions, to the increase of cross border financial activities that induce a 
currency risk. In addition, financial difficulties or even bankruptcy of a credit 
institution playing an active role on the interbank market may pose a risk of 
contagion. The decline of traditional banking activities and credit institutions’ 
increased exposure to new forms of risk has been signaled, too, in the studies of the 
following authors: King, Nuxoll, Yeager (2006), Moreno (2006), Turner (2006).  

In recent years, regulators have established requirements in order to strengthen 
market discipline, eliminate barriers that restrict the access of foreign credit 
institutions on the national market, the possibility of developing new business lines 
and diversifying the range of financial products and services offered to customers 
(bancassurance, factoring, asset management, investment banking, financial 
derivatives).  

On the technological side, electronic payments, Internet banking services and self 
banking are a series of services that have revolutionized banking, but at the same 
time, created preconditions for new forms of expression of operational, legal, 
strategic and reputational risk. 

The process of financial liberalization was one of the underlying factors of the 
nationwide and across borders amplification of banking activity. The desire for 
better positioning in terms of market share, the imminent diversification of banking 
products and services (retail banking, corporate banking, asset management, 
investment banking, private banking) have prompted large financial institutions to 
adopt a permissive attitude towards taking excessive risks, focusing on the volume 
of lending activity, along with relaxation of practices involved in granting and 
monitoring the concentration of exposure to a certain segment of customers or 
business sector. In order to mitigate exposure to risk, they have resorted to creating 
sophisticated financial instruments, through the trading of which they intended to 
disperse risk to other market players. 

In the following, starting from a statement widely discussed in economic studies, 
according to which crises, especially those affecting the financial and banking 
system, show a recurrent pattern, we intended to analyze the extent to which the root 
causes of the current financial crisis find their correspondent in the factors that lie at 
the origin of the past crises. The article was structured as follows: in the first part we 
have synthesized the main understanding associated to banking crisis episodes. In 
the second part, we have presented the macroeconomic, microeconomic and 
institutional factors which have the potential, from the standpoint of policy makers, 
to generate episodes of financial sector vulnerability. The third part briefly depicts 
the chronology of the actual financial turmoil, focusing on its leading factors, and 
outlines those characteristics common with past crises. 
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1. The Concept of Banking Crisis  

In the economic literature, there have been shaped different understanding regarding 
the identification and definition of financial turbulence events as episodes of 
banking crisis.  

Analyzing a sample of 69 countries in Asia, Africa and Latin America that have 
experienced systemic banking crises or significant difficulties in the period 1980 to 
1995, Caprio, Klingebiel (1996) revealed that the main characteristics of distress 
episodes were: the negative impact of the concentration of lending and deposit 
taking activity in a small number of credit institutions, the high share of bad loans, 
the solvency and liquidity problems. In addition, deterioration of foreign trade has 
affected the real sector, and indirectly, the banking sector through credit channel. 
This latter conclusion is supported by Morttinen, Poloni, Sandars, Vesala (2005), 
who argue that shocks generated by real sector spread on credit institutions through 
a series of channels, the most important being the credit one. If shocks occurrence 
coincides with a state of latent fragility of credit institutions’ financial position, it 
can lead to an erosion of bank capital, to the point where the entire banking system 
faces a crisis. 

Dziobek, Pazarbasioglu (1997) believe that a banking crisis has systemic potential if 
the affected credit institutions hold at least 20% of total deposits in the banking 
system. Hardy, Pazarbasioglu (1999) add other two indicators: the volume of 
deposits as a percentage of GDP and the share of credit in GDP. The first one 
indicates the extent of deposits’ withdrawal phenomenon in the banking system, and 
therefore a lack of confidence, while the second one captures the degree of financial 

that a bank is in difficulty if the weight of bad loans in total assets is 
greater than the banking system’s average in normal periods, plus two standard 

define the crisis as a situation in which bank capital plus reserves 
surplus is lower than the highest value between nonperforming loans and net 

intermediation.  

Among the quantitative indicators of episodes of vulnerability, an important place is 
hold by those sizing asset quality. Gonzalez-Hermosillo (1999) considered that the 
deterioration of credit institutions’ business may be reported by a ratio of 
nonperforming loans to total assets exceeding the threshold of 6-8%. Rojas-Suarez 
(1998) argued 

deviations.  

To identify the banking crisis episodes which have at the core endogenous, bank-
related deficiencies (for instance a generalized insolvency), Mannasso (2004) 
proposed to 

provisions.  

In the view of Gavin, Hausmann (1998), crises are the result of the interaction 
between macroeconomic shocks and banks' vulnerability. A bank is considered 
vulnerable when small shocks affecting asset quality, liquidity or income may 
generate a severe lack of liquidity or insolvency. Typically, vulnerability increases 
when banks engage in risky investment or lending activities, with no corresponding 
increase in bank capital, or when macroeconomic volatility alters the relationship 
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between bank’s assets and liabilities. The permissive granting of loans (lending 
boom), without a careful analysis of the creditworthiness of the applicant and of the 
collateral may turn into losses from bad loans, boosting the bank's status of latent 
vulnerability.  

Honohan, Klingebiel (2000) argued that a latent insolvency, widespread in the 
banking system and manifested a prolonged period, may trigger a bank crisis event. 
Goldstein, Kaminsky, Reinhart (2000) considered that the onset of a banking crisis 
may be announced by two events: the phenomena of bank run, leading to closure, 
merger or takeover of financial institutions by the public sector, or, failing the above 
phenomena, closures, mergers, takeovers, government assistance provided to an 
institution or group of financial institutions, which marks the beginning of similar 
actions, generalized to the entire banking system.  

According to Arena (2005), if a significant number of credit institutions record an 
excessive share of debt to total assets, likely to cause bank run phenomena, the 
collapse of banking institutions or government intervention, then we have a banking 
crisis. Villa (2000) suggested two aspects that may indicate the imminence of a state 
of distress of the banking system: the decreasing price of the shares quoted by credit 
institutions on a regulated market and the rapid increase in the volume of deposits.  

Diamond, Dybvig (2000) understood the concept of banking crisis as a random 
event, not related to changes in the real economy, which is due to individuals’ self-
fulfilling expectations. In this context, the authors proposed a model characterized 
by two states. The first one occurs when a depositor anticipates the imminence of a 
banking crisis episode and immediately withdraws the amounts deposited. His 
behavior could lead to a speculative attack from other depositors, a phenomenon 
called "bank run”, which will seek to withdraw their deposits at once, forcing the 
credit institution to liquidate much of its assets, and even fail. An alternative state is 
that no one expects a bank run and the banks have sufficient resources to meet 
withdrawals of deposits. This theory, however, was invalidated by empirical studies. 
In view of Frydl (1999), a banking crisis is not a singular, isolated event, whose 
onset can be accurately determined, but one episode diffusely extended over a period 
of time, without a starting or ending date clearly defined. 

Demirguc, Detragiache (1998) provide a quantitative definition, arguing that a 
banking crisis is characterized by fulfilling at least one of the following conditions:  

 system exceeds 10%; 

• occurrence of wide "bank run" phenomena, generalized guarantee of deposits by 

• nonperforming assets to total assets ratio of the banking

• the cost of the rescue operation is at least 2% of GDP; 

• banking sector problems resulted from the widespread nationalization of banks;  

the government, "freezing" of deposits, extended bank holidays. 
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The wide range of understanding of the concept of banking crisis should be 
interpreted in terms of macroeconomic and institutional characteristics specific to 
each country, the degree of restructuring, development and regulation of the banking 
system but also of the effectiveness of supervisory activities. Most studies avoided 
the explicit, quantitative definition of the concept of banking crisis, just because of 
the multitude of issues that it can take. Moreover, it is well known the difficulty of 
precisely determining the onset of the crisis, its triggers, duration and severity. 

To fully capture the triggering events, the characteristics and implications of a 
banking crisis, it is not enough to refer only to the affected credit institutions. Their 
insolvency was not generated only by individual vulnerabilities, but by the adverse 

re are several 

action of one or more macroeconomic culprits.  

Although it is widely agreed that each banking crisis, by the mix of factors that lie at 
its origin, is a unique, complex event, which has its own dynamics, the
"ingredients" which, to varying degrees, are always present, fact that led many 
authors to claim that banking crisis episodes show a recurring pattern.  

2. Review of the Banking Crises’ Leading Factors 

In the last two decades, banking crises have become a phenomenon commonly 
encountered. Economic literature has recorded a wide variety of culprits and effects 
manifested both domestically and internationally, through the phenomenon of 
contagion. In the following, we chose to focus on the views accepted by policy 
makers such as central banks, IMF, ECB or BIS and we reviewed several studies 
aiming to identify the key factors that precede the episodes of banking activity 
deterioration (Arteta, Eichengreen 2000; Arvai, Vincze 2000; Goldstein, Kaminsky, 
Reinhart 2000; Ahumada, Budnevich 2001; OCC 2001; Bergo 2002; Ranciere, 
Tornell, Westermann 2003; Jagtiani, Kolari, Lemieux, Shin 2003; Mannasoo 2004; 
Morttinen, Poloni, Sandars, Vesala 2005; Allen 2005; Arena 2005; Demirguc-Kunt, 
Detragiache 2005; Wolfe, Schaeck, Cihak 2006). The common conclusion of these 
studies is that, at the origin of banking crises doesn’t lie a single factor, but a broad 
combination of factors, which vary depending on the structural features of an 
economy and banking system, on the impact of institutional characteristics (financial 
liberalization process, the presence of explicit schemes of deposit insurance, moral 
hazard, the attitude of the central bank). From this perspective, there is ample 
controversy on the prevalence of macroeconomic turbulences on credit institutions’ 
specific factors, in the process of triggering a banking system distress, and, in 
extreme cases, even a banking crisis. 

Llewellyn (2000) argued that “an unstable or unpredictable macroeconomic 
environment is neither a necessary nor sufficient condition to trigger a banking 
crisis. The causes must be sought especially in the credit institutions. Ultimately, the 
origin of banking crises is a defective system of risk management and internal 
control”. This vision is agreed by Gavin, Hausmann (1998), which state that the 
pressure exerted by macroeconomic factors on the banking system may lead to a 
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state of insolvency of some credit institutions, but their failure has to be seen as a 
consequence of individual vulnerability of the institution in question.  

Caprio, Klingebiel (1996) and Halme (2000), analyzing the causes of banking crisis 
episodes in the Nordic countries have systematized three common elements: external 
shocks ("bad luck"), unsustainable monetary and economic policies, inappropriate 

s of 
potential damage of its solvency or liquidity, due to low management performance, 

for the financial liberalization framework ("bad policy") and excessive risk taking by 
credit institutions ("bad banking").  

Summarizing the most relevant empirical results of the studies that have investigated 
the origin of banking crises, we can say that they are not, exclusively, the effect of 
an adverse macroeconomic phenomena, but a complex combination of factors 
specific to each country's economic and monetary policy, against a background of 
latent vulnerabilities of the banking system. According to Gavin, Hausman (1998), a 
credit institution is vulnerable if small shocks applied on profits, asset quality or 
liquidity create a state of insolvency or illiquidity, which affects the ability of the 
bank to honor its short-term obligations. In a report published in 2002 by the Basel 
Committee, a vulnerable credit institution (weak bank) is defined in term

inadequate financial resources, lack of long-term sustainable strategies, low quality 
of the assets’ portfolio, poor risk monitoring systems and internal control.  

Some authors (Tussing 1967, Macey 1999) point out that in a developed economy, 
banking bankruptcies are not necessarily a problem, but a sign that ineffective 
institutions, not adapted to a competitive environment are taken out of the market. 
Tussing says that it is desirable that an inefficient bank fail, so that the financial 
resources find productive uses, the credit allocation improve its efficiency according 
to social priorities and economic growth not being slowed.  

This view is supported also by the Basel Committee (2002), which emphasizes that 
the banking collapse is one of the results of risk-taking in a competitive environment 
and banking supervision cannot give a definite assurance that banks will not 

The main factors identified in the economic literature, which had a substantial 
sified in the following three 

types: macroeconomic, microeconomic and institutional. 

• Macroeconomic volatility. A major banking crisis has a macroeconomic 
 forms. On emerging markets, volatility may 

have internal and external sources. The main external sources are: 

collapse. Protecting the financial system and depositors' interests should not be 
viewed as incompatible with the bankruptcy of individual banks. 

contribution in triggering a banking crisis, were clas

A. The category of macroeconomic factors includes:  

component, which can take various

a. Deterioration of foreign trade.   
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Kaminsky, Reinhart (1995), Gavin, Hausman (1998) believed that the decline in 
foreign trade is an important factor preceding banking crises in emerging countries 
or low-industrialized ones. Small economies, characterized by a concentration of 

d structure of exported goods, 
usually face with significant fluctuations in foreign trade, being likely to be 

ivate capital flows. Interest rates 
fluctuations affect both the cost at which emerging countries can borrow and their 

anking crisis, while in countries where it 
occurred only difficulties of the banking sector this trend was not evident. 

ic volatility characteristic to 
emerging countries has been significantly reduced through the adoption of prudent 

lopment of capital market as an alternative to 
procure the funds, more flexible exchange rate regimes, increase of foreign reserves, 

exports to only certain countries or a less diversifie

confronted with banking crises, too.  

b. The interest rates on the international market  

Have an important role by the effect induced on pr

ability to attract investment from the international market. Incompletely sterilized 
capital inflows translate into an increase of the volume of available financial 
resources, which attracts the expansion of lending. 

Internal sources of macroeconomic volatility are the GDP growth rate and inflation 
rate. When the two rates fluctuate significantly, credit risk assessment becomes 
difficult. Caprio, Klingebiel (1996), examining the period 1960-1995, noted that the 
volatility of economic growth and inflation rate recorded an upward trend in 
countries that have experienced severe b

Demirguc, Detragiache (1998) considered that at the origin of banking crises are: a 
low economic growth, persistent inflation, too high real interest rates and a 
vulnerability to sudden capital outflows.  

Turner (2006) believes that, today, the macroeconom

macroeconomic policies, the deve

reducing budget deficits and public debt to GDP ratio. 

• Adopted exchange rate regime 

The exchange rate regime implemented may influence vulnerability to speculative 
attacks, the real value of bad loans denominated in foreign currency or the central 
bank’s ability to act as lender of last resort for banks that are solvent but temporarily 
short of cash. Domac, Martinez-Peria (2000) examined the extent to which the 
implementation of a particular type of currency regime affects the likelihood of a 
banking crisis episode, its cost and duration. Thus, the fixed exchange rate reduces 
the likelihood of triggering a banking crisis, but, in turn, increases its costs, 
measured in terms of economic slowdown. The banking crises’ duration, however, is 
not influenced by the degree of exchange rate flexibility. 

In the case of a floating exchange rate, the external shock will be associated with 
nominal exchange rate depreciation and rising domestic prices. This reduces the real 
value of bank assets and liabilities to an appropriate level of bank solvency. 
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Real exchange rate volatility can create difficulties to banks both directly, when 
there is a maturity or currency gap between the bank's assets and liabilities, and 

ignificant capital flows also face a greater expansion of 
credit. In this situation, characterized by a rapid expansion in economic activity and 

sing lending can contribute to an asset price boom, to the increase of 
imports, to the overheating of economy, to the deterioration of balance of payments 

ressures and increased 
exposure of the banking sector to credit risk. In addition, empirical studies have 

Kaminsky, Reinhart (1995) believe that the severe decline in real asset prices is one 

Bordo, Jeanne (2002), Helbling, Terrones (2003) introduced a distinction between 
(equity price 

booms) is more common than real estate prices (real estate price booms), the 

• Assets and liabilities mismatch, in terms of currency and maturity  

indirectly, when the national currency depreciation affects borrowers’ repayment 
ability. 

• Lending booms and capital inflows 

The term “lending (credit) boom” means the rapid expansion of lending compared to 
the rate of economic growth. Typically, emerging economies whose banking 
systems are inadequately regulated, creating preconditions for the manifestation of 
moral hazard, and receiving s

consumption, banks find it difficult to assess the risk associated with lending, 
because most debtors are, at least temporarily, profitable and liquid. In addition, 
increased competition, as a result of the entry of foreign banks can contribute to a 
more lenient credit granting. 

Although the contribution of this factor to generate a banking crisis is the subject of 
many studies, an excessive loan growth rate raises, first, its influence on financial 
stability. Increa

and current account deficit, to increased inflationary p

revealed the presence of a strong correlation between the rapid expansion of lending 
and bad loans. 

• Collapse of real asset prices (shares and real estate)     

of the best culprits of banking crises. Thus, it reduces the debtors’ net wealth, who 
will find it difficult to repay loans. BIS (1996) argued that emerging economies in 
which private capital flows are ahead of the capital market size will face a high 
degree of volatility of share prices. 

different types of real assets. Although expansion of share prices 

economic consequences of a contraction in the growth rate of real estate prices are 
more stringent than those of share prices. 

One of the indicators that signal the development and maturing of an economy is the 
ratio of broad money to GDP (called also degree of monetization of the economy, as 
it reflects the degree of financial intermediation in a country). 

 10 
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Goldstein and Turner (1996) stated that not any increase of the indicator can be 
considered benign. If bank debt is increasing faster than the size of the economy and 
the volume of international reserves, if there is a significant mismatch between 
assets and liabilities in terms of maturity, liquidity and currency, if reserves and 
bank capital are not enough to compensate volatility of bank assets and whether the 
economy is exposed to shocks, then we have the recipe for the increased fragility of 
the banking system. 

nd their customers to denominate their 
debt into foreign currency. A bank strategy that can be risky if the foreign currency 

ial liberalization, together with 
population's access to information and new technologies have contributed to altering 

. 

ies arises from maturity mismatch, 
because they have less access to long-term financing sources and receive insufficient 

B. The main microeconomic factors are: 

Against the background of inflationary pressures, interest rates record high levels, 
thus increasing the temptation for banks a

depreciates consists in short-term borrowing in foreign currency on the interbank 
market in order to finance long-term loans. If the foreign debt position is not hedged, 
banks will be more vulnerable in the event of a banking crisis occurrence.  

Calvo and Goldstein (1996) found that financ

the currency composition of bank deposits

Another risk for banks in developing countr

support from the capital market in terms of enhancing liquidity and risk 
diversification. Goldstein (2001) argued, however, that the maturity or currency 
mismatch, alone, cannot generate a banking crisis. 

• Deterioration of the asset portfolio quality  

Whether it was caused by economic reasons, mismanagement, internal fraud, this 
factor has been identified in most cases of problem banks. OCC (2001) proposed a 
series of signs of imminent impairment, which can be learned from the off-site 
reports and on-site examinations:  

 expansion of lending activity without a corresponding increase in provisions; 

 the increasing share of nonperforming loans in total loans; 

• Banking strategies focused on rapid growth  

 deterioration of economic conditions locally; 

 predominance of long-term loans in the credit portfolio; 

 concentration of credits in certain sectors.  

 11



Икономически изследвания, кн. 3, 2010 

Excessive growth of a bank business, compared to the evolution of economic 
indicators, is seen by supervisory authorities as a possible precursor of problems 
arising from poor loan portfolio quality. In addition, aggressive growth, by the 
problems of adverse selection that induces, increases risk exposure, may distort the 
banking risk and the standards of collateral’s selection, the management quality and 
internal control. 

The negative impact of aggressive strategies, meant to increase the volume of assets, 
has been demonstrated in the empirical studies of the authors King, Nuxoll, Yeager 
(2005), Brossard, Ducrozet, Roche (2007). As this strategy requires focus on 
business expansion, at the expense of monitoring and correcting existing problems, 
the effects may develop into an increased vulnerability to changes in economic 
sectors (energy industry, real estate investments), and even bank failure.  

Guidelines developed by OCC in 2001 offer a number of clues for the identification 
of such a strategy:  

 there are significant differences between the growth pace mentioned in the 
bank's budget and that in the strategic plan; 

 the risk profile is higher than anticipated;  

 risk selection standards and safeguards have been reviewed; 

 the structures responsible for internal control experienced minimal changes; 

 the sources of funding are unstable or on short term; 

 the capital records a rapid decline; 

 developing new products and activities without the necessary expertise and 
without adequate control of new risks; 

 the increase is mainly due to agent or broker transactions. 

Thus, extending the product range and diversification of business lines acquire 
negative connotations to the extent they are not accompanied by a corresponding 
development of the level and complexity of the internal risk management. 
Supervisors’ role is to determine if the size, nature and type of growth can be 
managed effectively by the bank in terms of internal control structures, training of 
staff, quality of assets, off balance activities and liquidity.  

• Empowering shareholders, managers, depositors and supervisors  

For a crisis or bank failure prevention to be effective, it is necessary to gather the 
contribution of shareholders, managers, depositors and the supervisory authority, to 
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deter excessive risk taking and to impose corrective action. In case of failure to 
fulfill their mandate, they are all involved in bearing the consequences/losses. 

According to Goldstein and Turner (1996), shareholders will elect competent 
managers and executives, who will seek bank solvency and profitability, only if they 
are aware that their funds are at risk. Therefore, bank capital will have two 
functions: protection against exceptional losses and promoting good governance. It 
is important to clearly establish who will bear the costs of restructuring. If those who 
have benefited most from risk-taking will be also those who will bear most of costs, 
then significant shareholders will adopt a more cautious behavior. 

, for facilitating communication between hierarchical structures, for audit 
activities and internal control (Committee of European Banking Supervisors, 2006). 

ement a capital adequacy framework that respects the 
rules on minimum capital requirement and the requirements of Pillar 2.  

The executive management’s task is to ensure that internal risk management systems 
are respected. The top management of a credit institution is directly responsible for 
the bank's strategy and its attitude towards risk, for the internal organization and the 
clear, coherent, transparent and well defined allocation of responsibilities and 
authority

In addition, in the context of Basel II requirements, the top management has the 
obligation to define and impl

Numerous studies blame the poor quality of management as an aggravating factor of 
bank insolvency. The managers’ decisions have a direct impact on banks’ business, 
as demonstrated by studies that have examined the 1980s and early 1990s, according 
to which most of bank bankruptcies are due to shortcomings in managerial work 
(poor management). OCC (2001) proposes a series of elements that can indicate this 
factor:  

 lack of managers’ responsiveness to recommendations of corrective action, 
made by supervisors; 

  the board of directors is not informed on key banking activities or adopts a 
passive attitude, without setting the general direction of action, the nature and 
extent of risk which may be bear by the credit institution. The alternative is a 
strong, independent, informed council, with an overview of bank 
management, to ensure that internal control systems can identify and manage 
risks; 

 failure to comply with laws, regulations, policies and banking practices;  

 lack of long term planning, conflicting objectives, inadequate resources to 
attain the objectives; 

 refusal to give supervisors the information requested.  

Kasiak (2000) believed that both the responsibilities and penalties applicable to top 
management must be explicitly stipulated in banking regulations. It is required to 
monitor the performance of banking activity, to maintain a good profitability, to 
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outline a strategy that does not prejudice the creditors’ interests, that should not 
adversely affect the liquidity of the institution and banking system stability.  

Following several studies on the banking system in Britain, conducted over six 
years, Sergeant (1999) noted that the lack of a clear, consistent, understood strategy, 

ext. The author stresses that top management must demonstrate a 
thorough knowledge not only of the causes of losses, but also of the sources of 

Depositors, in turn, must acquire an important role in implementing market 
vernment involvement in rescuing insolvent 

banks has undermined the depositors and other creditors’ initiative to monitor 

ance activity, there are suspicions that the legal and political 
framework could encourage the delay in reporting a bank bankruptcy or imposition 

iel (2000) estimated that the maintenance of 
 increased fiscal costs by 7% of GDP.  

e back office ones, unawareness of the senior 
management regarding the exact size of risk exposure, lack of backup plans in case 

rch revealed that small financial systems have a low efficiency and 
are more vulnerable to crises than large ones. In addition, banking systems face an 

rtfolios and concentration of exposures to 
certain categories of debtors or economic sectors, and the regulatory and supervisory 

hat banking systems in 
emerging countries that do not impose barriers to foreign banks have a much lower 
vulnerability to crises and greater efficiency of banks with domestic capital. Since 

agreed by all departments of a credit institution, is a common deficiency of all 
institutions faced with problems. The main weaknesses concern the inadequacy of 
resources on which the strategy is based (insufficient economic capital, poor 
technology, inadequate experience and skills of human capital) and inability to 
adjust the existing strategy, taking into account the economic, social, legal and 
technological cont

profits and risks incurred to achieve those profits. Also, he reiterates the importance 
of performing regular reviews, based on scenarios, in order to assess potential 
opportunities and threats surrounding the business of the credit institution.  

discipline. Some analysts believe that go

banking activity. Padoa-Schioppa (1996) argued that depositors are too dispersed, 
too insignificant and too unsophisticated to exercise some financial discipline on the 
banking activity.  

Regarding surveill

of remedies. Honohan and Klingeb
insolvent banks in the banking system

• Lack of a rigorous internal control  

Another source of banking activity damage is the lack of differentiation between 
front office operations and th

of falling computer systems, technical problems, and lack of independent internal 
audit department.  

• Small size of the banking system  

Empirical resea

increased risk due to undiversified loan po

activities are often inadequate.  

The negative impact of this factor can be reduced by the entry on the banking market 
of foreign-owned banks. Empirical studies have shown t
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1990, the share of foreign banks in national banking systems has increased 
continuously.  

• Increased off-balance sheet exposure  

Although off-balance sheet exposures are not the main cause of bank bankruptcies, 
significant increase in their volume in recent years has attracted the supervisors’ 
attention. Due to the widespread use of financial derivatives and securitization, it 

risk.  

uld 
take into account the following aspects:  

 participation in financial markets without training or expertise;  

 high volume of off-balance sheet activity compared with the size and bank 

 counterparty risk;  

 absence of predetermined limits on the amount of activities;  

 inadequate internal control mechanisms.  

• Fraud and domestic abuse 

This factor was reported in numerous bank failures, on the background of impaired 
rosion of 

the bank's reputation and public confidence. The guide prepared by the OCC (2001) 

o the bank financial results; 

 

ers;  

levant information;  

can be noted an increase in off-balance sheet credit 

OCC (2001) stated that, in evaluating off-balance sheet activities, supervisors sho

risk profile;  

 a significant exposure to

 substantial residual values resulting from securitization transactions;  

 accounting errors in recording off-balance sheet items;  

internal control and surveillance. The immediate effect is reflected in an e

proposes a list of suspicious transactions:  

 salaries and excessive bonuses compared t

 fees paid in advance for services not yet provided; 

 preferential interest rates for bank staff;  

 unjustified transactions between bank management and custom

 obstructing access to re

 sale of low quality assets of other banks;  
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 unjustified discrepancies concerning cash flows.  

Supervisors must review and evaluate the findings of internal and external audit 
reports on the effectiveness of internal control and separation of powers, to avoid a 
conflict of interest between the responsibilities of a single person.  

g, with high real interest rates but also 
higher volatility on financial markets.  

ctions imposed on lending contributes to the recovery of 
credit demands, and reducing the minimum reserves requirements allows credit 

In this context a special role is given to supervisory authorities, which must have 

merging economies in Asia and 
Latin America have experienced banking crises after a period between three and five 

 that the proxy variables of liberalization (real interest rates and 
monetary multiplier) have a high predictive power of the banking crises.  

nt involvement in banking activity and low control of “connected 
lending” 

C. Institutional factors are:  

• Inadequate preparation for financial liberalization   

Few authors question the long-term benefits of the liberalization process in emerging 
countries. However, there are concerns about new risks banks face, on their ability 
to monitor, quantify and manage them. Often, the onset of the liberalization process 
coincides with a rapid expansion in lendin

When interest rates are liberalized, banks may lose the protection afforded by their 
term structure, which kept short-term rates to a level below the long term ones. In 
addition, raising the restri

institutions to adapt to increased demand for loans. The influx of foreign capital and 
the entry into the banking sector of new foreign competitors enhance local banks 
incentives to engage in risky activities, which offer a substantial pay-off and ensure 
the maintenance/increase of market share.  

resources and adequate training programs to monitor and assess the risks associated 
with new activities. Empirical studies have shown that financial liberalization often 
precedes banking crises.  

Kaminsky and Reinhart (1999) showed that many e

years from the beginning of the financial liberalization process. In addition, the 
authors found

It is important to note that not the liberalization process itself creates difficulties for 
the banking system, but the pace at which it is implemented may not be adequate to 
the regulatory and supervisory status of a particular country. This process induces 
excessive risk taking, so that each credit institution must be able to strike a balance 
between potential loss/costs and expected benefits.  

• Governme

Both factors have an important role in generating banking crises because they allow 
the interference of government political objectives or personal interests of bank 
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management in banking activity, impairing profitability and efficiency of financial 
intermediation. A study of the Basel Committee (1996) found that banking systems 
characterized by a high proportion of banks with majority state capital tend to be 
more concentrated, less open to penetration of private-owned banks and show a 
greater tendency to use public funding for bailing out financial institutions facing 
difficulties.  

t the borrowers’ creditworthiness. Being protected 
in case of insolvency and with the state covering their losses, these entities do not 

sed incidence of banking crisis.  

 was more evident and 
rapid in industrialized countries.  

rected to bank management. Risks 
attached to this practice refer to a lack of objectivity in granting credit or even fraud, 

to these debtors within the legal framework and, in addition, 
according to the status held in the bank, they have a guaranteed access to liquidity. 

ctivity.  

Lending decisions of state-owned banks are often suspected of political interference, 
which encourage credit allocation to certain sectors of the economy or interest 
groups, without taking into accoun

have initiatives to innovate, to diversify and modernize the business, to identify bad 
loans, to increase provisions and to control costs. In other words, the state does not 
promote a competitive attitude in the banking sector. At the macroeconomic level, 
there is a low economic growth, underdeveloped financial sector, questionable 
productivity and increa

A World Bank study (2001) estimated that 40% of world population lives in 
countries where most bank assets are held by state-owned banks. Although, over 
time, we noted a decline in this form of ownership, the trend

Caprio and Honohan (2001) argue that the predominance of state-owned banks is a 
reminiscent of the 1950-1960 periods, when it was widespread the idea that the 
government can allocate capital more efficiently than private banks, because they 
are not interested in financing the poorest segments of society and would be prone to 
excessive risk taking.  

The term "connected lending" refers to loans di

but also to an undesirable concentration of credit risk.  

De Juan (1996) believes that in those cases, it is difficult to perform a quality 
management and to identify and properly provision doubtful loans, as it is unlikely 
that banks relate 

Lindgren (1996) indicates preferential credits as a key driver of banking problems in 
Argentina, Bangladesh, Brazil, Chile, Indonesia, Malaysia, Spain and Thailand.  

• Legal and accounting permissive framework 

Analysts say that there are emerging countries where the legal and accounting 
framework is underdeveloped, without imposing strict and clear rules for 
monitoring, assessment and penalty, which prevents the exercise of market 
discipline, of an effective banking supervision and the conduct of a profitable 
banking a
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In some countries, accounting conventions that classify bank assets as being 
nonperforming are not stringent enough to prevent inclusion of doubtful loans in a 
higher, favorable category. Thus, there is the phenomenon of "ever greening", which 
consists in granting a new loan to a borrower who already has an outstanding debt in 
the repayment of the first loan. This practice is met frequently when the only 
criterion for classification of loans is the status of payments and not the debtor's 
creditworthiness or market value of collateral. For example, in Thailand, 
Philippines, Malaysia and Taiwan, before the onset of the crisis, loans were 

 
soundness. These distortions in identifying the true bad loans may be the reason for 

ferential, represented by the 
International Financial Reporting Standards (IFRS) do not weaken the effects of 

e financial system. 

y credit institutions and insolvent ones is often 
hampered by the absence of financial statements on consolidated exposure of banks, 

, have specific advantages that enable them to address the problems 
induced by asymmetric information. The concept of asymmetric inform
presented in two nomic 
is the field of ext information, and 

 particular of deposit guarantees (as a driver for moral hazard) in triggering a 
banking crisis event. Demirguc-Kunt, Detragiache (1998), Cull (1998), Demirguc-

considered nonperforming only if there were arrears of payment between 6-12 
months.  

 If bad loans are systematically undersized, the provisions will not be sufficient, and 
periodic reports of the net profit and capital will be overstated, distorting the 
supervisors and public’s perception on the bank solvency, profitability and

which the bank capital hasn’t a significant predictive power in identifying banking 
crises. In addition, De Juan (1996) advises supervisors to focus on the good loan 
portfolio, not on those bad loans.  

Sinn (2008) believes that the current accounting re

contagion arising from asset price changes. Thus, if the price of assets held by credit 
institutions varies, they are required to reassess and reflect it in the quarterly 
financial statements. Regular reporting of unrealized gains and losses boosts the 
volatility of the institutions’ share price, which then spreads in th

The distinction between health

by the lack of uniform reporting for banks in the same banking system, by non-
periodic publishing of key financial data, by not applying penalties for failure to 
draw up correct reports for the supervisory authority.  

To these we can add the difficulties in assessing the creditworthiness of customers, 
because of the lack of adequate credit scoring. Typically, assessing the 
creditworthiness takes into account the following issues: cash flow, capital, 
collateral, behavior and vulnerability to the economic climate.  

• Asymmetric information  

It affects the ability of the financial system to function effectively and fairly, and the 
banking system in particular, by preventing the efficient allocation of credit. 
Mishkin (2000) suggested that credit institutions, compared to other financial 
intermediaries

ation is 
literature ways: adverse selection and moral hazard. The eco

ensive controversies about the role of asymmetric 
in
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Kunt, Kane (2002) revealed that explicit deposit guarantee schemes and the degree 
of effectiveness of legal regulations, specific to each country, have a significant 

portance, constituting a risk factor. Instead, Arteta, Eichengreen (2000) reject the 
hypothesis that deposit guarantee schemes, the process of financial liberalization and 

e underdeveloped institutional framework would increase the probability of a 
crisis event.  

Figure 1 
Features triggering banking latent vulnerabilities 

 

s into question the link between moral hazard and a potential 
crisis. Thus, if there are governmental or international institutions guarantees, then 

ke 
nt 

(downside risk). If such practice is widespread, it may generate a financial crisis.  

im

th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen (2005) bring

banks, creditors, or those who benefit from the guarantees will be stimulated to ta
risks, gaining profit (upside potential) and leaving the loss on the insurer accou

Usually, banking system vulnerability accentuates in times of sustained economic 
growth, when, at least on short and medium term, investment projects are profitable 
and borrowers are solvent. Also, banking activity, characterized by permissive 
lending standards and a forbearing risk attitude represents the germ of potential 
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capital erosion. In figure 1 we have summarized the main factors that lead to banks’ 
latent weaknesses. 

3. The Current Financial Crisis – Causes, Characteristics and Implications  

for profits and increasing risk taking. To counter its effects it had been necessary the 

ancial crisis, currently underway. Financial markets have begun to 
record serious disruptions, threatening the robustness of financial institutions and 

Torre, Ize (2009) classify the failure of prudential regulations in three categories:  

 the ex post regulations, implemented 
after the occurrence of an adverse event, represented by the safety net 

stitutions forms a solid and solvent banking system. Also, 
there were not considered the interdependencies between financial institutions, 

The current financial crisis marked the end of a period characterized by eagerness 

timely and concerted intervention of the international financial organizations, central 
banks and governments, which took urgent measures, designed to restore confidence 
in the international financial system and provide liquidity. This appeared, in August 
2007, to be a problem of the U.S. subprimes mortgage market, then it transformed 
into a global fin

their capacity to meet current shocks.  

Although it is widely agreed that at the origin of the crisis was an accumulation of 
factors, there is no consensus on the elements that held the decisive role in its onset.  

According to the OECD Competition Committee, the main factors are the excessive 
global liquidity and the absence of regulations on risk management associated with 
new securitized financial instruments, allowing the transfer and trading of credit risk 
as a distinct asset class (CDO – collateralized debt obligations and CDS – credit 
default swaps).  

• failure of the goal, because it was believed that the market penetration of non-
regulated, small intermediaries will not exert adverse effects on financial 
stability. These intermediaries attracted funding from the interbank market and 
granted mortgage loans, which then they took out from the balance sheet, in the 
form of issuing unregulated securitized instruments represented by CDO or CDS. 
In the process of risk outsourcing were involved mainly unsophisticated 
investors, allowing non-regulated intermediaries to grow rapidly, to become 
major players of the market. Once the crisis triggered on the subprime market, it 
was necessary to include them, too, in the safety net mechanism.  

• failure of focus. At the regulatory level, there is a clear distinction between ex 
ante prudential regulations, whose purpose is to monitor the quality of bank 
assets and capital adequacy to risks, and

mechanism. In this case, however, asset quality has been obscured by the 
widespread use of securitization practices and by the investment grade ratings 
provided by rating agencies for the securitized financial instruments. A second 
error lies in the fact that prudential regulations have focused on monitoring the 
soundness of each financial institution in part, starting from the premise that the 
sum of all credit in
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manifested both in the interbank market and in the unregulated securitization 
market (shadow banking system). Thirdly, regulations considered only 
traditional, statistically observable risks.  

• failure of implementing a dynamic approach. Basel II requirements are static, 
independent of economic cycles, whereas it was considered that maintaining a 
minimum level for regulated capital would be sufficient to support banking 
system stability, regardless of business cycle fluctuations. In addition, the accord 
has not surprised the dynamic link, the need of interaction between monetary and 

 the valuation of financial instruments at 
fair value, as market prices change, illustrates the value of a company or business at 

 real value of complex financial instruments undermines confidence 
in global financial markets, reinforcing fears of counterparty risk and generating 

pendencies 
between them. 

process of 
saving, but especially by substantial capital inflows, overlapped with an intensely 
competitive banking environment in emerging and developed countries.  

prudential policy.  

Moreover, the financial advisory firm Greycourt argues that factors such as 
superficial risk monitoring, high degree of indebtedness, ignorance of the explosive 
development of the mortgage market were, indeed, precursors of the crisis, but its 
origin must be sought deeper, in the progressive collapse of ethical behavior in 
financial markets, particularly as regards integrity and accountability to customer 
welfare. Tetangco (2009) argues, in turn, that the current situation is due to the 
market psychology, characterized by greed, ignorance, herd behavior, misuse of 
information, exuberant irrationality.  

Noyer (2008) considers that the current crisis derives from an evaluation problem, 
particularly regarding the accounting treatment of financial instruments. Application 
of the accounting principle which requires

a time, but, from a prudential perspective, it distorts the forward looking analyses on 
financial instruments and risk management practices. In addition, uncertainty 
surrounding the

contagion effects between the different classes of assets, financial markets and 
economic areas. The author stresses that the application of the fair value principle 
should be revised, whereas it increases sensitivity of financial institutions’ balance 
sheet positions to market fluctuations, and, ultimately, may affect the very financial 
stability. Amis, Rospars (2005), Caruana, Pazarbasioglu (2008), Clerc (2008), 
Matherat (2008) adhere to this view, too.  

In the following we make a brief foray into the factors that preceded the 
international financial crisis, taking into account the evolution and de

Ever, the traditional function of credit institutions was the mediation of supply and 
demand for money surplus, a basic requirement being that of allocating financial 
resources in terms of care (to avoid credit portfolio concentration on certain 
categories of borrowers, loan types or economic sectors; continuous monitoring of 
risk exposure; compliance with prudential norms on capital adequacy) and 
efficiency (selection of productive destinations, generating value added for the 
economy and society). Excess liquidity, created not only through the 
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The desire for an advantageous placement on the market, in terms of profitability 
and market share, led credit institutions operate at the limit of complying with 
prudential banking regulations. They launched in an aggressive lending activity, 
whose characteristics were represented by the relaxed lending standards and reduced 
costs of borrowing. Since the main focus of credit was the purchase of durable goods 
and investment in real estate sector, real asset prices have increased gradually. 
Moreover, economic literature highlights the potential of the relationship between 
credit and asset price boom to be a major source of financial instability.  

Credit market in the U.S., particularly the mortgage segment, saw a rapid dynamic, 
which has fueled the increase of residential real estate prices. Unrealistic 
expectations and exaggerated optimism on prospects of economic expansion have 
led lenders to operate on the basis of extremely lax lending practices (small amount 

ause of mortgage loans granted, or 
indirectly, because of collateral brought by debtors as warranty. In addition, most of 

which were not the subject of prudential supervision. 

the context of optimistic macroeconomic climate, financial 
intermediaries had an incentive to create new, complex financial instruments, 

Torre, Ize (2009) offer three possible explanations to the risk appetite of financial 

 get the win, 
leaving the losses in the account of the less informed (the moral hazard 

 of the lax attitude in providing loans, and hence, they have 
proceeded to a dispersion of risk to other players in the market. However, they 
ignored the risks associated with the new financial instruments created. The 

of the advance or even its absence, superficial assessment of customers’ 
creditworthiness, of their ability to repay debt). The absence or lack of interest in the 
implementation of rigorous analyses and risk management procedures have 
contributed to the excessive concentration of loan portfolio in real estate sector, 
financial institutions being directly exposed, bec

the long-term funding granted, and, therefore, of the bad loans came from 
investment banks, 

On the other hand, excessive global liquidity has helped to reduce interest rate for 
risk-free assets and to boost demand for profitable assets, providing a high 
efficiency. In 

without taking into account the risk embedded.  

intermediaries:  

a) intermediaries knew the risks assumed, but they believed they can

paradigm);  

b) intermediaries knew the risks assumed, but preferred to outsource the costs and 
risks (the negative externalities paradigm);  

c) intermediaries did not fully understand the risks assumed, but, like other market 
participants, reacted emotionally to the financial innovation momentum, moving 
from an exaggerated optimism to panic (uncertainty paradigm). 

In our view, the interest in the financial innovation process, through the widespread 
use of derivatives (especially credit derivatives) and securitization, shows that 
financial institutions were aware of the negative potential of risk exposure 
concentration and
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securitization process allowed financial institutions to convert their loans into 
mortgage or asset backed securities (MBS or ABS), which subsequently had been 
repackaged into collateralized debt obligations (CDOs) and other financial 
structured products of great complexity. In addition, the desire to 
profitability s i
other financ risk in the 
banking system.  

In order to fully understand the amplitude of this process, we have depicted the 
outstanding amounts of securitized products issued worldwide (see figure 2) and 
separately for Europe (see figure 3).  

Figure 2 
The total amount of CDOs issued worldwide (billion euro) 

improve 
ssued by led financial intermediaries to buy the structured product

ial institutions, contributing to a severe concentration of 

 
Source: the authors, data collected from The Securities Industry and Financial Markets 
Association (SIFMA) 
 

The peak of global CDOs issuances has been touched in 2006, in amount of 
520.644,6 billion euro. Year 2007 witnessed a small decrease of 7.5% (computed on 
a year-on-year basis); 2008 recorded a severe drop of 87.15 percent relative 2007, 
while in 2009 the contraction augmented at 93.21% (only 4.204,4 billion euro new 
CDOs issued). 

Figure 3 
ro) The dynamics of the European market for securitized assets (billion eu

 
Source: the authors, data collected from The European Mortgage Federation (EMF) 
 

In Europe, the issuance of securitized titles, irrespective of their type, followed a 
relatively similar trend with the global one, but at significant low amounts, with a 
local maximum in 2006, followed by a small decrease of 6% in 2007. The peak has 
been reached in 2008, in an amount of 711.3 billion euro, due maybe to the 
ignorance of the potential contagion effects driven by the subprime crisis in US. In 
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2009, the most active European countries, in terms of issuance of securitized debt, 
were: UK with 613.3 billion euro, Spain with 247.9 billion, Netherlands with 223.8 
billions, Italy with 196.4 billion and Germany with 88.2 billion. It is worth to 
mention that the United Kingdom’s securitization market is the oldest and most 
developed in the world, after the US one. Traditionally, it is the first in Europe to 
issue securitized debt and it has the most complete credit market, especially on the 
mortgage sector. 

The European Mortgage Federation (2008) proposes as main recommendation the 

transparent securitization process”.  

rime and 
subprime mortgage loans, in fact being the only country in Europe that has provided 

mortgage-baked securities. According to the risk appetite, each institutional investor 

 lower risk than 
other assets and implicitly a lower level of regulatory capital. In other words, 

avoidance of making any parallel between the EU’s and USA’s mortgage markets as 
they are not comparable. It notes that “the EU has neither the USA’s problem of 
toxic sub-prime loans, nor its problem of bad securitization issuance (the 
repackaging and selling-on of such toxic loans)”. Moreover, it is outlined that “the 
current crisis in the EU is a secondary symptom resulting from the exposure of 
European banks to the USA’s toxic loans, due to the wide redistribution of these 
loans through an insufficiently 

On the other hand, if we look at a country by country basis, UK has the most 
resembling mortgage market with the US. The most securitizations originated in the 
UK have involved residential mortgages, and, as pointed out by Peterson (2008) 
“tend to show similar structural patterns to those in the U.S”. Another similitude 
with the US is that UK has an active securitization market for both p

subprime loans to borrowers.  

According to the Report of the mortgage funding expert group (2006),  in many 
European countries (Denmark, Germany, Spain, France, Italy, Austria, Poland and 
Portugal) mortgages are originated directly, via bank branches, while indirect 
distribution, via an intermediary or mortgage broker is  increasing and is particularly 
important in countries such as Hungary, Ireland, Netherlands, and the UK. 

Thus, from the traditional "originate and hold" model, in which a financial 
institution providing a mortgage loan retained the default risk, through securitization 
the mortgage market has evolved to an "originate and distribute" model, in which 
the risk of default was transferred to other investors. The mechanism by which 
mortgage loans of questionable quality, with increased risk potential, were removed 
from financial institutions’ balance sheet, consisted in grouping of a number of loans 
in homogeneous risk tranches, and the issue of certain tradable securities called 

purchased the desired tranche, taking not only the possibility of achieving 
substantial gains but also the associated risk. It is worth mentioning that these 
securitized products often carried investment-grade ratings, established by ratings 
agencies, meaning that an opaque, questionable liquid asset carries

securitization gave the opportunity to transform an asset rated as below-investment 
grade (the pool of mortgage loans) into an AAA or other investment grade liabilities. 
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Conflicts of interests in which were involved in the credit rating agencies and 
deficiencies recorded by rating methodologies have significantly contributed to the 
erosion of investors’ perceptions of credit risk exposure. In addition, the a
resell securitie

A study published in 20 tes  
ities rated itc  t
to produce ulk of the year wngrade (83%). C

 deteriorated across all reg n 2009, but to g degrees of seve
rade rates across North Am , Europe and A acific were 59%, 3

espectively”. 
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s increased risk dispersion, beyond national borders.  
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hat “the RMBS structured finance secur

 sectors continued 
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’s
and 

reCDO  the b  do dit 
quality ions i varyin rity. 
Downg erica sia P 6% 
and 22%, r

Table 1
n Pattern of AAA 

 Stable rating investment grade noninvestment grade 
Global structured finance 75.5 14.5 10.0 
ABS 97.1 2.6 0.3 
CDO 46.9 37.3 15.8 
CMBS 87.1 11.6 1.3 
RMBS 71.7 13.2 15.0 

Source: Credit market research: Fitch Ratings global structured finance 2009 transition and 
default study, p. 2. 

 

As table 1 summa tructured finance 
securities rated AAA by Fitch Ratings, 75.5% remained stable, 14.5% had been 
downgraded to an investment grade and 10% to noninvestment grade. If we examine 
the AAA rating migrations for the four structured finance sectors (ABS, CDO, 
RMBS, CMBS), we note that the majority of these downgrades consisted in 
movements to other investment grade categories. The hardest hit was the AAA CDO 
sector, with a cumulative downgrade rate of 53.1%.  

Figure 4 
Global downgrades by sector and issuance year 

rizes, over the year 2009, from all the global s

   
Source: Credit market research: Fitch Ratings global structured finance 2009 transition and 

default study, p. 2. 
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From a global perspective, irrespective the rating assigned to each structured finance 
sector, the first place in the hierarchy of the most impaired sectors is occupied by 
RMBS (securities issued on behalf of a pool of residential mortgage loans), followed 
by CDO, CMBS and ABS (see figure 4). If this analysis is made according to the 
issuance year, the structured products brought to market before 2005 recorded the 
highest impairment rate (32.4%). The issuance years of 2005-2007 account for 
almost 66% of the impaired securities in 2009. 

Although the benefits of credit derivatives and securitization, in terms of risk 
transfer are well known, the diversity of contractual characteristics, the high degree 

ousing market, the 
existence of liquidity in the market and timely repayment of the monthly
borrowers, hav d at t
of its global spr

Triggers of the crisis were the existence of a surplus supply of residential properties, 
which marked the start of a trend of falling house prices and the actions taken by 
Fed in order to mitigate the inflationary pressures, leading to a gradual increase in 
the monetary policy interest rates, until mid 2007 (see figure 5).  

Figure 5 
Historical evolution of the Federal Reserve funds rate 

of sophistication, the inability of the supervisory authority to keep pace with 
financial innovation, evidenced by the absence of regulations which explicitly 
stipulate a maximum limit of the exposure to this type of instruments, to which 
added very positive expectations regarding the expansion of the h

 rates by 
he origin e been another catalyst of the financial crisis and stoo

ead.  

 
Source of the data: http://www.newyorkfed.org/markets/statistics/dlyrates/fedrate.html 

 

The subprime mortgage market collapse in the U.S., in the second half of 2007, 
marked the beginning of a period characterized by profound financial turmoil in the 
financial markets and national economies, the erosion of confidence in the financial 
system. 

In the U.S., the five largest investment banks had been deeply affected: Lehman 
Brothers went bankrupt, leaving the banking scene, Bear Stearns was taken over by 
JP Morgan Chase and Merrill Lynch by Bank of America, meanwhile Morgan 
Stanley and Goldman Sachs have notified Fed on their intention to become 
commercial banks. According to the authors Demirgüç-Kunt, Huizinga (2009), the 
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U.S. has come a full cycle in the regulation of financial activity, from the separation 
of financial institutions into commercial banks and investment banks (the Glass-
Steagall in 1933), the return to universal banking activity (the Gramm-Leach-Bliley 
in 1999) and the disappearance of large investment banks in 2008.  

The first phase of the crisis had been characterized by a lack of liquidity and 
confidence in financial markets, central banks and governments acting together and 
providing liquidity to stabilize the banking systems and maintain their ability to 
finance the economy. Since the second half of 2008, the episode of financial 
turbulence has evolved into a global crisis that has subsequently acquired an 
economic nature. Contraction of credit, both on the supply-side, as a result of tighter 
lending standards, and demand-side, due to public reluctance to seek bank financing, 
was reflected in a decrease in private consumption and investment, resulting in a 
severe adjustment of economic growth and trade balance. Compression of economic 
activity directly affected the labor market, unemployment rate registering a rapidly 
expansion in most countries. In these circumstances, a private sector characterized 
by high levels of debt will face repayment difficulties, which will further im
loan portfolio q ncreasin
reluctance oeconomic and 
monetary e is risk of en mic 

b , 
omic and financia l 

be restored consumer and inve and in 
and 

Table 2 
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"originate and distribute" model 
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Misjudged rating scores provided by credit rating 
agencies distorted investors’ perceptions on risk 

Unrealistic expectations and over-
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o
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The minimum capital requirements had been 
determined in a static, mechanical manner 

Low risk premium  ncial institutions’ internal risk 
stress testing practices 

Deficiencies of fina
models and weaknesses of 

Weaknesses of surveillance 
activity and regulation 

The continuous integration of financial markets has 
stimulated: i) the transfer of large capital flows between 
countries; ii) credit risk spread within and between 
financial markets 

 
The development of large banking groups and the rapid 
pace of domestic and abroad territorial expansion 
enhanced the cross-border contagion 
Source: the authors 
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Starting from Honohan’s statement “crises are not all the same, but they are not all 
different either”, we show, in the following, that there are several common features 
between the current global financial crisis and a series of earlier crisis episodes (such 
as the Japan and the Nordic countries in the early 1990s, the Asian crisis in the late-
1990s).  

The key distinction between past episodes of financial turmoil and the current crisis 
is given by the unprecedented severity, the pace of contagion on international 

he economic outlook is favorable, 
since each country has learned from past mistakes, enjoys the benefits of 

enes, capable to alter the accuracy with which 
the potential crisis episodes had been forecasted. 

rgungor, 
Thomson (2005) define bankers' actions as falling under the concept of disaster 

ed in the U.S., the shock 
waves felt around the world, affecting both developed and emerging countries. 

The severe contraction of economic growth has spread to Europe through two 

he risk of contagion had been attenuated 
because they have eliminated the exchange rate channel.  

financial markets and its global dimension. As the European Commission report 
(2009) notes, “although a large number of crises have occurred in recent decades 
around the globe, almost all of them have remained national or regional events – 
without a global impact”. However, when performing historical comparisons across 
different time periods, one has to pay attention to fundamental differences regarding 
the structure of the economy, degree of globalization, nature and speed of financial 
innovation, type of financial institutions, economic thinking and policies. 

Reinhart, Rogoff (2008) justify the inability of international institutions to report the 
imminence and severity of the current financial crisis through the "this time is 
different" syndrome. It induces the illusion that t

globalization, of technological advance, of financial innovation, the economic 
growth is founded on structural reforms, there is a balanced macroeconomic policy 
mix, etc. In other words, there wasn't a motivation for international financial 
institutions to monitor the common factors that have contributed to the outbreak of 
past episodes of financial turbulence, since they considered that every time a new, 
exceptional, distinctive factor interv

An approach similar to that proposed by Reinhart, Rogoff (2008) is given by the 
concept of "disaster myopia”, which attributes the poor predictive performance of 
the current financial crisis to the attitude of financial institutions. Thus E

myopia when they underestimate the likelihood of an economic shock, since its 
historical frequency is very low. 

Although the epicenter of the financial turmoil originat

National economies were affected with different magnitude, depending on 
endogenous vulnerabilities and banking systems’ exposure to toxic assets.  

channels: the declining trade between countries and reducing of capital inflows. 
Moreover, for the euro area countries, t

Actions taken by monetary authorities and national governments to limit the impact 
of the crisis consisted in the simultaneous implementation of three types of 
measures:  
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a) governmental support for the recapitalization of financial institutions and restore 
their ability to finance the economy;  

b) central banks have acted primarily towards reducing the monetary policy interest 
rate to stimulate lending and consumer behavior. To restore confidence in the 
financial system, the measures taken have focused mainly to extend deposit 

d 
one, as private consumption and investments’ compression augmented. A 

 this regard could be the use of loans obtained from the IMF and the 
nce public investments, without putting pressure on the budget deficit. 

Conclusions 

rapid expansion of credit, plentiful liquidity in financial markets, low risk 
premium, real asset prices’ growth, unrealistic expectations and optimism about the 

guarantee ceiling, to remove non-performing assets from banks balance sheet 
and liquidity injections. Many authors, however, observe that providing 
additional liquidity must avoid taking excessive credit risk or encouraging moral 
hazard. One way is by approving repurchase agreements, whereby the central 
bank is exposed at counterparty risk, but not at the default risk, because it has the 
opportunity to unilaterally select the quality of collateral.  

c) macroeconomic policies to stimulate aggregate demand and limit the impact of 
the crisis on the real economy. From the mix of macroeconomic policies, the 
authorities have chosen especially the implementation of monetary policy 
measures (gradual reduction of monetary policy interest rate, of the minimum 
required reserve ratio) and fiscal ones (tax stimulus, in the form of reducing 
taxes, increasing budget spending for investments in infrastructure, transport, 
education, health). Country-specific macroeconomic characteristics (existence of 
fiscal deficits or excessive current account deficit) restrict, however, the 
operating space in the implementation of discretionary, expansionary measures. 
Diminishing incomes in the state budget has led some countries to apply pro-
cyclical measures, such as lowering wages or freezing their rate of increase, 
layoffs in the budgetary sector, which had the opposite effect than the desire

solution in
EC to fina
To achieve this purpose, exceptional tax measures adopted by government must 
be accompanied by a plan for their removal once with containing the effects of 
the crisis. Tetangco (2009) argues that making budgetary expenditures should 
respect the rule of the four T: timely, targeted, transparent and temporary. 

 
Although the phenomenon of banking crisis doesn't have a uniform, widely accepted 
definition, and its duration and severity, reflected by the costs incurred, are difficult 
to be quantified, its effects on affected countries follow a similar pattern and create, 
inevitably, a state of economic instability. The current global financial crisis isn’t an 
exception. 

At its origin we have identified both traditional factors, common to past crisis 
episodes (

prospects for economic expansion, deficiencies of the regulatory and supervisory 
framework), and new factors, specific to the current context of globalization and 
financial innovation (sophisticated financial products; securitization; static 
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determination of minimum capital requirements; weaknesses in financial 
institutions’ internal risk models; amplification of the cross-border nature of banking 
activity). 

The response of government and monetary policymakers has been timely, targeted 
towards regaining investors’ confidence in the soundness and stability of the 
financial system and unfreezing various segments of the financial market. The 
measures taken by governments in various countries consisted in bailing out 
financial institutions through large scale recapitalization programs, capital 
injections, purchases of toxic assets and a temporary expansion of the deposit 
guarantee ceiling. From the perspective of monetary policymakers, the restoration of 
the financial markets’ normal functioning has been a difficult and costly task. At 
first, central banks have acted aggressively in order to cut the monetary policy 
interest rate. As it approached the level of 0%, several major central banks (Bank of 
England, Bank of Japan, the Federal Reserve, ECB) have decided to abandon the 
traditional strategy of interest rates targeting and to implement some unconventional 
monetary policy measures designed to extend the money supply, which have 
significantly altered the central banks’ balance sheet size, composition and risk 
exposure. 

We can say that the immediate benefit was the substantial decline in the liquidity 
premium, although there still remains the counterparty risk, which helped to improve 
the financial institutions' ability to attract short-term financing in the money market, 
at a low price, without no longer rely on the financial support from central banks. 
The extent to which the effects of the unconventional monetary policy measures will 

ness regulation and supervision (diminishing the pro-cyclical 
character of Basel II Accord, the securitization process, greater transparency of 

 not inhibit the further 
development of financial markets and the financial and economic integration process 

are many nuances from one country to another, 
imposed by financial system's vulnerabilities and macroeconomic imbalances, which 

m for maneuver of monetary and fiscal policy. 

spread on the economy, relaunching lending to the private sector, which will lay the 
foundation for further economic recovery, depends however, by the attitude of 
individual financial institutions. For now, there are no signs that they have proceed 
to a relaxation of lending standards, which reflects not only a precautionary attitude 
to risk exposure, but rather that their balance sheet is still affected by the losses of 
the previous years. 

Although the current crisis has brought into attention the need of reforming some 
key aspects of busi

credit market and of structured financial products market, mitigating conflicts of 
interest, a more judicious assessment of credit risk, monitoring credit rating 
agencies, etc..), it is important that this process be a proactive one, not just a rigid 
reaction to causes which triggered the financial crisis and

at European level. 

Undoubtedly, in the process of implementing those measures designed to mitigate 
the impact of the crisis, there 

limits the roo
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The unanimous opinion outlined the need to implement a mix of monetary and fiscal 
policy measures, on short and long term, international cooperation being essential to 

ieve the result desired, that of stabach ilizing the global financial system and 
restoring investors’ confidence. 
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ДАНЪЧНИТЕ РЕФОРМИ В НОВИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА – ПРЕДПОСТАВКИ, ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ 
 
 
Разгледани са данъчните реформи, предприети през годините на 
пазарна трансформация в страните от Централна и Източна Европа 
(СЦИЕ). Анализирани са основните движещи сили на реформите – 
интеграцията в Европейския съюз и насърчаването на икономически 
растеж. СЦИЕ преустройват данъчните си системи чрез 
въвеждането на типичните за Общността данъчни инструменти 
върху доходите и потреблението, както и чрез хармонизацията на 
данъчните законодателства с европейското. Въпреки ориентацията си 
към ЕС по време на прехода данъчните системи на СЦИЕ придобиват 
редица специфични особености, които са обусловени от изходните 
социално-икономически условия и от необходимостта за „догонване” 
на страните-членки. Изведени са няколко основни тенденции, които се 
развиват във всички разглеждани страни, макар и с различна 
интензивност – ограничаване на прогресивността на данъка върху 
доходите на физическите лица, значително понижаване на данъка върху 
корпоративната печалба, преминаване към по-ниска степен на 
диференциация на данъка върху добавената стойност, увеличаване дела 
на акцизите и екологичните данъци в общите бюджетни приходи и 
реформиране на системите за социално осигуряване. Обобщени са 
основните резултати от осъществените реформи и са очертани 
възможните бъдещи насоки на данъчната политика на страните от 
Централна и Източна Европа.    
JEL: H20; H21; H3 

 

1. Предпоставки за данъчните реформи в страните от Централна и 
Източна Европа по време на пазарната трансформация 

Обект на настоящата студия са данъчните реформи в десет страни от 
Централна и Източна Европа, които се присъединяват към ЕС през 2004 г. и 
2007 г.2 През последните две десетилетия в тези държави се извършва дълбока 

                                                           
1 Нели Попова е задочен докторант в Институт за икономически изследвания при 
БАН, секция „Международна икономика”, тел: 0897-700152, email: 
popova_nelly1@yahoo.com. 
2 Това са Полша, Чешката република, Унгария, Словения, Латвия, Литва, Естония, 
Словакия, България и  Румъния.  
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икономическа трансформация, неизменна част от която са промените в 
структурата и насоките на данъчната политика. В началото на 90-те години на 
XX век те са изправени пред задачата да създадат нови фискални институции и 
данъчни системи, които да бъдат пазарноориентирани и същевременно да 
акумулират достатъчно бюджетни приходи. В сравнение с други икономики в 
преход СЦИЕ се смятат за успешен пример за фискални реформи. Техните 
данъчни системи са преустроени по модел на страните от Европейския съюз 
като част от подготовката им за присъединяване. Тук имаме за цел да 
проследим основните процеси при провеждането на данъчните реформи в 
страните от Централна и Източна Европа в годините на пазарна 
трансформация и да обобщим техните най-важни резултати. Анализът на 
реформите в тези държави е направен в светлината на фундаменталните 
принципи на облагането, които стоят в основата както на общия размер на 
данъчната тежест, така и на разпределението й между отделните видове 
данъци. От такава гледна точка са обяснени най-важните процеси в реформите 
по време на прехода към пазарна икономика и са формулирани заключения 
относно бъдещите насоки на данъчната политика на СЦИЕ.       

 

1.1. Принципи на облагането и видове данъчни инструменти 

Конкретната конфигурация от данъчни инструменти в дадена страна отразява 
равнището на икономическо развитие и създадените традиции по отношение 
ролята на държавата. В икономическата теория съществуват различни 
възгледи за оптималната структура на данъчната система и за дела на 
отделните видове данъци в нея. Въпреки разнообразните цели, които тя 
преследва, данъчната система на една държава трябва да се базира на няколко 
фундаментални принципа:  

• Справедливост (equity) – съобразяване на данъчното бреме със 
социалното и икономическото положение на данъкоплатците. 
Справедливостта на данъчното облагане има два аспекта: стопанските 
субекти с еднакви доходи да имат еднакви данъчни задължения 
(хоризонтална справедливост) и увеличаване на данъчното задължение с 
нарастване на доходите (вертикална справедливост). Справедливо данъчно 
облагане се постига чрез преразпределение на създавания в обществото 
доход от по-богатите към по-бедните индивиди чрез прогресивно облагане 
на доходите на физическите лица и/или прилагането на данъчни 
облекчения.     

• Ефективност (efficiency) – ефективността на данъчната система се 
определя от това доколко промените в данъчното бреме въздействат върху 
търсенето и предлагането на труд и върху решенията за спестяване и 
инвестиции. При анализа на въздействието на данъчното облагане върху 
икономиката от значение освен преките ефекти, изразяващи се в 
привличането на ресурси от частния сектор за нуждите на публичния, са и 
индиректните ефекти, свързани с разпределението на ресурсите и 
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взаимодействието между отделните сектори в икономиката.3 Именно тези 
ефекти отразяват степента, до която данъчната система действително е 
ефективна. 

• Фискална неутралност (revenue neutrality) – спадът в приходите 
вследствие намаляването на определен данък трябва да бъде компенсиран с 
нарастващи постъпления от други данъци, т.е. измененията в данъчната 
структура не бива да застрашават дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси.4     

Описаните принципи на данъчната система намират проявление в размера и 
съотношението между отделните данъчни инструменти в бюджета на 
отделната държава. По същество съвременните данъчни системи се изграждат 
на базата на два типа данъци – преки и косвени, наричани още подоходни и 
потребителски (според обекта на облагане).   

В литературата като основно предимство на преките данъци се посочва 
възможността им за съобразяване със социално-икономическото състояние на 
данъкоплатците. Това става чрез прогресивно облагане, при което данъчното 
задължение нараства по-бързо от облагаемата основа. Косвените данъци 
създават еднакво данъчно задължение независимо от размера на дохода. 
Поради това те налагат по-голямо бреме върху потребителите с ниски доходи 
и са по-непривлекателни от политическа и социална гледна точка. Според 
Адам Смит косвените данъци гарантират справедливост само тогава, когато 
облагат луксозните и вредните за здравето стоки (този възглед намира 
приложение в съвременния акциз).5 Именно поради способността си за по-
справедливо преразпределение на дохода преките данъци са се наложили като 
основен източник на бюджетни приходи в страните от Европейския съюз. 

В полза на косвените данъци също се изтъкват редица аргументи. Техните 
привърженици смятат, че облагането на индивидите не бива да се осъществява 
въз основа на реализираните доходи или притежаваното имущество, а в 
зависимост от количеството употребявани блага. Според Ървинг Фишър 
потреблението е по-справедлива данъчна база, отколкото дохода, тъй като 
данъците облагат това, което се консумира от обществото, а не онова, което се 

                                                           
3 От гледна точка на общественото благосъстояние настъпилата промяна в 
относителните цени на стоките вследствие на облагането намира израз в недостиг на 
необложените стоки и производствени фактори и излишно предлагане на обложените. 
Когато данъците предизвикват неефективно разпределение на ресурсите в 
икономиката, възниква т.нар. излишно бреме на данъчното облагане (Browning, E., J. 
Browning. Public Finance and the Price System. Macmillan Publishing Company: New York, 
1987) 
4 Основоположникът на класическата политическа икономия Адам Смит формулира и 
някои допълнителни принципи, които засягат техническите аспекти на облагането - 
равномерност, определеност, удобство и рентабилност (Вж. Стоянов, В. Данъчно 
облагане, с. 40). 
5 Стоянов, В. Данъчно облагане, С., 2000, с. 51. 
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създава чрез труда и инвестициите.6 Поради факта, че „отнемат” само тази 
част от дохода, която се изразходва за текущи разходи, косвените данъци не 
влияят върху разпределението на производствените фактори.  

На практика съчетаването на посочените принципи на данъчното облагане е 
трудно постижимо, тъй като стремежът към постигане на социална 
справедливост може да се окаже за сметка на ефективността или фискалната 
неутралност на данъчната система. Оптималната данъчна структура се базира 
на такова съчетание между преките и косвените данъци, което позволява да 
бъдат сведени до минимум пазарните изкривявания и едновременно с това да 
бъде постигнато колкото се може по-справедливо разпределение на доходите. 

 

1.2. Интеграцията в ЕС и стимулирането на икономически растеж – 
основни движещи сили на данъчните реформи в СЦИЕ  

Конкретната степен на прилагане на посочените принципи на облагането е в 
зависимост от характеристиките на данъчната система и целите на 
икономическата и социалната политика на отделната държава. През XX век и 
особено след Втората световна война в европейските страни настъпват 
дълбоки промени както в размера на общата данъчна тежест, така и във 
функционалното й разпределение. Изграждането на данъчните им системи е 
стимулирано не само от съображения за икономическа ефективност, но и за 
социално равенство и справедливост. Повишаването на социалните трансфери 
е израз на стремежа към преодоляване на съществуващите пазарни 
несъвършенства, каквото е социалното неравенство и в резултат от това се 
стига до траен ръст в данъчноосигурителната тежест.7  

В началото на 90-те години на миналия век страните от Централна и Източна 
Европа се намират в различна ситуация. Преходът от централно-планова 
икономика към капитализъм включва важни промени в разпределителната 
роля на държавата и в начина на финансиране на бюджета. Докато при 
предишната система главен източник на финансов ресурс за държавния 
бюджет са големите държавни предприятия, то в условията на пазарна 
икономика основни данъкоплатци са физическите лица и частните фирми.8 
След началото на икономическата трансформация тези страни не разполагат с 
утвърдени механизми за преразпределение на доходите в обществото 
посредством данъците и социалните трансфери. Друга обща характеристика за 
всички разглеждани страни през този период е намаляването на 
съотношението на бюджетните приходи и разходи към брутния вътрешен 
продукт. Драстичният спад на дела на публичния сектор в икономиката е 
резултат не толкова от целенасочена държавна политика, колкото от 
трансформационната рецесия. През този период данъчната политика е 

                                                           
6 Мъсгрейв, Р., П. Мъсгрейв. Държавни финанси – теория и практика. С. Отворено 
общество, 1998 , с. 724. 
7 Cnossen, S. Tax Policy in the EU: A Review of Issues and Options. p. 2. 
8 Tax reforms in ЕU acceding countries, p. 15. 
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непоследователна и включва чести промени в ставките и прилагане на 
многобройни преференции, най-вече за чуждите инвеститори. Липсата на 
адекватна данъчна администрация в периода на раздържавяване на 
икономиката води до появата на значителен по размерите си „сив” сектор в 
икономиката. Избягването и укриването на данъци са широко практикувани 
във всички страни от разглежданата група. С други думи, в началния период 
на прехода повечето промени във фискалната (вкл. данъчната) политика са по-
скоро антикризисни мерки, отколкото целенасочени и последователни 
действия.  

Същинските реформи в данъчната сфера в СЦИЕ започват в средата на 90-те 
години, след преодоляването на трансформационната рецесия и началото на 
преговорите за присъединяване към ЕС. През този период процесът на 
реформи е силно стимулиран от ускоряването на темпа на растеж на техните 
икономики и свързаното с това разширяване на данъчната база и ръст в 
бюджетните постъпления. Наред с това към средата на десетилетието повечето 
от тях вече са изградили необходимата институционална среда за провеждане 
на целенасочени данъчни реформи. Държавата до голяма степен се е оттеглила 
от икономиката и много от изпълняваните дотогава от нея функции са се 
прехвърлили към пазара, процесът на приватизация е в напреднала фаза, 
данъчната администрация е модернизирана, търсенето на публични услуги е 
спаднало, което позволява намаляване на съотношението на данъците към 
БВП.  

Реорганизирането на данъчните системи не се развива едновременно в 
отделните страни от разглежданата група. Темпът на осъществяване на 
реформите отразява специфичната икономическа ситуация и създадените 
традиции във всяка отделна държава. Унгария още в самото начало на пазарна 
трансформация вече има частен сектор, който, макар и недобре развит, 
представлява изходна база за реформите. Поради това именно тя първа започва 
да преобразува данъчната си система по „западен” образец, въвеждайки още 
през 1988 г. данък върху доходите на физическите лица и данък върху 
добавената стойност, а през 1989 г. и данък върху корпоративната печалба.9 
Останалите държави въвеждат новите подоходни и потребителски данъци през 
1991-1994 г.  

В годините на прехода част от СЦИЕ се ориентират към плавни и поетапни 
промени, а други извършват всеобхватни и бързодействащи мерки, особено 
през периода непосредствено преди присъединяването към Европейския съюз. 
Словения например въвежда ДДС едва през 1999 г., а в областта на 
подоходното облагане в най-голяма степен се придържа към прогресивно 
облагане. Най-мащабната данъчна реформа е осъществена в Словакия през 
2004 г., в навечерието на присъединяването й към ЕС. Реформата включва 
промени  едновременно в трите основни фискални инструмента – личния 

                                                           
9 Dethier, J.J. and J. Christoph. Taxing Capital Income in Hungary and in the European 
Union. 
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подоходен данък, данъка върху корпоративната печалба и данъка върху 
добавена стойност.10  

Въпреки посочените различия във всички разглеждани страни реформите на 
данъчната система се отличават с редица общи характеристики и тенденции. 
Това е обусловено както от сходните начални условия, така и от еднаквата им 
ориентация към Европейския съюз. Страните от ЕС се превръщат в основни 
търговски партньори и инвеститори в СЦИЕ, а крайна цел на това 
сътрудничество е пълноценното включване на последните в единния вътрешен 
пазар. Перспективата за присъединяване към Общността дава силен тласък на 
реформите в СЦИЕ и води до ускоряване на стопанския им растеж. Тя 
допринася за макроикономическата стабилизация и укрепването на 
демократичните институции в тези държави и по този начин повишава 
атрактивността им за чуждестранните инвеститори. 

Интеграцията в Европейския съюз налага да бъдат хармонизирани 
законодателствата в областта на косвените данъци, като много от разпоредби 
на acquis трябва да бъдат инкорпорирани в националните законодателства още 
преди самото присъединяване. Във връзка с това през 90-те години на ХХ век 
СЦИЕ въвеждат ДДС (на мястото на данъка върху оборота) и установяват 
размера му в границите, определени в законодателството на ЕС. 
Хармонизацията на акцизите също започва през този период. Членството в ЕС 
налага и някои ограничения по отношение на възможностите на СЦИЕ за 
използване на данъчни стимули по отношение на бизнеса, ако те са в 
противоречие с разпоредбите на Общността за държавна помощ.11 След 
присъединяването всички мерки с подобен характер трябва да бъдат 
премахнати. Следователно перспективата за членство в Съюза оказва 
съществено влияние върху оформянето на данъчната система на СЦИЕ по 
време на пазарната трансформация.12 

Същевременно в годините на прехода страните от Централна и Източна 
Европа са изправени пред задачата за изравняване на стандарта на живот и 
равнището на стопанско развитие с държавите от ЕС. За целта те се нуждаят от 
значителни капиталовложения и данъчните стимули се превръщат във важно 
средство за привличането им. Още повече, че преди присъединяването си към 
Европейския съюз СЦИЕ не са обвързани с ангажимента за бюджетна 
дисциплина, произтичащ от участието в единния вътрешен пазар. Те 

                                                           
10 За повече подробности за данъчната реформа от 2004 г. (Вж. Brook, A.-M., W. 
Leibfritz. Slovakia’s introduction of a Flat Tax as part of wider economic reforms. Economics 
Department Working Papers No. 448). 
11 Tax reforms in ЕU acceding countries, p. 10. 
12 В началото на трансформацията към пазарна икономика страните от региона активно 
взаимодействат с международните финансови институции, МВФ и Световната банка, 
които също оказват въздействие върху насоките на цялостната икономическа и в 
частност, фискалната политика на СЦИЕ. Влиянието им обаче намалява значително 
през втората половина на 90-те години, когато тези държави вече са се превърнали в 
атрактивно място за преки чуждестранни инвестиции и са далеч по-малко зависими от 
финансовия ресурс на двете финансови институции. 
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разполагат с достатъчна гъвкавост да използват фискалната политика като 
инструмент за стимулиране на стопанската активност и оттук, за „догонване” 
на страните от ЕС-15. Макар данъчната политика на СЦИЕ в годините на 
пазарна трансформация да се оформя в контекста на интеграцията в 
Общността, тя придобива специфика, която е обусловена от конкретните 
особености и потребности на разглежданите страни. Тази специфика стои в 
основата и на целите на данъчните реформи, а именно: насърчаване на 
стопанска активност, увеличаване на стимулите за предприемачество и 
инвестиции, засилване на прозрачността на данъчната система и повишаване 
на събираемостта на приходите. С други думи, реформите в страните от 
Централна и Източна Европа са насочени към създаване на такава данъчна 
система, която свежда до минимум смущенията в поведението на стопанските 
субекти, предизвикани от данъчното облагане.  

2. Основни тенденции при провеждането на данъчните реформи в 
страните от Централна и Източна Европа 

2.1. Ограничаване на прогресивния характер на личния подоходен данък 

В началото на 90-те години на ХХ век личният подоходен данък е ново 
явление за страните от Централна и Източна Европа. По време на плановата 
икономика в тях такъв данък изобщо не е съществувал или е имал 
рудиментарна форма (Унгария). Поради това в началото на пазарна 
трансформация те възприемат утвърдените практики на страните от ЕС-15 в 
тази област, а именно прогресивно подоходно облагане. Всички държави от 
разглежданата група първоначално установяват система на облагане с пет или 
шест данъчни етажа. Единствено балтийските страни – Естония, Латвия и 
Литва, от самото начало въвеждат подоходен данък само с една ставка – т.нар. 
плосък данък.13  

След 2000 г. системата на облагане на личните доходи в СЦИЕ претърпява 
сериозни изменения. Стремежът на тези държави, от една страна, е създаване 
на стимули за стопанските субекти (за труд и спестявания) чрез понижаване на 
данъчната тежест върху тях. От друга страна, те целят конструиране на 

                                                           
13 Концепцията за плоския данък е разработена в началото на 80-те години на XX век от 
Алвин Рабушка и Робърт Хол. Те предлагат прилаганата в САЩ хибридна система за 
облагане доходите на физическите и юридическите лица да бъде заменена с плоска 
ставка в размер на 19% и необлагаем минимум. Замисълът на плоския данък е да не се 
облагат доходите, а потреблението, така че данъците да не „наказват” спестяванията и 
да се повишат стимулите за капиталообразуване. Необлагаемият минимум за 
домакинствата осигурява прогресивност на данъка. Според авторите на идеята 
въвеждането на плоска ставка би способствало за опростяване на данъчната система и 
намаляване на административните разходи, като същевременно не би накърнило 
ефективността и неутралността й. Премахването на различните данъчни облекчения и 
специални режими пък би ограничило възможностите за избягване на данъка и също би 
стимулирало повече инвестиции (вж. Rabushka A., R. Hall. The flat tax. Hoover Press, 
1995). 
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колкото се може по-рационална и прозрачна данъчна система с оглед 
ограничаване на възможностите и желанието за укриване на доходи и други 
данъчни измами. Поради това те се ориентират към понижаване на пределната 
данъчна ставка, както и към съкращаване на броя на данъчните етажи. В 
голяма част от СЦИЕ процесът на намаляване на прогресивността завършва с 
въвеждане на плоска ставка. Сред страните, разглеждани тук, този подход на 
облагане на личните доходи е въведен първо в трите балтийски републики, а 
след 2000 г. – в Словакия, България, Румъния и Чешката република. От 
изследваната група държави най-съществено понижаване на данъка върху 
доходите на физическите лица е извършено в България с въвеждането от 
началото на 2008 г. на плоска ставка от 10%. По този начин ние ставаме 
страната с най-нисък размер на личния подоходен данък в ЕС-27.14 

В теорията като основно предимство на плоския данък се посочва, че той 
стимулира предлагането на труд, което допринася за повишаване на заетостта 
и участие на пазара на труда. Друг важен аргумент е ограничаването на 
възможностите за злоупотреби и оттук – повишаване на събираемостта на 
данъчните постъпления, което компенсира по-ниските пределни данъчни 
ставки.15 Този аргумент има особено голяма роля в страните от Централна и 
Източна Европа поради вече споменатите трудности пред данъчните им 
администрации да се справят с данъчните измами в началните години на 
прехода. Не на последно място, в някои случаи въвеждането на плоския данък 
се извършва като част от цялостен пакет реформи, а това води до опростяване 
на данъчната система и понижаване на административното бреме върху 
стопанските субекти.16 

В страните, възприели плоска ставка, разширяването на данъчната основа се 
превръща във важен елемент на реформата. В Словакия данъчната основа на 
личния подоходен данък е широко дефинирана и той се прилага по отношение 
на доходите от работна заплата, пенсии, стопанска дейност, наеми, лихви от 
банкови депозити и разплащателни сметки, осигуряване в частни фондове, 
както и плащанията от допълнителното пенсионно осигуряване.17 В Естония 
плоската ставка в размер от 21% се отнася за всички видове доходи от труд и 
капитал, вкл. дивиденти, лихви, капиталови печалби, хонорари.  

Важна част от реформата на подоходното облагане в СЦИЕ е и 
рационализирането на системата от данъчни облекчения. В Словакия 
необлагаемият минимум е повишен повече от двойно и така размерът му става 

                                                           
14 Плоският данък се удържа за доходите на физическите лица от 6 вида източници, 
сред които доходите от труд, от дейност като едноличен търговец, от наем, 
предоставяне за ползване на имущество и др. (вж. Закон за доходите на физическите 
лица). 
15 Grabowski, M., M. Tomalak. Tax system reforms in the countries of Central Europe and 
the Commonwealth of Independent States. p. 26. 
16 Paulus, A., A. Peichl. Effects of Flat Tax in Western Europe on equity and efficiency. 
EUROMOD Working Paper No. EM2/08, April 2008. 
17 Taxation Trends in the European Union. 2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books, p. 
199. 
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по-висок от минималната работна заплата.18 Освен това там е предвиден 
данъчен кредит за домакинствата с ниски доходи, с което на практика за тези 
домакинства ставката на подоходния данък е  отрицателна. В Естония също се 
облагат само доходите над определен праг, променян ежегодно, а също се 
предоставят и данъчни облекчения за самотни родители, за лихви върху 
ипотечни кредити и разходи за обучение. И в Литва е налице необлагаем 
минимум, който намалява с увеличаване на дохода и напълно отпада над 
определен размер на дохода. През 2006 г. Чехия също заменя прилаганото 
дотогава стандартно облекчение (general allowance) с данъчен кредит, който 
дори е повишен след въвеждането на плоския данък. С други думи, дори в 
страните с плоска ставка, с изключение на България, подоходният данък 
запазва известна прогресивност. Запазването на облекченията в повечето 
СЦИЕ е израз на стремежа към смекчаване на неблагоприятните ефекти от 
намаляващата прогресивност на данъка, особено върху домакинствата с ниски 
доходи, върху които в най-голяма степен пада бремето на пропорционалното 
облагане.  

Прогресивно облагане на личните доходи е запазено в Унгария, Полша и 
Словения, но тенденцията и в тези страни е към редуциране на броя на 
етажите до два или най-много три, както и понижаване на пределните ставки. 
Например от началото на 2005 г. Унгария преминава от три към два данъчни 
етажа. В Полша данъчните ставки също са неколкократно понижавани през 
последните години, но за сметка на това са елиминирани редица облекчения, 
за които се смята, че водят до изкривяване на конкуренцията и 
инвестиционните решения. Сега Словения е страната с най-голяма степен на 
диференциация на данъка – тя прилага 3 данъчни етажа (с размер между 16 и 
41%). Важна особеност е, че прогресивно облагане се прилага единствено по 
отношение на т.нар. активен доход, получаван от работна заплата. 
Същевременно „пасивният” доход, реализиран от дивиденти, лихви и капитал, 
се облага с плоска ставка в размер на 20%, а данъкът върху прираста на 
капитала се определя според продължителността на периода на притежаване 
на съответния актив. С диференцираното данъчно третиране на различните 
видове доходи на физическите лица Словения се отличава от всички останали 
страни, включени в това изследване. 19  

В обобщение, въпреки разнообразните подходи при третирането на доходите 
на физическите лица през годините на пазарна трансформация, като обща за 
всички разглеждани страни тенденция може да се посочи намаляващата 
прогресивност на данъка. Общо 7 от тях сега прилагат плоска ставка, а в 
останалите броят им е сведен до две. Пределните данъчни ставки също 
подлежат на чувствително понижаване.20 Пропорционален данък върху 

                                                           
18 Brook, A.-M., W. Leibfritz. Slovakia’s Introduction of a Flat Tax as Part of Wider 
Economic Reforms. – Economics Department Working Papers No. 448, p. 6. 
19 Taxation Trends in the European Union. 2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books, p. 
220. 
20 Единствено Словения сега прилага три данъчни етажа, най-високият от които е в 
размер от 41%. С това тя се очертава като страната с най-висок данък върху доходите 

 42 



Нели Попова – Данъчните реформи в новите страни-членки на Европейския съюз от ... 

доходите на практика е въведен единствено в България, където няма 
необлагаем минимум, а данъчните облекчения са редуцирани. Във всички 
останали страни преразпределителните функции са съхранени чрез 
повишаване на необлагаемия минимум и на данъчните облекчения за 
данъкоплатците с ниски доходи. Така изградената система на подоходно 
облагане в СЦИЕ, съчетаваща елементи на прогресивно и пропорционално 
облагане на личните доходи, е израз на стремежа към постигане на компромис 
между принципите на ефективност и справедливост на облагането. 

 

2.2. Понижаване на размера на данъка върху корпоративната печалба 

Данъкът върху корпоративната печалба заема основен дял в данъчната тежест 
върху бизнеса в европейските държави. В страните от Централна и Източна 
Европа той е въведен приблизително по едно и също време - в началото на 90-
те години на ХХ век (с изключение на Унгария, която го въвежда в данъчната 
си система още в края на 80-те години). Той се отличава с някои особености 
във всяка страна по отношение размера на ставката, начина на определяне на 
данъчната основа, както и обхвата и размера на облекченията. През първите 
години след въвеждането му корпоративният данък варира в широки граници 
– от 29% в Естония до 55% в Чешката република. Отделните държави избират 
различни решения и по отношение на облекченията, вкл. тези за 
чуждестранните инвеститори. Още в средата на десетилетието Унгария 
създава най-благоприятни условия за чуждестранните компании и по този 
начин се утвърждава като страната с най-ниско облагане на бизнеса в 
Централна и Източна Европа (ставка от 18% и редица облекчения за бизнеса).  

В края на миналото и началото на това столетие корпоративният данък 
претърпява сериозни изменения във всички държави от разглежданата група. 
Също както при данъка върху доходите на физическите лица, реформите в 
областта на облагането на бизнеса също преследват сходни цели във всички 
страни, а именно понижаване цената на капитала, намаляване на 
административната тежест върху фирмите и оттук – създаване на 
благоприятна среда за инвестиции и насърчаване на капиталообразуването. С 
оглед на това всички СЦИЕ се ориентират към понижаване на ставката. В 
Полша размерът на корпоративния данък е намален близо два пъти през 
последното десетилетие – от 40% през 1996 г. на 19% през 2009 г.21 В Чешката 
република и Словения, където при въвеждането му корпоративният данък 
превишава 50%, в началото на новото хилядолетие той спада до 20%, а при 
данъчната реформа от 2004 г. Словакия установява размера му на 19%. Сред 
разглежданите страни се откроява Естония, която от 2000 г. насам облага с 
корпоративен данък (в размер на 21%) само разпределените между 
                                                                                                                                        
на физическите лица сред новите членки на ЕС (Taxation Trends in the European Union. 
2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books, p. 221). 
21 В Полша се прилага класическа система на облагане на корпоративната печалба, при 
която печалбата се облага първо на равнището на самата компания, както и след 
разпределението й под формата на  дивиденти, а ставката от 19% е валидна и за 
капиталовите доходи. 
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акционерите печалби. Реинвестираните печалби не подлежат на корпоративен 
данък и по този начин Естония става единствената държава в ЕС-27, в която 
фирмените печалби не се облагат. Основният замисъл на тази мярка е да бъдат 
стимулирани предприятията да реинвестират печалбите си в разширяване и 
обновяване на производствените мощности. В България ставката на 
корпоративния данък е намалена четирикратно в рамките на едно десетилетие 
– от 40% през 1997 г. на 10% през 2007 г., което я превръща в страната с най-
ниска пределна данъчна ставка в ЕС-27. В резултат от реформите, извършени 
през последните 15 години, в СЦИЕ ставката на корпоративния данък бележи 
чувствителен спад – от средно 40-50% през 90-те години на миналия век на 20-
21% през 2007 г. По този начин различията в размера на корпоративния данък 
между отделните страни намаляват.  

Както и в случая с личния подоходен данък, понижаването на ставката на 
корпоративния данък е компенсирано от разширяване на данъчната база. Това 
става предимно чрез ограничаване или дори отмяна на специалните схеми за 
насърчаване на инвестициите и данъчните ваканции. Ограничаването на 
данъчните облекчения за бизнеса се налага и заради членството на страните от 
Централна и Източна Европа в ЕС, където правилата за предоставяне на 
държавна помощ са строго регламентирани.22 Унгария е особено засегната от 
правилата на ЕС за държавна помощ, тъй като през 90-те години данъчните 
облекчения са активно използвани за привличане на големи чуждестранни 
компании, които да участват в приватизацията на нейните предприятия.23 
Въпреки това използването на специалните схеми за облекчено данъчно 
третиране продължава да бъде важна част от системата на корпоративно 
облагане в СЦИЕ. Макар и при значителни ограничения страните-членки все 
още имат на разположение различни стимули като специални схеми за 
амортизация, облекчения за инвестиции в научно-развойна дейност и т.н. Част 
от тях създават специални икономически зони, в които се предлагат 
допълнителни облекчения за инвеститорите. В Словения например се прилага 
по-ниска ставка (но не по-ниска от 10%) за фирмите в специалните 
икономически зони. Предоставянето на данъчни преференции в отделните 
страни се извършва съобразно различни критерии, например към компании, 
които реинвестират печалбата (Естония), или към такива, инвестиращи в 
научно-развойна дейност (Унгария). В други случаи преференциите целят 
насърчаване на заетостта и стимулиране на малките и средните предприятия. В 
България законодателството допуска преотстъпване на данъка в размер до 60% 
на земеделските производители за данъчната им печалба от непреработената 

                                                           
22 Съгласно Договора за създаване на ЕО всякакъв вид държавна помощ, предоставяна 
от страните-членки, която облагодетелства определени предприятия или 
производството на дадени стоки и по този начин нарушава или застрашава свободната 
конкуренция в търговията между страните-членки, е несъвместима с общия пазар. Тази 
разпоредба се отнася за всички форми на държавна помощ, вкл. в данъчната политика. 
23 Grabowski, M., M. Tomalak. Tax system reforms in the countries of Central Europe and 
the Commonwealth of Independent States.  p. 33. 
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растителна и животинска продукция, както и намаляване на финансовия 
резултат за данъчни цели за фирмите, наемащи трайно безработни лица.24 

Понижаването на корпоративния данък в СЦИЕ става причина става причина 
да се заговори за появата на данъчна конкуренция в Европа. Това явление се 
превръща в проблем след присъединяването на тези страни към ЕС, тъй като 
размерът на корпоративния данък в тях е значително по-нисък от този в 
„старите” членки. Възникват опасения, че острата конкуренция за инвестиции 
би могла да предизвика „ерозия” на бюджетните приходи или прехвърляне на 
все по-голяма част от данъчната тежест върху труда. Макар преките данъци да 
са в компетенциите на страните-членки, в ЕС все по-усилено се лансират 
предложения за въвеждане на т.нар. обща хармонизирана данъчна база. 
Замисълът на това предложение е в Общността да бъдат установени 
унифицирани правила за изчисляване на данъчната основа на корпоративния 
данък. Засега тази инициатива се натъква на съпротивата на много страни-
членки, които виждат в нея опит за повишаване на данъчната тежест върху 
бизнеса и отнемането на конкурентните им предимства. Във всеки случай като 
членки на ЕС държавите от Централна и Източна Европа вече не разполагат 
със същата свобода в областта на корпоративното облагане, както в 
предприсъединителния период. Те вече трябва да съобразяват политиката си в 
тази област с разпоредбите на европейското законодателство. Предвид 
посочените обстоятелства, може да се очаква през следващите години 
тенденцията към понижаване на данъчната ставка на корпоративния данък в 
СЦИЕ да бъде прекратена. 

 

2.3. Ограничаване на диференциацията на данък добавена стойност (ДДС) 

В страните от Европейския съюз косвените данъци са до голяма степен 
хармонизирани. Тези данъчни инструменти облагат потреблението на стоки и 
услуги и в такъв смисъл различията между страните-членки по отношение на 
размерите им е бариера пред свободното движение на стоки и услуги в 
границите на Единния вътрешен пазар. Освен това косвените данъци нямат 
свойството на подоходните данъци да осъществяват преразпределение на 
дохода в националната икономика, поради което страните-членки са склонни 
да прехвърлят някои компетенции в тази област на наднационално равнище.  

Основните положения, засягащи хармонизацията на ДДС, се съдържат в 
Шестата директива от 1977 г. По-конкретно, установени са минимални 
равнища на стандартната и намалената ставка (съответно 15 и 5%) и са 
конкретизирани стоките и услугите, които могат да се облагат с намалената 
ставка, както и тези с право на освобождаване. 25 Предвидената в Шестата 
директива възможност за диференциация на ДДС дава възможност на 
страните-членки да смекчат регресивния му характер чрез намаляване на 
данъчната тежест спрямо данъкоплатците с ниски доходи. Освен това част от 

                                                           
24 Вж. Закон за данъците на физическите лица. 
25 Вж. Шеста директива на Съвета от 17 май 1977 г. относно общия режим на ДДС. 
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тях договорят на двустранна основа и допълнителни облекчения, предимно по 
отношение на трудопоглъщащите услуги. В резултат се стига до значително 
усложняване на системата на ДДС в Европейския съюз.   

В страните от разглежданата група данъкът върху добавената стойност 
навлиза в началото на икономическата трансформация.26 Организацията на 
ДДС в СЦИЕ се извършва изцяло в контекста на подготовката им за 
присъединяване към ЕС. От самото начало възприетите от тях данъчни ставки 
се вместват в установените от европейското законодателство рамки – 
стандартната ставка варира от 18% в Латвия и Литва до 25% в Унгария. С 
размер около 20% средната ставка в СЦИЕ превишава значително както 
средното равнище за ЕС-15, така и определения в Шестата директива минимум 
(15%). В същото време по-голямата част от разглежданите страни активно 
използват предвидената в Директивата възможност за прилагане на 
редуцираната ставка от 5%. В предприсъединителния период част от тях 
прилагат и нулева ставка по отношение на определени стоки и услуги 
(литература, хранителни и лекарствени продукти, както и редица услуги), но 
след присъединяването им към ЕС размерите на облекчените ставки са 
повишени в съответствие с изискванията на Шестата директива. Все пак дори 
в условията на членство част от СЦИЕ си издействат правото за временно 
прилагане на редуцираната ставка от 5% за някои трудопоглъщащи услуги – 
ресторантските услуги, ремонтни дейности и строителство и др. С подобни 
данъчни облекчения сега се ползват Полша и Словения.  

Разпоредбите на общностното законодателство задават рамките на 
организацията на ДДС в страните-членки, но те все пак оставят достатъчно 
пространство за гъвкавост при определяне на параметрите му. Това позволява 
на държавите от Централна и Източна Европа да обвържат политиката в 
областта на този данък с реформите на останалите основни данъчни 
инструменти. Предвид посочените тенденции към понижаване на ставките на 
данъците върху доходите на физическите лица и фирмените печалби, ДДС се 
очертава като най-важния инструмент за акумулиране на бюджетни приходи в 
разглежданата група страни и оттук – за гарантиране на бюджетната 
неутралност на данъчните им системи. Това става най-вече чрез повишаването 
на облекчената ставка на ДДС и доближаването й до размера на стандартната.  

Подходът на запазване на фискална неутралност чрез прехвърляне на 
данъчната тежест от подоходните данъци върху ДДС проличава особено ясно 
в Словакия. В рамките на мащабната данъчна реформа през 2004 г. Тя заменя 
двете ставки на ДДС (стандартна 20 и облекчена 14%) с единна ставка от 19% 
за всички стоки и услуги. Премахването на диференциацията на ДДС е един от 
стълбовете на данъчната реформа в тази страна и е насочено към 
                                                           
26 Прилаганият преди това оборотен данък върху продажбите на дребно е бил вторият 
по значимост източник на приходи след данъка върху печалбата на държавните 
предприятия. Организацията на оборотния данък обаче е била прекалено сложна 
поради прекалено голямата диференциация – вместо една или две ставки са 
съществували няколко стотин ставки по отношение на различните стоки (вж. Taxing 
Capital Gains in Hungary and the European Union). 
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компенсиране на чувствителното намаляване на подоходните данъци. И в 
Унгария са извършени промени в областта на ДДС в посока към намаляване на 
диференциацията му. През периода 2005-2006 г. стандартната ставка, 
приложима към повечето стоки и услуги, е намалена от 25 на 20%, а 
облекчената е повишена от 15 на 20%. Балтийските републики също се 
ориентират към ограничаване на диференциацията на ДДС. Така от началото 
на 2009 г. в Латвия са повишени стандартната и облекчената ставки (съответно 
от 18 на 21% и от 5 на 10%.), в Литва стандартната ставка на ДДС също е 
повишена (с 1 пункт до 19%), а облекчените ставки са отменени. 

В България данъкът върху добавената стойност е въведен през 1994 г. 
Размерът му е неколкократно променян, но от 1999 г. досега той е установен 
на 20%. При въвеждането на ДДС в нашата страна се води дискусия относно 
възможната му диференциация. Има предложения наред със стандартната да 
бъде прилагана и облекчена ставка за стоките от първа необходимост. В 
крайна сметка надделява становището, че при диференциация събираемостта 
на данъка би била значително по-ниска заради нарасналите възможности за 
злоупотреба.27 Поради тези причини България за разлика от останалите страни 
от разглежданата група от самото въвеждане на ДДС се придържа към 
унифицирано облагане на възможно най-широк кръг стоки с една ставка. 
Впоследствие с изменения в Закона за ДДС облекчена ставка от 7% е въведена 
само по отношение на хотелското настаняване, когато е в рамките на 
организирано пътуване в страната, и това е единственото облекчение при 
облагането с ДДС в нашата страна.  

Данък добавена стойност действително осигурява необходимото нарастване на 
бюджетните приходи в България и се утвърждава като основен източник. През 
1998 г. те възлизат на 8.2%, през 2000 г. – на 9.7%, а през 2007 г. – на 12.5% от 
БВП, което е най-високото равнище в ЕС. ДДС се превръща в основен 
източник на бюджетни приходи в нашата страна най-вече след 2000 г., когато 
започва период на силен икономически растеж Именно свойството на ДДС на 
„машина за бюджетни приходи” дава възможност за чувствително понижаване 
на преките данъци. Трябва да се отбележи, че значимостта, която данъкът 
върху добавената стойност придобива у нас като източник на бюджетни 
приходи, се дължи не само на спецификата на самия данък, но и на високия 
дял на крайното потребление в БВП, който през 2000 г. е 87.1%, а през 2002 г. 
– 85.6%.28 По данни на Евростат от 2007 г. крайното вътрешно потребление 
заема три четвърти от БВП, което поставя страната на трето място по този 
показател в ЕС-27. 

България се отличава в разглежданата група държави с отсъствието на 
диференциация на ДДС от самото му въвеждане. В останалите страни е налице 
                                                           
27 Разчетите показват, че в конкретните условия в страната тогава (свито вътрешно 
потребление) при облагане на храните с нулева ставка, за останалите стоки ДДС трябва 
да бъде 33.5%, за да се осигурят необходимите бюджетни приходи. Подобно би било 
положението при ставки съответно 10 и 24% (вж Гълъбов, Н. Причини за бюджетния 
дефицит, 2004). 
28 Гълъбов, Н. Причини за бюджетния дефицит, 2004, с. 54. 
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тенденция към сближаване на размера на двете ставки, но в повечето случаи 
все пак продължава да се прилага и облекчена ставка.  

Ограничаването на диференциацията на ДДС се превръща във важен елемент 
на реформите наред с понижаването на размерите на подоходните данъци и 
допринася за водещата роля на косвените данъци в СЦИЕ. 

 

2.4. Хармонизация на акцизите и увеличаване на ролята на данъците върху 
енергията   

Акцизите също като ДДС подлежат на хармонизация в Европейския съюз. 
Установени са минимални ставки, които са задължителни за всички страни-
членки. Уеднаквени са и данъчните обекти, т.е. стоките подлежащи на 
облагане с акцизи, а именно енергийните продукти и електрическата енергия, 
тютюневите изделия и алкохолните напитки.29  

В предприсъединителния период СЦИЕ имат възможност да договарят 
преходни периоди за достигане на минималните равнища на акцизите с цел 
избягване на ценови шокове. Те обаче са ангажирани да повишават 
прогресивно техните размери до достигане на минимумите, заложени в 
директивите на ЕС. Към 2009 г. по-голямата част от СЦИЕ са достигнали 
установените от Съюза минимални равнища на акцизите, а в някои случаи 
дори ги превишават. Например в Естония акцизите върху алкохолните 
напитки и тютюна, както и върху дизеловото гориво и безоловния бензин 
превишават минималните нива, установени в ЕС. В Латвия и Словения 
акцизите върху определени стоки също превишават минималните равнища. В 
този смисъл хармонизацията на акцизите е важен фактор за нарастването на 
дела на потребителските данъци в общата данъчна тежест в разглежданата 
група страни.    

Значимостта на  потребителските данъци в Европейския съюз през последните 
години се засилва не само по линия на данъчната хармонизация, но и заради 
т.нар. екологични данъчни реформи. В развитите индустриализирани държави 
съображенията за околната среда придобиват все по-голямо значение, поради 
което данъците започват да се възприемат като средство за компенсиране на 
обществото за нанесените му от икономическата дейност щети. Същевременно 
бюджетните постъпления от екоданъците се разглеждат като подходяща 
алтернатива на подоходния данък или вноските за социално осигуряване. 
Екологични данъчни реформи вече са в ход в някои от старите страни-членки 
на ЕС като Швеция, Дания, Финландия, Германия и Холандия.  

                                                           
29 За повече информация вж. Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the 
harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages, Council 
Directive 92/12/EEC,  Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the 
Community framework for the taxation of energy products and electricity, Council Directive 
92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise 
duty and on the holding, movement and monitoring of such products. 
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През последните години част от СЦИЕ също започват да ориентират 
данъчните си реформи към засилено облагане на източниците на замърсяване 
за сметка на намаляване на данъка върху доходите от работна заплата или 
осигурителните вноски. Интерес представлява екологичната данъчна реформа 
в Чешката република, инициирана от началото на 2008 г. Реформата е 
обвързана с хармонизацията на акцизите върху електричеството, твърдите 
горива и природния газ в съответствие с изискванията на законодателството на 
ЕС и предвижда да бъдат намалени вноските за социално осигуряване, ако 
тези данъци акумулират достатъчни бюджетни постъпления. Като следващ 
етап на реформата правителството на страната възнамерява да въведе данък 
върху емисиите на вредни газове, като приходите отново ще бъдат използвани 
за намаляване на осигурителната тежест.30 В Полша делът на екологичните 
данъци в БВП е нараснал повече от двойно през последното десетилетие и 
превишава средното за ЕС равнище. Литва прилага данък върху някои 
източници на замърсяване като автомобили без филтър, батерии, опаковки, а 
размерът на данъка е в зависимост от определени индикатори. От 2009 г. в 
Унгария е в сила нов данък върху доставчиците на енергия – т.нар. специален 
енергиен данък с размер 8%. Облагаема основа е печалбата, коригирана с 
определени разходи. 

По данни на Евростат през 2007 г. енергийните данъци в СЦИЕ възлизат 
средно на 3.5% от БВП, което превишава средното равнище за ЕС-27 (2.7%). 
Това обаче се дължи главно на продължаващата хармонизация на акцизите с 
изискванията на Общността. Сред енергийните данъци основна роля за 
акумулиране на бюджетни приходи засега имат акцизите върху горивата, 
използвани в транспорта, докато на данъците върху други енергийни продукти 
се пада незначителен дял. В този смисъл екологичните данъци тепърва ще 
разгръщат потенциала си в страните от разглежданата група. 

 

2.5. Реформиране на системите за социално осигуряване 

В Европейския съюз са изградени добре развити системи за социална защита, 
които обаче са финансирани с високи осигуровки или данъци. През 
последните години дори по-старите страни-членки, които са достигнали 
висока степен на икономическо развитие и са изградили необходимата 
институционална рамка за поддържането на тези системи, са изправени пред 
необходимостта от тяхното оптимизиране. В много от тези държави 
данъчноосигурителната тежест е достигнала високи равнища (в Дания тя 
превишава 50%), което застрашава както ефективното функциониране, така и 
дългосрочната устойчивост на данъчните системи. За СЦИЕ, които все още не 
са достигнали същата степен на икономическо развитие, въпросът за 
реформиране на системите за социална сигурност стои с още по-голяма 
острота с оглед недопускане появата на хронични дефицити. Поради това 
реформите на осигурителната система трябва да бъдат продължени с цел 

                                                           
30 Speck, S. Environmental Tax Reforms in EU Member States – The Current Status and 
Future Development. p. 12. 
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гарантиране на дългосрочната им устойчивост. Този въпрос ще стои все по-
остро предвид застаряването на населението в Европа и нарастващия 
коефициент на зависимост.31 

Осигурителните системи на разглежданата група страни се различават 
помежду си, но характерно за всички тях е, че предоставят по-високи равнища 
на социална защита в сравнение с други държави със сходна степен на 
икономическо развитие. Значимата роля, която осигурителните вноски 
изпълняват в държавните бюджети на СЦИЕ, е резултат от създадената през 
десетилетията инерция. В тези страни все още е разпространено схващането, 
че единствено държавата може да предоставя на гражданите защита от 
съществуващите социални рискове. Вследствие на това по време на пазарната 
трансформация възникват сериозни дефицити в държавните осигурителни 
фондове, които трябва да бъдат финансирани със средства от държавния 
бюджет.32 Увеличаването на осигурителната тежест в изследваните страни е 
резултат и от данъчните реформи в тях. Това личи особено ясно в Словения и 
Латвия, където намаляването на преките данъци е станало за сметка на 
осигурителните вноски. Поради тази причина характерно за всички страни от 
региона с изключение на Полша и Словения е, че по-голяма част от 
осигурителната тежест (около две трети) се поема от работодателите. В 
Естония и Литва този дял достига 90% от размера на вноската.  

Реформата на осигурителните системи се оказва най-трудната част в процеса 
на преобразуване на данъчноосигурителните системи на СЦИЕ. Най-важната 
мярка е промяната на съотношението на осигурителната тежест между 
работещи и работодатели в посока към увеличаване на дела на първите. 
Осигурителните вноски са основен компонент на трудовите разходи (nonwage 
costs) на фирмите, тъй като в повечето страни делът на работодателите е 
значително по-висок от този на работещите. Този проблем стои с особена 
острота в Чехия и Словения, където размерът на осигурителната тежест върху 
труда остава много висок. Макар и в по-малка степен, в останалите страни 
осигурителната тежест също е значителна.  

След 2000 г. България извършва реформи в осигурителната си система, 
насочени към повишаване на ефективността й. Реформите се състоят в 
прогресивно понижаване на размера на пенсионната вноска – с 3% през 2001 
г., 6% през 2006 г. и 3% през 2007 г. Друга цел на реформата е намаляване на 
дела на работодателите в осигурителната тежест. Сега съотношението е 60:40 
в полза на работещите, но целта е постепенно да бъде постигнато изравняване 
на дяловете. Важна част от реформата в България, както и в Словакия и 
Естония, е въвеждането на т.нар. втори стълб на социалното осигуряване, при 
който част от задължителните вноски се акумулират от частни фондове.  

                                                           
31 Коефициентът на зависимост измерва съотношението на пенсионерите към 
работещото население.  
32 Tax reforms in ЕU acceding countries. 
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Въпреки значителните промени в тази област осигурителните вноски 
продължават да заемат висок дял в данъчната тежест в разглежданите страни. 
Предвид неблагоприятните демографски тенденции в Европа финансирането 
на осигурителните системи ще изисква все повече средства. Следователно 
тяхното реформиране ще бъде сред основните приоритети на данъчната 
система на  СЦИЕ.  

3. Резултати от данъчните реформи в страните от Централна и Източна 
Европа и възможните им бъдещи насоки  

3.1. Размер и разпределение на данъчната тежест в СЦИЕ в резултат от 
реформите    

В тези страни през последното десетилетие се наблюдава тенденция към 
намаляване на съотношението на данъците към брутния вътрешен продукт – 
от 36.7% през 1995 г. на 33.7% през 2007 г. За сравнение в по-старите членки 
на ЕС данъчната тежест се запазва на високо равнище през целия период – 
39.2% през 1995 г. и 40% през 2007 г.  (вж. фигурата).  

Фигура 
Средна данъчна тежест в СЦИЕ 1995-2007 г. 

20
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35

40

45

СЦИЕ

ЕС‐15

Източник: Taxation Trends in the European Union, 2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books. 
 

По-ниската данъчна тежест в СЦИЕ не е резултат единствено от предприетите 
от тях реформи. След началото на пазарната трансформация има цялостно 
ограничаване на ролята на държавата в икономиката и това предполага 
намаляване както на публичните разходи, така и на приходите. Поради това 
през годините на прехода съотношението на данъците към БВП в тези 
държави остава по-ниско от средното за ЕС. По-ниската данъчна квота през 
първите години отчасти се дължи и на по-слабия темп на растеж на БВП в 
разглежданите страни. След 2000 г. обаче разликата в данъчното бреме между 
тях и ЕС-15 може да бъде обяснена най-вече с реформите в данъчните им 
системи. Свободата в данъчната политика преди присъединяването позволява 
съществено намаляване на данъчната тежест, докато страните-членки на 
Европейския съюз са изправени пред необходимостта от фискална 
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консолидация поради с въвеждането на единната европейска валута и 
създадения във връзка с това Пакт за стабилност и растеж. 

На табл. 1 са представени данни за размера на данъчната тежест в СЦИЕ през 
2007 г. Както се вижда, съотношението на данъците към БВП превишава 
средното равнище за Европейския съюз в две от тях – Унгария и Словения, а в 
Чешката република то е близо до средното. Във всички останали страни 
размерът на данъчната тежест е по-нисък от средния за ЕС, като най-ниско е 
съотношението в Словакия и Румъния. Със стойност 34.2% данъчната квота в 
БВП на България е под средното равнище за ЕС-27, но в разглежданата група 
от 10 страни единствено Чехия, Унгария и Словения са с по-висока данъчна 
тежест .33  

Таблица 1 
Структура на приходите на СЦИЕ 2007 г., % от БВП 

 ДДС Акцизи Екологични 
данъци* 

Данък 
върху 

доходите 
на ФЛ 

Данък върху 
корпоративната 

печалба 

Социални 
осигуровки Общо 

България 12.1 5.9 3.4 3.2 3.2 8.7 34.2 
Полша 8.4 4.2 2.7 5.3 2.8 12.0 33.8 
Чехия 6.6 3.8 2.5 4.3 4.8 16.3 36.2 
Словения 8.5 3.3 3.0 5.7 3.4 13.7 38.8 
Унгария 7.9 3.3 2.9 7.1 2.8 13.5 37.2 
Словакия 6.7 3.5 2.3 2.6 2.9 11.7 29.3 
Румъния 8.1 3.1 2.1 3.3 3.1 9.9 29.4 
Латвия 8.2 2.9 2.1  6.1. 2.7. 8.7 30.5 
Литва 8.2 2.9 1.8 6.7 2.6. 8.6 30.1 
Естония 9.3 3.8 2.3 6.1 1.7 11.0 33.1 
Средно 
ЕС-27** 7.0 2.7 2.6 9.2 3.0 12.6 37.1 

Източник: Taxation Trends in the European Union, 2009 Edition, Eurostat Statistical Books. 
*Данните за ЕС-27 са изчислени средно аритметично, т.е. не се взимат предвид 
относителните тегла на отделните страни-членки в БВП на ЕС. 
** Екологичните данъци включват данъците върху енергия (вкл. горива, транспорт, 
замърсяване на околната среда). 
 

Основната разлика в страните от Централна и Източна Европа спрямо 
останалите членки на ЕС обаче се откроява в данъчната структура. Както 
показват данните от табл. 1, през 2007 г. приходите от косвени данъци заемат 
значително по-голям дял в СЦИЕ в сравнение с ЕС-15. Делът на ДДС и на 
акцизите във всички разглеждани страни с изключение на Чешката република 
превишава средното за Общността равнище. Най-високо е съотношението на 
ДДС и на акцизите в България. Същевременно приходите от подоходни 
данъци в СЦИЕ са чувствително по-ниски в сравнение с ЕС-27. В България 
техният дял е най-малък, а най-голям е той в Чешката република и Словения.  

                                                           
33 Вж. Taxation Trends in the European Union, 2008 Edition. EUROSTAT Statistical Books, 
p. 117. 

 52 



Нели Попова – Данъчните реформи в новите страни-членки на Европейския съюз от ... 

Разбивката по отделните видове данъчни приходи показва, че приходите от 
ДДС и акцизите в страните от Централна и Източна Европа превишават 
значително средното равнище за ЕС. Единствено в Чешката република 
приходите от ДДС са по-ниски от средните за ЕС-27. От представените на 
табл. 1 данни прави впечатление значителният дял на косвените данъци в 
общите данъчни постъпления в България – 12.5%. Тази стойност значително 
превишава средното равнище за ЕС (7%) и поставя България на първо място 
по дял на косвените данъци в общата данъчна тежест през 2007 г.  

От друга страна, във всички държави от разглежданата група делът на данъка 
върху доходите на физическите лица в БВП е чувствително по-нисък от 
средното за Европейския съюз равнище. Конкретният дял варира между 
отделните държави, като най-нисък е в Словакия, а най-висок – в Унгария и 
Литва. В България личният подоходен данък акумулира 2.7% от БВП, което е 
значително по-малко от средното за ЕС-27 равнище и поради това страната ни 
се нарежда на второ място по ниския дял на този данък в разглежданата група 
след Словакия.  

Характерна особеност за всички разглеждани страни е незначителният дял от 
приходите от данъка върху корпоративната печалба. Трябва да се отбележи, че 
средното за ЕС-27 съотношение също е ниско. Това е резултат от 
конкуренцията за чуждестранни инвестиции, която през последните години 
обхваща всички страни от Общността.    

От табл. 1 се вижда, че към 2007 г. делът на социалните осигуровки в БВП е 
най-нисък в Литва, Латвия и България – около 8.6-8.8%. В останалите 
разглеждани страни размерът на осигурителната тежест е близък до средното 
равнище за ЕС-27 (12.2%). С 16.2% към БВП Чешката република се нарежда 
на първо място не само в СЦИЕ, но и в ЕС-27 (преди Германия и Франция) по 
дял на осигуровките в БВП. Това показва, че реформите на осигурителните 
системи са постигнали частични резултати. Поради факта, че в част от СЦИЕ, 
вкл. България, тези системи се финансират със средства от държавния бюджет, 
високите размери на осигурителните вноски представляват един от основните 
проблеми пред фискалната им устойчивост в бъдеще.       

На табл. 1 отделно са изнесени данни за приходите от екологични данъци. В 
ЕС-27 екоданъците имат сравнително малък дял в общите бюджетни приходи. 
Прави впечатление, че в почти всички СЦИЕ, вкл. В България, той превишава 
средното равнище за ЕС-27. Това до голяма степен е свързано с 
хармонизацията на акцизите. През периода на присъединяването си страните 
от региона въвеждат нови данъци върху енергията и установяват техните 
ставки в съответствие с директивите на ЕС.  

Така изградената структура е следствие не само от целенасоченото 
повишаване на дела на косвените данъци за сметка на преките, но и от 
спецификата на данъчните системи на СЦИЕ по време на прехода. 
Подоходният данък е въведен в разглежданите страни в началото на 90-те 
години на XX век, докато в по-старите членки той се утвърждава като основен 
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данъчен инструмент още през 70-те години. С други думи, в последните 
данъчната система има по-ясно изразени социални функции, докато в СЦИЕ 
не е утвърден моделът на преразпределение чрез бюджета на доходи от по-
богатите към по-бедните домакинства. Поради това косвените данъци, които 
не се отразяват непосредствено върху доходите на стопанските субекти, се 
утвърждават като най-важен фискален инструмент. Като друга основна 
причина за съществените различия в данъчната структура на СЦИЕ спрямо 
ЕС-15 може да се посочи значителната гъвкавост, с която те разполагат в 
предприсъединителния период. С изключение на изискванията за 
хармонизация на акцизите страните от Централна и Източна Европа имат 
възможност да предприемат по-съществени изменения в данъчната си система, 
тъй като изискванията за фискална дисциплина, произтичащи от участието в 
икономическия и паричен съюз, все още не важат за тях.   

Функционалното разпределение на данъчната тежест между потребление, труд 
и капитал през 2007 г. е представено на табл. 2. България се отличава с най-
голям дял на данъците върху потреблението, което е резултат от 
хармонизацията на акцизите и отсъствието на диференциация на ДДС. По този 
показател нашата страна заема челно място не само в разглежданата група, но 
и в ЕС-27. Данъчната тежест върху труда е най-ниска вследствие значителното 
понижаване на подоходните данъци пред последните години. Прави 
впечатление също високото съотношение на данъците върху труда към БВП в 
Унгария, Словения и Чехия, където то превишава средното равнище за ЕС-27, 
главно заради високия размер на вноските за социално осигуряване. В 
останалите страни данъчната тежест се разпределя сравнително равномерно 
между двете данъчни основи. В България приходите от облагането на труда се 
равняват едва на 10.8% от БВП, което е най-ниската стойност в ЕС. Един от 
факторите за това е относително ниското заплащане на труда (32.2% от БВП). 
Приносът на данъците върху капитала във всички страни е сравнително малък 
с изключение на Полша и Чехия, където той превишава 8%. В България 
приходите от облагането на капитала възлизат на 5.5.% от БВП през 2007г. 

Таблица 2 
Структура на приходите на страните от Централна и Източна Европа според 

икономическата функция през 2007 г., % от БВП 
 Потребление Труд Капитал
България 18.4 10.8 5.5 
Полша 13.0 13.4 8.8 
Чехия 10.7 17.8 8.4 
Словения 13.3 19.7 5.3 
Унгария 14.5 19.9 5.3 
Словакия 11.3 11.6 6.5 
Румъния 11.9 12.1 5.4 
Латвия 11.9 14.6 4.0 
Литва 11.4 14.6 3.9 
Естония 13.6 16.8 2.6 
Средно ЕС-27 12.4 17.2 8.0 

Източник: Taxation Trends in the European Union. 2009 Edition, Eurostat Statistical Books. 
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Посочените дотук данни дават информация на макрониво за ролята на 
отделните данъци в общата данъчна тежест. По-конкретна информация за 
ефективната данъчна тежест върху труда, потреблението и капитала може да 
бъде получена от имплицитните данъчни ставки (ИДС), които са използваният 
от институциите на ЕС измерител на данъчното бреме.34 Информация за ИДС 
в СЦИЕ през 2000 г. и 2007 г. е представена на табл. 3. Данните показват, че 
ИДС върху труда е отбелязала най-голям спад в България и балтийските 
страни. Със стойност 29.9%, ефективната данъчна тежест върху труда в 
нашата страна  е значително по-ниска от средното равнище за ЕС, но това е за 
сметка на значително нарастване на ИДС върху потреблението. За разлика от 
това в Литва, Латвия и особено в Естония, понижаването на ИДС върху труда 
е за сметка на увеличаването й върху капитала.35 Данните от табл. 3 показват, 
че въпреки осъществените реформи в областта на подоходното облагане 
данъчната тежест върху труда остава висока в повечето страни от 
разглежданата група, особено Чехия и Словения. След реформирането на 
системата на личното подоходно облагане в СЦИЕ в годините на прехода 
основен компонент на данъчната тежест върху труда стават вноските за 
социално осигуряване.  

Таблица 3 
Имплицитни данъчни ставки върху потреблението, труда и капитала през 

2000г. и 2007г., % 
 Потребление Труд Капитал 

2000 г. 2007 г. 2000 г. 2007 г. 2000 г. 2007 г. 
България 19.7 25.4 38.7 29.9 Н.И.* Н.И. 
Полша 17.8 21.4 33.6 35.0 20.5 Н.И. 
Чехия 19.4 21.4 40.7 41.4 20.9 25.6 
Словения 23.5 24.1 37.7 36.9 15.7 23.1 
Унгария 27.5 27.1 41.4 41.2 15.9 Н.И. 
Словакия 21.7 20.6 36.3 30.9 22.9 17.5 
Румъния 16.8 18.1 32.2 30.1 Н.И. Н.И. 
Естония 19.8 24.4 37.8 33.8 6.0 10.3 
Литва 18.0 17.9 41.2 32.3 7.2 12.1 
Латвия 18.7 19.6 36.7 31.0 11.2 14.6 
Средно ЕС 21.1 18.4 36.1 34.4 11.2 14.6 

Източник: Taxation Trends in the European Union, 2009 Edition, Eurostat Statistical Books. 
* Н.И. – няма информация 
 
 

                                                           
34 Имплицитна данъчна ставка (Implicit Tax Rate) – метод, използван за измерване на 
данъчното бреме. Изчислява се като отношение между общите приходи от данъци 
върху стопанските дейности и продаваните стоки/услуги и съвкупната  данъчна основа. 
С цел придобиване на по-ясна представа за разпределението на данъчната тежест върху 
отделните данъчни основи се изчисляват ИДС върху труд, капитал и потребление.   
35 Taxation Trends in the European Union. 2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books, p. 
81. 
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3.2. Перспективи за по-нататъшните реформи на данъчната система на 
СЦИЕ  

Сегашната финансова и икономическа криза се оказва първото изпитание за 
фискалната политика на страните от Централна и Източна Европа след 
присъединяването им към Европейския съюз, от гледна точка на ясно 
проличалите трудности пред едновременното постигане на ефективност и 
стабилност на публичните финанси. В края на 2008 г. Европейският съвет 
одобрява мащабна програма от фискални и структурни мерки в отговор на 
кризата – т.нар. Европейски план за икономическо възстановяване. Планът 
предвижда предприемане на фискални стимули на съвкупното търсене, 
съответстващи най-малко на 1.5% от БВП, които се определят от самите 
страни-членки в съответствие с възможностите за гъвкавост на фискалната им 
политика. В изпълнение на плана за икономическо възстановяване през 2009 и 
2010 г. всички страни-членки на ЕС предприемат дискреционни мерки за 
смекчаване на ефектите от кризата върху стопанската активност. 
Антикризисните данъчни стимули са насочени към ограничаване на спада на 
БВП и безработицата, както и към стимулиране на потребителското търсене, 
т.е. те се изразяват в облекчаване на данъчното бреме върху домакинствата и 
бизнеса.  

Страните от Централна и Източна Европа не правят изключение и също 
предприемат действия в това отношение. Най-широко използваният 
инструмент за постигане на посочените цели в тези страни е личният 
подоходен данък. В голяма част от тях пределната ставка на този данък е 
понижена, като в определени случаи ефектът се подсилва с повишаване на 
някои облекчения и кредити или въвеждане на нови.36 Друга група от мерки 
обхваща осигурителната система. В България, Чешката република и Унгария 
вноските за социално осигуряване са намалени с цел създаване на стимули за 
бизнеса за търсене на работна ръка или запазване на броя на вече заетите 
служители.  

Същевременно в почти всички държави от разглежданата група с изключение 
на Полша, Чешката република и Словакия понижаването на преките данъци е 
компенсирано с повишаване на ДДС и акцизите. Това е в контраст с 
политиката на страните от ЕС-15, в които е налице цялостно намаляване на 
данъците – както на преките, така и на косвените. То се дължи на 
ограниченията пред фискалната политика на тези държави след 
присъединяването им към ЕС. В условията на членство в Общността СЦИЕ 
вече трябва да съобразяват бюджетната си политика с критериите за членство 
в Икономическия и паричен съюз, към които се отнася и спазването на 
бюджетна дисциплина.37 Това от своя страна ограничава възможностите за 

                                                           
36 Taxation Trends in the European Union. 2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books, p. 
17.  
37 Съгласно един от Маастрихтските критерии страните-членки на ЕС, които все още не 
са въвели еврото, не бива да позволяват бюджетният им дефицит да превишава 3% от 
БВП, а съотношението на публичния дълг към БВП не трябва да бъде повече от 60%. 
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чувствително намаляване на данъците, тъй като стабилността на държавния 
бюджет предполага акумулиране на достатъчно по размер бюджетни приходи.  

През 2009 и особено през 2010 г. фискалната позиция на по-голямата част от 
СЦИЕ се влошава. Спадът в бюджетните постъпления е резултат не само от 
дискреционните мерки, предприети в отговор на рецесията, но и от 
съществуващите сериозни макроикономически неравновесия и особено 
значителните дефицити в платежния баланс. Високият дял на потреблението и 
на вноса в БВП в СЦИЕ по време на икономическия бум допринася за силната 
зависимост на бюджетните приходи от косвени данъци наред с данъчните 
реформи. Спадът на крайното потребление след началото на рецесията води до 
намаляване на бюджетните постъпления. Поради това с цел консолидиране на 
публичните си финанси по-голямата част от разглежданите държави се оказват 
изправени пред необходимостта да провеждат проциклична данъчна 
политика.38  

Сегашната ситуация представлява сериозно изпитание пред плановете на тези 
държави за присъединяване към икономическия и паричен съюз. Но дори след 
края на кризата, в средно- и дългосрочен план са налице сериозни 
предизвикателства пред устойчивостта на публичните финанси на СЦИЕ, 
свързани както с приемането на единната европейска валута, така и с 
негативните демографски процеси в Европа. Предвид това основна цел на 
данъчните системи на страните от Централна и Източна Европа ще бъде 
гарантирането на устойчивостта на публичните финанси при запазване на 
ефективността и справедливостта на икономическата система. В академичните 
и политическите среди е налице признание, че данъчната политика на страните 
от ЕС трябва да бъде съобразена в по-голяма степен с потребността от 
насърчаване на икономически растеж и заетост. През последните месеци обаче 
стана ясно, че в условията на членство възможностите за намаляване на 
данъчната тежест върху стопанските субекти са значително по-ограничени в 
сравнение с предприсъединителния период. Макар и необходимо, 
оптимизирането на държавните разходи няма да бъде достатъчно за 
преодоляване на стоящите на дневен ред предизвикателства. Ще бъдат 
наложителни по-нататъшни реформи на данъчноосигурителната система. Те 
обаче ще се осъществят при различни условия спрямо извършените преди 
присъединяването към Европейския съюз. Предприетите през последните 
години опити на по-старите страни-членки за известно понижаване на 
данъчната тежест (най-вече върху труда) се натъкват на затруднения именно 
поради необходимостта от спазване на правилата, наложени от участието в 
паричния съюз. С оглед на това в бъдеще страните-членки все повече ще 
                                                                                                                                        
След покриване на този и останалите Маастрихтски критерии Словения и Словакия 
въвеждат еврото съответно през 2007 и 2009 г.  
38 Ограничените възможности за прилагане на контрациклични действия се дължат и на 
по-малкия публичен сектор в икономиката. Предвид посочения вече спад на 
съотношението на бюджетните приходи и разходи към БВП в СЦИЕ през годините на 
прехода, тези държави имат много по-малко пространство за противодействие на 
рецесията с фискални средства в сравнение с по-старите страни-членки (вж. Public 
finances in EMU – 2009, European Commission, 5/2009, p. 14). 
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търсят начини за прехвърляне на данъчната тежест от труда и 
производителния капитал към други бази като потреблението, икономическите 
ренти, източниците на замърсяване и др.  

СЦИЕ ще трябва да осъществят допълнителни действия за усъвършенстване 
на облагането на доходите на физическите лица. Плоският данък се е утвърдил 
в тези държави поради прозрачността и сравнително лесното си 
администриране, което способства за известно ограничаване  на „сивата” 
икономика. В резултат от реформите в България и Словакия данъчната 
система е значително опростена и това може да се посочи като един от най-
значимите й ефекти. Плоският данък има и друго важно предимство – липса на 
характерния за прогресивното облагане „ефект на пълзене” (bracket creep) – 
нарастване на доходите под въздействие на инфлацията и оттук, увеличаване 
на данъчната тежест върху трудовите доходи. Тази особеност спомага за по-
добро контролиране на данъчното бреме в условията на значителна инфлация, 
каквато се наблюдава в България преди началото на световната икономическа 
криза.    

Същевременно пълното отсъствие на прогресивност на подоходния данък, 
каквото е налице в нашата страна, поражда сериозни въпроси относно 
социалната справедливост. Въпреки посочените си предимства плоското 
облагане не позволява преразпределение на доходите в обществото. Изгодите 
от него са значителни за данъкоплатците с високи доходи, но те не са така 
очевидни за тези с ниски доходи.39 Именно поради факта, че създава 
относително по-голяма тежест върху по-бедните социални слоеве, плоският 
данък не успява да замени подоходното облагане в по-старите страни-членки, 
където съображенията за социална справедливост имат голяма тежест при 
формирането на фискалната политика. В условията на силна диференциация 
на номиналните доходи, каквато е налице в нашата страна, плоското облагане 
засилва социалната неравнопоставеност. С цел гарантиране на вертикалната 
справедливост на облагането, България би могла да въведе още една, по-
висока ставка за по-високите доходи, с което да се засили неговата 
прогресивност. Друг вариант за гарантиране на вертикалната справедливост е 
повторното въвеждане на необлагаем минимум. Опитът на Словакия след 2004 
г. показва, че запазването на необлагаем минимум при плоския данък 
повишава стимулите за труд сред социалните групи с най-ниски доходи. 
Гъвкав подход по отношение на доходите на физическите лица се прилага и в 
Литва, където необлагаемият минимум се отнася единствено за доходите от 
труд, но не и за останалите източници на доходи. Това позволява по-
справедливо разпределение на доходите в обществото, без да бъдат създавани 
предимства за получателите на капиталовите доходите във вреда на трудовите 
доходи. 

Резултатите от табл. 2 и табл. 3 показват, че размерът на ефективната данъчна 
тежест върху труда в голяма част от разглежданите страни остава висока 

                                                           
39 Paulus, A., A. Peichl. Effects of Flat Tax in Western Europe on Equity and Efficiency. – 
EUROMOD Working Paper No. EM2/08, April 2008. 
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въпреки реформите в областта на подоходното облагане. Както вече беше 
посочено, основна причина за това са високите равнища на вноските за 
социално осигуряване. В ЕС-27 осигурителните вноски формират две трети от 
имплицитната данъчна ставка върху труда. Поради това в бъдеще акцентът на 
реформите в тези страни, вкл. в новите членки, трябва да падне върху 
осигурителните системи с цел ограничаване на безработицата и гарантиране на 
дългосрочната финансова устойчивост.40  

В СЦИЕ данъкът върху корпоративната печалба не е значим източник на 
бюджетни приходи. Предвид конкуренцията за привличане на инвестиции 
едва ли може да се очаква повишаване на ставките през следващите години. 
Освен това намаляването на данъчната тежест върху бизнеса стимулира 
натрупване на капиталовия запас и подобряване на разпределението му. 
Благоприятното данъчно третиране на капитала способства също за 
повишаване на производителността на труда и оттук на равнището на 
заплащане.41 Същевременно изострената данъчна  конкуренция между 
страните от ЕС създава рискове за подкопаване на справедливостта на 
данъчната система. За избягване на подобна възможност методиката на 
разделно облагане на дохода от капитали и от работна заплата (dual income 
system) е смятана за добър компромисен вариант.42 В разглежданата група 
страни разделно облагане сега се прилага единствено в Словения. Този 
вариант обаче е подходящ при сравнително равномерно разпределение и силна 
корелация между дохода и богатството в обществото. Освен това той изисква 
прилагане на еднаква ставка по отношение на всички видове капиталов доход, 
което на практика се среща в много малко държави.43 Не на последно място, 
облагането на различните видове доходи с различна ставка създава 
предпоставки за данъчни измами чрез деклариране на трудовите доходи като 
капиталови. Уеднаквяването на ставките на подоходните данъци в България и 
Словакия цели именно недопускане на подобни злоупотреби.  

Що се отнася до косвените данъци, тяхното хармонизиране в съответствие с 
изискванията на законодателството на ЕС неминуемо допринася за 
увеличаване на данъчната тежест върху потреблението в разглежданите 
страни. В същото време обаче то позволява да бъде запазена бюджетна 
неутралност при понижаването на подоходните данъци през 

                                                           
40 Taxation Trends in the European Union. 2009 Edition. EUROSTAT Statistical Books, p. 
82. 
41 По-подходящо средство за оптимизиране на облагането на бизнеса е ограничаването 
на различните данъчни преференции, както и засилване на контрола над тънката 
капитализация и трансферното капиталообразуване (Вж. Dalsgaard, T. Tax and Welfare 
Reforms in the Czech Republic: Structural Implications and Challenges. International 
Monetary Fund (IMF), WP/08/52, p. 43). 
42 Методиката на разделно облагане на капиталовите и трудовите доходи първоначално 
се въвежда в скандинавските страни. Това е вид шедулярно облагане, при което 
доходите от различни източници се третират по различен начин с цел гарантиране на 
по-справедливо преразпределение на доходите и същевременно избягване на бягството 
на капитали. 
43 Bernardi, L. Tax reforms in Europe: objectives and some critical issues. p. 8. 
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предприсъединителния период. ДДС е придобил особено важна роля за 
акумулиране на бюджетни приходи в страните от Централна и Източна Европа 
поради широката си основа. Освен че превръща ДДС в „машина за събиране 
на данъци” широката данъчна база способства за избягване на изкривяванията, 
породени от различното данъчно третиране на стоките. Не на последно място, 
като многофазен данък ДДС облага единствено разликата между стойността на 
реализираните продажби и на направените покупки (добавената стойност, 
създадена от фирмите) и не налага допълнително бреме върху бизнеса. 
Предвид това, че при ДДС данъчната тежест пада върху потреблението, а не 
върху дохода, този данък оказва стимулиращо въздействие върху 
спестяванията и инвестициите.  

С размер между 19 и 22%, стандартната ставка на ДДС вече е достатъчно 
висока в СЦИЕ, поради което възможностите за по-нататъшното й повишаване 
са ограничени. С оглед по-пълноценно използване на предимствата на този 
данък разглежданите държави се ориентират към намаляване на 
диференциацията му чрез стесняване на приложното поле на облекчената 
ставка или повишаване на размера й. Без да се отказват напълно от 
диференцираното облагане, повечето страни пристъпват към постепенно 
сближаване на стандартната и облекчената ставка. Изследване на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за икономическите 
ефекти от данъчните реформи в Чешката република показва, че премахването 
на облекчената ставка на ДДС не е довело до съществено преразпределение на 
доходите в страната и намаляването на диференциацията на данъка не се е 
отразило неблагоприятно на домакинствата с ниски доходи.44  

Както вече беше посочено, във всички разглеждани страни през последните 
години се увеличава делът на енергийните данъци, отчасти по линия на 
хармонизацията на акцизите в ЕС. Акцизите имат едно важно предимство – те 
облагат потреблението на стоките, които нанасят определени вреди на хората 
или околната среда, с други думи, коригират някои от съществуващите 
несъвършенства на пазара (market failures).45 Ролята на екологичните данъци 
като източник на бюджетни приходи обаче не бива да се надценява. По 
принцип предназначението на данъците върху консумацията на енергия е не да 
се намаляват други данъци, а по-скоро да бъдат стимулирани фирмите и 
домакинствата за по-рационално използване на енергията и в по-голяма степен 
да се съобразяват с околната среда. Освен това екологичните данъци не бива 
да създават допълнителен товар върху бизнеса и да ограничават 
възможностите за стопанска активност. На този етап екологичната данъчна 
                                                           
44 Dalsgaard, T. Tax and Welfare Reforms in the Czech Republic: Structural Implications and 
Challenges International Monetary Fund (IMF). WP/08/52. 
45 Основателят на класическата школа Адам Смит застъпва тезата, че косвените данъци 
гарантират справедливост само когато се облагат луксозните и вредните за здравето 
стоки. По-късно друг британски икономист – Артър Пигу, създава теория за облагането 
с данъци на вредни стоки с цел коригиране на определени  щети, нанесени на 
обществото от стопански дейности. Така възниква понятието „данък на Пигу”. 
Аналогично, дейностите, които създават ползи за обществото, трябва да бъдат 
финансирани от държавата.   
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реформа има сравнително ограничени възможности в СЦИЕ за акумулиране на 
бюджетни приходи, така че да позволи съществено намаляване на други 
данъци. Още повече, че провеждането на ЕДР изисква достатъчен капацитет 
(високотехнологични производства, обществена култура). Въпреки това, 
предвид нарастващата тежест на екологичните съображения в икономическата 
политика на развитите държави, може да се очаква ролята на екологичните 
данъци в СЦИЕ да нараства през следващите години. 

Прекаленото разчитане на косвени данъци за акумулиране на бюджетни 
приходи е несигурно от гледна точка на икономическия цикъл. Със свойството 
си да акумулира повече приходи по време на икономически растеж, които да 
се използват в период на спад на БВП (вградени фискални стабилизатори), 
прогресивното облагане допринася за смекчаване на конюнктурните 
колебания. Косвените данъци нямат такова свойство и прекалено големият им 
дял в бюджета  предопределя процикличност на фискалната политика. Ролята 
на вградените фискални стабилизатори се увеличава особено в условията на 
членство в икономическия и паричен съюз, когато страните-членки вече нямат 
възможност да провеждат самостоятелна парична политика.46 

Важно е да бъде постигнат баланс между отделните видове бюджетни приходи 
– от преки и косвени данъци и осигурителни вноски. Оптимизирането на 
данъчната система става чрез постигането на комбинация от фискални 
инструменти с различни свойства, така че да бъдат съчетани по най-добрия 
начин принципите на ефективност, справедливост и финансова устойчивост. 
От огромно значение е също данъчната система да бъде съобразявана с по-
общите социално-икономически, административни и политически условия. В 
този смисъл страните от Централна и Източна Европа са изправени пред 
нелеката задача да настроят данъчните си системи по начин, който да 
обслужва най-пълноценно участието им в ЕС и свързаната с това 
необходимост от номинална конвергенция и същевременно да подпомага 
процеса на реална конвергенция.  

Заключение 

Направеният преглед показва, че данъчните реформи в страните от Централна 
и Източна Европа през годините на пазарна трансформация целят стимулиране 
на стопанската активност и икономически ръст посредством облекчаване на 
данъчната тежест върху стопанските субекти и опростяване на данъчната 
система. За постигането на тези цели разглежданите държави избират 
различни подходи по отношение на основните фискални параметри. 
Използвайки приходите от повишаването на ДДС и акцизите те извършват 
значителни изменения в областта на облагането на личните доходи и 
корпоративните печалби. Част от тях въвеждат плоска ставка, а други 

                                                           
46 Хубенова, Т. Участието на България в приходната и разходната част на бюджета на 
ЕС. – В: Приобщаване на България към икономиката на Европейския съюз. С., БЕКСА, 
2007, с. 141. 
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намаляват прогресивността на данъка върху доходите на физическите лица. 
Във всички страни от разглежданата група е понижен размерът на данъка 
върху корпоративната печалба.  

Като основен резултат от данъчните реформи в страните от Централна и 
Източна Европа е изведено повишаването на данъчната тежест върху 
потреблението за сметка на капитала. Същевременно направеният преглед 
показва, че въпреки значителните промени в областта на личното подоходно 
облагане, фискалното бреме върху труда в тези държави остава голямо. Това 
се дължи на високите равнища на вноските за социално осигуряване.   

В условията на членство в ЕС данъчните реформи на СЦИЕ трябва да бъдат 
съобразени с изискванията за фискална стабилност, т.е. при взимането на 
решения за промени в данъчната структура, е необходимо да се имат предвид 
ограниченията, свързани с членството в Икономическия и паричен съюз. Не 
бива обаче да бъде правен компромис с ефективността и справедливостта на 
данъчната система. Алтернатива на приходите от подоходни данъци може да 
бъде потърсена в разширяването на данъчната база, увеличаване дела на 
екологичните данъци и акцизите. Тенденцията към увеличаване на дела на 
потребителските данъци се развива и в по-старите страни-членки на 
Европейския съюз, макар и с по-бавен темп.  

При конструиране на данъчната си система отделната държава използва 
инструменти, които в най-голяма степен отговарят на специфичните 
потребности на икономическата и социална й система. Както показва 
направеният преглед, страните от Централна и Източна Европа прилагат 
разнообразни подходи при данъчното третиране на труда, капитала и 
потреблението. Същевременно сходната цел на реформите – постигане на 
реална конвергенция със старите-членки, обуславя появата на редица общи 
тенденции. Всички тези страни се намират в подобни условия – те са нови 
членки на ЕС, икономиките им са динамични и привлекателни за 
чуждестранни инвестиции. От друга страна, в средносрочен и дългосрочен 
план са налице предизвикателства, свързани с постигането на номинална 
конвергенция и приемането на единната европейска валута. Поради това 
опитът на останалите страни от Европейския съюз, вкл. новите членки от 
Централна и Източна Европа, трябва да бъде по-добре изучен с оглед 
идентифицирането и практическото прилагане на добри практики в данъчната 
сфера.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО НА 
ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ 

 
Разгледани са тенденциите и проблемите в българската енергетика 
след 2000 г. Извършен е  анализ както на процеса на либерализация и 
регулиране, така и на състоянието и развитието на отрасъла и 
производствата му. Отграничени са приоритетните направления в 
енергийния микс на България до 2020 г., вкл. в портфейла на 
възобновяемите и алтернативните енергийни източници.  
Направени са сравнения с Централно и Източноевропейските страни-
членки на Европейския съюз, които показват изоставане на 
българската икономика по много от енергийните показатели. Доказана 
е необходимостта от съществено подобряване на мениджмънта у нас 
и от ефективна енергийна стратегия.  
JEL: P28; Q42; Q48 

 
 

Българската икономика се характеризира с недостиг на енергийни ресурси, 
значителна зависимост от вносни такива, голяма енергоемкост на 
произвежданата продукция и висока енергийна интензивност на брутния 
вътрешен продукт. Енергийната политика трябва да се насочи към: нарастване 
дела на комбинираното производство на електро- и топлоенергия; понижаване 
загубите при преноса, разпределението и потреблението на енергия; 
използване на възобновяемите и алтернативните енергийни източници като 
екологично чисти и намаляващи зависимостта на страната от внос; 
диверсификация и постигане на по-голяма енергийна сигурност на страната. 

Главни приоритети на европейската енергийна политика са: либерализация на 
пазара и ограничена държавна намеса; понижаване разходите на енергия и 
повишаване конкурентоспособността на икономиката; сигурност на 
енергийните доставки чрез намаляване на външната зависимост от вносни 
енергийни ресурси; устойчиво развитие и опазване на околната среда чрез 
използване на енергия от нисковъглеродни източници.2  

                                                           
1 Веселина Григорова е ст.н.с. д-р, научен сътрудник в Институт за икономически 
изследвания при БАН, секция „Регионална и секторна икономика”, email:  
vess.nedeltcheva@iki.bas.bg; v.nedeltcheva@gmx.net. 
2 Концепция за ен(ергийна стратегия на България до 2020 г. (консултативен документ), 
ноември 2008. 
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Целта на изследването е да се разкрият тенденциите в развитието на 
българската енергетика в контекста на европейските приоритети,  директиви, 
регламенти и потребностите на страната, да се отграничат проблемите, които 
възпрепятстват тези тендениции и да се предложат мерки за тяхното 
преодоляване. 

Съгласно Електрическата и Газова директива на Европейския съюз (ЕС), от 
01.07.2007 г. у нас стартира тенденция към либерализиране на вътрешния 
енергиен пазар се изразява в предоставяне на свободен избор на доставчик на 
електроенергия или природен газ от всички потребители и свободен достъп на 
доставчиците до съответните мрежи. Третият пакет законодателни промени на 
Европейската комисия също предвижда пълно отваряне на енергийния пазар и 
навлизане на повече  участници в него и предлага мерки за независимост на 
мрежовите оператори, с оглед повишаване на контрола в мрежите. По-
конкретно този енергиен пакет3 включва: 

Директиви (2009/72/ЕС и 2009/73/ЕС) за общите правила на вътрешните 
пазари съответно на електроенергията и на природния газ; 

Регламенти №713, 714 и 715 от 2009 г. относно: създаването на Агенция за 
сътрудничество между енергийните регулатори на страните-членки на ЕС, 
условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, до 
газопреносната мрежа и др. Агенцията е създадена с цел насочване и 
контролиране функционирането на пазарите на електроенергия и природен газ, 
либерализирането им и по-голямата им прозрачност, улесняване на 
трансграничната търговия с енергия, осигуряване на координация на 
операторите на мрежата и на инвестициите за нея. 

Европейската комисия регламентира следните начини за отделяне на 
производството и доставката от преносните мрежи:   

• пълно отделяне на собствеността и управлението на преносната 
инфраструктура от производството и доставката;  

• създаване на системен оператор, който е самостоятелно търговско 
дружество, независимо от собственика на мрежата;  

• въвеждане на независим преносен оператор, който е и собственик на 
мрежата. 

В Третия пакет законодателни предложения са представени и мерки за защита 
на потребителите и на техните права – да сменят доставчика на 
електроенергия и природен газ, да имат право на обезщетение и 
възстановяване на суми в случай на незадоволително качество на енергийните 
услуги и неточно определяне на сметките. Законът за защита на потребителите 
                                                           
3 Цекова, Ст., Ел. Рангелова, М. Михалева. Третият енергиен пакет и пакет за 
климатични промени – Екология, 2010, N 1-2, с. 30-35. 
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и Законът за енергетиката предвиждат: доставката на електроенергия на 
фиксирани цени да е гарантирана за битовите потребители и малките и средни 
предприятия; да се предоставят помощи на социално слабите слоеве от 
населението4; потребителите да се ползват от новосъздадената “Харта на 
енергийния потребител” (2008 г.), която съдържа мерки за справяне с 
недостига на гориво, информация за потребителите при избора им на 
доставчик, защита на гражданите от нелоялни практики на продажба. 

През периода 1990-2010 г. България е намалила емисиите парникови газове с 
около 1/3, но това все още е недостатъчно. Европейската комисия изисква от 
страните членки извършване на законодателни промени в тях в контекста на 
Протокола от Киото (1988 г.) и Европейските директиви, насочващи към 
намаляване на вредните емисии и увеличаване на производството на енергия 
от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Пакетът климатични промени на Европейската комисия поставя на преден 
план намаляване през 2020 г. най-малко с 20% на емисиите вредни газове в 
страните-членки и достигане на 20% дял на електроенергията от ВЕИ. С 
Директива 2003/87/ЕС е въведена Европейска система за търговия с емисии 
(ЕСТЕ). В отговор на пакета “климатични промени и енергетика”, у нас 
Законът за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и 
биогоривата (2007 г.) и измененията му (2009 г.) предвиждат усилено 
насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми и 
алтернативни енергийни източници. Необходимо е разработването на 
Национален план за действие за производство на този вид енергия до 2020 г. 
по източници. Относно производителите на енергия от такива източници, 
законът регламентира присъединяването им към мрежата и изкупуването в 
продължение на срок между 15 и 25 години на цялата произведена от тях 
електроенергия на преференциални цени, които се определят с решение на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). За 
биогоривата тенденцията е към нарастването им  в транспорта от 4% дял от 
общоизползваните горива към 2011 г. на 10% към 2020 г. 

1. Състояние на българската енергетика 

От анализа на показатели, определящи състоянието на енергетиката се 
установява, че България е с по-неблагоприятни резултати в сравнение с някои 
Централно и Източноевропейските страни (ЦИЕС): 

• потребление на електроенергия на човек от населението (мtoe/млн. човека) 
– у нас е 2 пъти повече отколкото в Унгария  и 1.3 пъти от Румъния;  

                                                           
4 Григорова, В. Социални аспекти на енергийната политика в Българи. – В: 
„Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната 
глобална икономическа криза”, С., ГорексПрес, 2010, с. 148-154. 
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• емисии на въглероден двуокис, падащи се на човек от населението 
(кг/човек) – у нас са 1.3 пъти повече от Румъния и 1.1 пъти от Унгария;   

• зависимост от внос на енергийни ресурси (процент от общопотребяваните 
енергоресурси) – България (74.1%) е една от най-зависимите от вносни 
енергийни ресурси страна  в Европа (например над 2.5 пъти е по-зависима 
отколкото съседна Румъния). 

Положителна тенденция е, че крайното енергийно потребление показва 
стабилизация през 2004-2005 г., дължаща се на диверсификацията им и 
увеличеното потребление на нефтопродукти, природен газ, възобновяеми и 
алтернативни енергийни източници. 

Фигура 1 
Макроенергийни показатели за България 
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Източник: Национален статистически институт, 2008. 

 

Както се вижда на фиг. 1, тенденцията на някои от основните характеристики 
на енергийния отрасъл като производство на първична енергия,  брутно 
вътрешно потребление на енергия, крайно енергийно потребление е на слабо 
нарастване след 2005 г. Българската икономика обаче все още не е ефективна – 
например за производството на 1000 щ. дол. брутен вътрешен продукт се 
изразходват десетина пъти повече енергия отколкото в западноевропейските 
страни и 2-3 пъти повече отколкото в централноевропейските държави, в 
които се наблюдава сравнително устойчива тенденция към намаляване на 
енергоемкостта му. За да достигне България средните социално-икономически 
показатели на ЕС е необходимо осигуряване на високо енергоспестяване, 
технологична и структурна модернизация на икономиката и отраслите й, 
ефективно управление, развитие на реформите и пазара. 

Пазарната реформа в българската енергетика изисква определяне на законова 
рамка, адекватна на регламентите на Европейската комисия, привеждане на 
енергийните цени в съответствие с икономическите разходи, създаване на 
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конкурентоспособни дружества и действащи регулаторни механизми. Най-
общо, енергийната политика5 у нас е насочена към интензивно развитие на 
отрасъла, диверсификация на енергийните ресурси и доставки, повишаване на 
енергийната сигурност на страната, развитие на когенерацията 
(комбинираното производство на електро и топлоенергия), повишаване на 
енергийната ефективност в производството, преноса, разпределението и 
потреблението на енергия и достигане стандартите на ЕС за околната среда. 
Във връзка с това е необходимо: 

• данъчно стимулиране при използването на енергоспестяващи технологии и 
ресурси (ефективното потребление на енергията е един от източниците на 
по-висок и устойчив икономически растеж); 

• преразглеждане на нормите за допустими емисии, на стандартите за 
качеството на околната среда и привеждането им в съответствие с 
европейските нива; 

• освобождаване от данък добавена стойност и митнически сборове на вноса 
на машини и оборудване за енергетиката с екологично предназначение; 

• насочване на средствата на предприятията, набрани от санкции и такси, за 
управление на дейности по опазване на околната среда; 

• признаване до 2014 г. на големите предприятия-замърсители на околната 
среда за разход (за целите на данъчното облагане) на средствата, 
инвестирани в програми за постигане на съответствие с нормативните 
изисквания по опазване на околната среда. 

2. Регулиране и либерализация на енергийния пазар 

Регулирането представлява намеса на изпълнителната власт в дейността на 
пазара с цел да се постави в определена рамка поведението на участниците в 
него. То се осъществява главно чрез регулиране на пазара (гарантиране на 

                                                           
5 Акцентът в нея се поставя върху подобряване на  законодателния процес, определяне 
на националните приоритети и качествено нови програми за действие. Освен това 
необходимо е обединяване и пряко обвързване на икономическите, социалните и 
политическите цели за бърза и ефективна реализация на главните средносрочни 
приоритети и по-точно: 
• достигане на устойчив икономически растеж, по-висок от средния за новите страни 
членки на ЕС; 

• постигане на съгласуваност по дългосрочните стратегически приоритети в развитието 
на българската енергетиката и тяхното ресурсно осигуряване;  

• изграждане на модерна и ефективна система за социална защита на 
енергопотребителите; 

• разработване и приемане на национална програма за действие, съобразно 
Лисабонската стратегия на ЕС, с конкретни цели, срокове и финансиране. 
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прозрачен и безпристрастен процес на разплащане) и на конкуренцията 
(осигуряване на еднакви възможности за действие на участниците на пазара).6 

Регулирането на енергийния отрасъл има значение за създаването на 
подходяща законова рамка, пазарни правила и структури, икономически 
ефективни енергийни дружества, цени на енергията в съответствие с 
икономическите разходи. То включва стимулиране на инвестициите в 
приоритетни производства и дейности, опазване на околната среда, сигурност 
на енергийните доставки, контрол за спазване принципите на конкуренция, 
осигуряване на социална справедливост.  

Тенденцията в развитите европейски страни е към намаляване степента на 
регулиране след утвържаване на конкурентен и саморегулиращ се енергиен 
пазар. По отношение на природния газ, регулирането на преноса и 
разпределението му в тях се извършва чрез цени, тарифи, данъци и такси и 
чрез въведените концесионни и лицензионни режими. Процесът на регулиране 
на газовия пазар в ЕС се извършва на основата на Директива 2003/55/ЕС и 
Регламент 1775/2005 г. на Европейския парламент и Съвета на Европа и има за 
цел пълно отваряне на националните газови пазари един за друг поне до 
равнищата, заложени в Директивата. Основните й изисквания са: гарантиране 
на сигурност и ефективност на системите за газоснабдяване; гарантиране на 
конфиденциалност на информацията; даване право на достъп на трети страни 
до газопреносните и газоразпределителните мрежи и избор на вида на достъп 
до системата – регулиран (въз основа на фиксирани тарифи за ползване на тази 
система) или договорен (посредством търговски преговори между 
участниците); въвеждане на разделно счетоводство за дейностите по 
съхраняване, пренос и разпределение на природен газ.7 През 2008 г. 
отварянето на пазара в ЕС достигна 42.5% като обхвана крайни потребители с 
годишна консумация над 5 млн. куб. м. Директивата позволява на страните-
членки на ЕС да предоставят достъп до мрежата на газови компании 
производители на електрическа енергия и големи крайни потребители, както и 
на газоразпределителни дружества. Предоставянето на право на достъп на 
краен потребител се определя въз основа на критериите “прагови равнища на 
потребление” и “общ дял в отварянето на пазара”.  

Формите на регулиране са в зависимост от:  

• начина на въздействие – пряко и косвено;  

• начина на регулиране  

                                                           
6 България е член на Регионалната асоциация на енергийните регулаторни органи 
(ЕRRA), в която участват регулаторни комисии от 17 страни: България, Полша, 
Словакия, Румъния, Унгария, Чехия, Албания, Молдова, Украйна, Естония, Литва, 
Латвия, Русия, Армения, Грузия, Казахстан и Киргизия. 
7 Структурна реформа в енергетиката. Министерство на икономиката и енергетиката, 
2007, с. 427-428. 
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а) структурно – например необходимост от създаване на нови структури и 
инфраструктури;      

б) ценово – пряко (чрез цени или тарифи) и непряко, т.е. косвено (чрез 
данъци и субсидии);  

• използването на стандарти за дейности като контрол на безопасността и 
контрол на замърсяването. 

В резултат на проведените през последните години у нас и в другите ЦИЕС 
реформи в ценообразуването на енергоносителите, цените на енергията 
показват тенденция към повишаване. Това наложи прилагането на 
компенсационни механизми, чрез които  държавата  да редуцира цените на 
енергоносителите за най-бедните слоеве на населението.  

Все още недостатъчно развитите пазарни отношения в енергетиката налагат 
регулаторът периодично да извършва ценови регулаторни прегледи в 
енергийните подотрасли (електроенергетика, топлоенергетика8, природен газ). 
В дейностите по разпределение и снабдяване с електроенергия и природен газ 
най-подходящи са т.нар. таванни методи на регулиране, които насочват 
дружествата към оптимизиране на разходите и намаляване на загубите им. 

Основна функция на регулаторния орган е да поддържа баланса на интересите 
между потребителите и енергийните компании9. Потребителите се нуждаят от 
качествени енергийни услуги на приемливи за тях цени, а производителите на 
енергия и доставчиците на енергийни услуги – от финансови ресурси, които да 
им гарантират безпрепятствено и устойчиво развитие. В тази сложна система 
от връзки и интереси регулаторът трябва да намира разумния компромис при 
взимането на решения. 

Регулаторният орган у нас е назначен от Министерския съвет (10.09.1999), тъй 
като правителството носи основната отговорност за осъществяване на 
реформата в енергетиката и за изпълнение на поетите ангажименти към ЕС. 
Регулаторът е автономен при взимане на решения и независим от енергийните 
институции. На него се дават специфични правомощия, които имат 
икономически и институционален характер като лицензиране, регулиране на 
цени и тарифи, контролиране на дейността на дружествата, изисквания за 
прозрачност на отчетността им. При постигането на реални пазарни условия и 
конкуренция в енергийния отрасъл, може да се пристъпи към промяна на 
статута на регулаторния орган и превръщането му в по-мощна и независима от 
решения с политически характер институция.  

                                                           
8 Например ДКЕВР определя цените на топлоенергията на основание Наредбата за 
регулиране на цените на топлоенергията, в която е показан точен метод за 
ценообразуване на доставката на топлинна енергия.  
9 ДКЕВР разреши на Националната енергийна компания да отчита 20% от 
електрическия ток, постъпил в мрежите му като технологични разходи. У нас делът на 
електроенергията, която се губи при разпределението е около 12%. 
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В повечето страни от ЕС има специални енергийни органи, които 
осъществяват регулаторните функции, вкл. и регулаторния надзор. Например в 
Белгия – Контролен комитет и Департамент по енергетика към Министерство 
на икономическите въпроси, в Италия – Министерство на промишлеността, 
търговията и занаятите, във Великобритания – ОФГАЗ и др.  

Както беше посочено, регулирането на преноса и разпределението на енергия в 
европейските страни се извършва чрез въведените концесионни и/или 
лицензионни режими. При лицензионния режим компаниите трябва да имат 
лицензия за доставка и за пренос. Концесионният режим предоставя 
изключителното право на концесионерите10 да продават енергия (например, 
природен газ) и задължението да извършват доставки при определени условия. 
Съществува и смесена система за регулиране - лицензия и концесия, като 
например в Германия. 

Предстоят законодателни промени (провокирани от Третия пакет предложения  
на Европейската комисия), насочени към осигуряване на: по-голяма 
независимост на системните оператори на преносни мрежи; модернизация на 
електропроизводствените мощности и преносни системи; стимулиране на 
адекватни на потребностите инвестиции в мрежите; висока степен на 
информираност на пазарните участници; развитие и широко внедряване на 
информационно-комуникационните технологии; повишаване конкуренто-
способността на енергийния отрасъл в условията на общоевропейския 
либерализиран пазар. 

С приемането на Третия пакет законодателни предложения в енергетиката и с 
предизвиканите промени в нея започна прилагането на нов подход за 
регулиране на енергийните пазари в страните-членки на ЕС, а именно 
независим общ национален регулатор следи развитието на пазара и 
предотвратява евентуални дискриминационни действия между операторите. 
Както беше подчертано, регулирането се извършва главно чрез цени и данъци 
(преки и косвени). С цел опазване на околната среда се въвежда екологичен 
данък върху енергоресурсите, за да се ограничи и регулира използването на 
такива, които я замърсяват. Регулирането се осъществява и чрез 
освобождаване от данъци на някои видове енергоносители, за да се стимулира 
производството и потреблението им.11 Така чрез данъчната система и 
системата на цените се въздейства за формиране на структурата на 
потребителското търсене на енергийни ресурси и енергоносители, а също и за 
приоритетно насочване на инвестициите в енергоефективни производства и 
технологии. 

                                                           
10 Повечето концесии са изцяло или в по-голяма степен обществена (държавна или 
общинска) собственост.  
11 Структурна реформа в енергетиката. Министерство на икономиката и енергетиката, 
с. 477. 
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Институционалните и структурни реформи12 в енергетиката на страните от 
ЕС, започнали главно през 90-те години, са насочени не само към 
либерализация, т.е. разширяване и постепенно отваряне на пазара за все 
повече доставчици и потребители, но и към дерегулиране – заместване на 
регулирането с конкуренция с цел повишаване на производствената 
ефективност и качеството на услугите. Българската енергетика обаче още не е 
напълно готова за дерегулиране, защото икономическото регулиране в нея 
като форма на управление не е напълно изчерпано, а голям брой от 
енергийните дружества са финансово нестабилни. Необходими са действия в 
следните насоки: финансово преструктуриране (създаване на финансово 
стабилни търговски дружества), институционални промени, търговско 
преструктуриране (отваряне на енергийния пазар за диверсификация на 
източниците и доставчиците на енергийни ресурси и за конкуренция), 
законови промени и модернизация на управлението. 

                                                          

Относно газовия пазар, тенденцията е към постепенното му отваряне в 
съответствие с изискванията на ЕС и създаване на пазар на природен газ с 
ниско налягане. Факторите, които въздействат върху либерализацията на 
газовия пазар са: тенденцията към развитие на нискоемисионна енергетика и 
към диверсификация на доставките; нарастващото търсене на природен газ; 
увеличаването на вноса му; засилването на  взаимозависимостта между пазара 
на природен газ и електроенергийния пазар.  

Особеностите на либерализирания електроенергиен пазар у нас са следните: 
Около 95% от електроенергията се търгува чрез двустранни договори за 
доставка. Има два успоредно работещи сегмента: пазар с регулирани цени и 
пазар със свободно договорени цени като делът на последния е с тенденция 
към нарастване. Нормативната база за отваряне на пазара за всички участници 
е определена чрез Закона за енергетиката (ДВ бр. 107, 09.12.2003 г.) и 
измененията и допълненията му (2004-2010 г.). Право на достъп до 
електропреносната и електроразпределителната мрежа имат: производителите 
на електроенергия, общественият доставчик, крайните снабдители и всички 
търговци на електроенергия. Сделки могат да се сключват по свободно 
договорени цени между участниците на пазара, по регулирани от ДКЕВР цени, 
по цени на организирания пазар (енергийната борса). В съответствие с 
Директива 2003/54/ЕС дейностите по производство, пренос, разпределение и 
търговия с електроенергия са разделени. 

Процесът на либерализация на електроенергийния пазар отначало показа 
тенденция към сравнително бързо развитие, но след това настъпи известно 
задържане по отношение на обемите електроенергия, търгувани на свободния 
пазар. Причините за това са както следва: 

• спирането на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, при което генериращите 
мощности у нас силно намаляха; 

 
12 Григорова, В. Структурни промени в енергетиката. – Икономика, 2008, N 4. 
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• изискванията на ЕС да има защитени потребители (а те са битови 
потребители и малки предприятия с персонал до 50 души и оборот до 10 
млн. евро), обаче поради фирмената тайна липсва точна информация колко 
е оборотът на предприятията, така че критерият “малки предприятия” на 
практика се оказа неприложим; 

• поскъпването на горивата на световните пазари; 

• задължителното изкупуване на сравнително скъпата електроенергия от 
възобновяемите и алтернативни източници. 

Резултатите от действието на тези причини са следните: 

1) В условията на икономическа криза инвестиционният климат в страната се 
влоши, електроенергията стана стока с непрогнозируема цена, а развитието 
на икономиката се нуждае от прогнозируема цена на енергията. 

2) Повечето участници в либерализирания електроенергиен пазар се върнаха 
сред защитените потребители.  

3) Много от търговците купуват електроенергия от производителите и 
обикновено я продават извън България на далеч по-високи цени.  

4) Необходими са инвестиции за когенеративни мощности, за 
диверсификация на междусистемните връзки и на доставките на енергийни 
ресурси. 

5) Огромни инвестиции се влагат за намаляване/очистване на вредните 
емисии, както и за опазване на населението и околната среда от 
въздействията на радиоактивните отпадъци от атомната енергетика (т.е. за 
изграждане на хранилища за радиоактивни отпадъци). 

6) Преносната електроенергийна мрежа, която е остаряла инфраструктура 
същосъздава големи проблеми. 

7) Необходима е активно функционираща енергийна борса, която да спомогне 
за определянето на пазарни цени на енергията. 

Либерализацията на електроенергийния пазар преминава през няколко стъпки: 

• Директива 2003/54 на ЕС от 26.06.2003 г. (за общите правила на вътрешния 
пазарна електроенергия), която регламентира: крайни срокове за пълно 
отваряне на пазара (01.01.2007 г. за промишлените и 01.07.2007 г. за 
битовите потребители); независимост на мрежовите оператори и 
отделянето им от производството и доставката; постоянно наблюдение на 
пазара от страна на енергийните регулатори. 
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• Приемане на Закона за енергетиката, с който беше въведен нов пазарен 
модел на регулиран достъп на трета страна до електрическите мрежи, 
заменящ модела “единствен купувач”. 

• Приемане на нови правила от ДКЕВР за работа на пазара на 
електроенергия и за организация на енергетиката, а именно за: условията и 
реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи; 
за управление на електроенергийната система; за управление на 
електроразпределителните мрежи; за измерване на количеството 
електроенергия и  за търговия с електроенергия. 

Либерализацията на енергийния пазар дава възможност за: развитие на 
енергийните връзки между страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) и 
изграждане на единна енергийна инфраструктура в тях; провеждане на 
политика за диверсификация на енергийните ресурси и доставчици, за да се 
преодолее проблемът на енергийна зависимост на страните от един доставчик; 
намаляване на енергийната интензивност, особено в страни като България, в 
която тя е 6 пъти по-висока от средноевропейската13; изпълнение на 
изискванията на Лисабонската стратегия, насочващи към повишаване на 
конкурентоспособността на икономиките на страните от ЕС, към по-висок 
икономически растеж и осигуряване на по-голяма заетост, които са цели и на 
енергийната стратегия на България.  

Следователно пълното либерализиране на електроенергийния пазар, започнало 
от средата на 2007 г.14 се характеризира с отпадането на ценовата регулация за 
потребители, присъединени към мрежата високо напрежение и със 
съвместното функциониране на регулирания и свободния пазар, при превес на 
последния. Важно значение в този процес има силната лидерска позиция на 
енергийния регулатор и сътрудничеството му с всички участници на пазара. 
При ценообразуването на електроенергията освен икономически показатели се 
отчитат и редица социални фактори. Необходими са промени в Закона за 
енергетиката, в смисъл промяна на критериите за определяне (“отсяване”) на 
защитените потребители. Освен това прилагат се предимно стандартни методи 
за регулиране на енергийните компании, а въвеждането на насърчаващи 
ефективността методи  и тарифни системи е на начален етап. 

Интерес представлява разглеждането на тенденциите и съществуващите 
проблеми в  енергетиката не само общо за отрасъла, но и по видовете 
производства в него. 

                                                           
13 Цветанов, П., Г. Стоилов, Л. Аджарова, Т. Манойлова, Г. Босев. Електроенергетиката 
на България – развитие и обществена цена. Българска Академия на науките. 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С., 2009. 
14 Проблемите на либерализацията и на създаването на енергийна борса в България са 
разгледани по-подробно от Ангелова, Й. Проблеми на либерализацията на 
електроенергийния пазар в България. ИК „Белопринт”, С., 2008.  
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3. Електроенергетика 

Най-голяма част от енергийния отрасъл заема електроенергетиката. През 
последните години настъпиха някои структурно-организационни промени в 
този подотрасъл, като например разпределението и голяма част от 
производството на електроенергията  бяха приватизирани. 

Фигура 2 
Производство на електроенергия в България и Балканския регион 
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Източник: Национална енергийна компания, 2008. 
 

Както се вижда от фиг. 2, у нас по-голямо количество електроенергия се 
произвежда от топлоелектрическите централи (ТЕЦ) и атомната 
електроцентрала (АЕЦ), а общо в Балканския регион – от ТЕЦ и 
водноелектрическите централи (ВЕЦ). Делът на възобновяемите и 
алтернативни енергийни източници в структурата на производството на 
електроенергия все още е незначителен за България и за Региона. В тези 
страни има необходимост от инвестиции15 за рехабилитация и модернизация 
на старите централи, за когенеративни мощности, за развитие на ВЕИ, на 
енергийната и комуникационната инфраструктура. 

Изискванията по отношение развитието на електроенергетиката на страните-
членки на ЕС са структурно-инвестиционните промени в тях, вкл. и в 
България, да бъдат съобразени с Директивата на Европейския парламент “За 

                                                           
15 Григорова, В. Инвестиции и развитие на енергетиката. – Икономика, 2009, N 2, с. 30-
32. 
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общите правила на вътрешния пазар на електроенергия”, насочващи към 
създаване на условия за плавен и без сътресения преход към свободен пазар на 
електроенергия. 

Таблица 1 
Структура на електропроизводството в Централно и Източноевропейските 

страни (%) 
Страни ТЕЦ АЕЦ ВЕЦ Други
България 59 34 7 - 
Полша 98 - 2 - 
Румъния 60 12 28 - 
Словакия 27 55 17 1 
Словения 37 41 22 - 
Унгария 58 37 1 4 
Чехия 66 30 3 1 

Източник: UCTE, 2009.        
 

Данните в табл. 1 показват, че: в почти всички разглеждани ЦИЕС повече от 
50% от електропроизводството се получава от ТЕЦ, като изключение правят 
Словакия и Словения, в които приоритет има електропроизводството от АЕЦ 
(съответно 55 и 41%); в Унгария, България и Чехия само около 1/3 от 
електропроизводството е от АЕЦ; в Румъния и Словения около ¼ от 
електропроизводството е от ВЕЦ. Следователно не само за България, но и за 
разглежданите ЦИЕС тенденцията в структурата на електропроизводството е 
към повишаване дела на ТЕЦ, следвани от АЕЦ. 

Таблица 2 
Прогнозен електроенергиен баланс на България (МWh) 
Показатели / Години 2010 2015 2020 2030 
Брутно производство 42163 44712 45189 46377
Брутно потребление 36454 37235 37754 38403
Разлика 5709   7477   7435  7974

Източник:  Цветанов и колектив, цит. съч., с. 77. 
          

Както се установява от табл. 2, тенденцията е към нарастване на брутното 
производство на електроенергия през периода 2010-2030 г. Прогнозиран е 
растеж и на електропотреблението след 2010 г., но изпреварващо е 
електропроизводството като резултат от въвеждането в експлоатация на 
мащабни енергийни проекти. Темпът на нарастване на потреблението на 
електроенергия е далеч по-нисък от прогнозирания за електропроизводството 
поради политиката ни на повсеместно спестяване на енергия. 

Предпоставките за по-нататъшно развитие на електроенергетиката ни са: 

• електроенергийната система на страната работи в паралел с 
енергосистемите на страните от ЮИЕ; 
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• преносната електромрежа у нас е надеждна и има добра географска 
структура, а разпределителните мрежи са в процес на модернизиране; 

• има сравнително голям интерес за инвестиране в електроенергетиката. 

По-важните проблеми в подотрасъла са: 

• високата консумация на електроенергия в битовите и административно-  
търговските сгради; 

•  отсъствието на достатъчно информация за търговските баланси, 
резервните мощности и натоварването на електросистемата; 

•  използването на сравнително скъпи енергоносители в промишлеността, 
които я правят изключително енергоемка – тя потребява с 40% повече 
енергоресурси в сравнение с развитите страни от ЕС. Това води до по-
висока себестойност на продукцията, до по-неконкурентоспособни стоки 
на външния пазар, а също и до недостиг на енергия; 

• възрастовата структура на електроцентралите показва, че близо 60% от  
топлофикационните, 50% от заводските и около 30% от 
топлоелектрическите централи са над 35 години, а само 7, 8 и 15% от 
съответните централи са под 15 години;  

• централите, работещи на базата на ВЕИ се очаква да създадат 
допълнителни разходи за електроенергийната система, произтичащи от 
присъединяването им към преносната и разпределителните 
електроенергийни мрежи; 

• липсата на достатъчно инвестиции в развитието на комуникационно-
информационните технологии; 

• не се изпълняват напълно изискванията за опазване на околната среда, за да 
се достигнат стандартите на ЕС в това отношение;  

• все още у нас е на незадоволително равнище автоматизацията на 
технологичните процеси, но се очаква европейските фондове да допринесат 
за нарастване на средствата за тази цел. 

Тенденциите в политиката на подотрасъла за преодоляване на съществуващите 
проблеми са: 

1) разширяване и модернизация на разпределителните мрежи за средно и 
ниско напрежение и на техните системи за управление, което ще съдейства 
за по-ефективното функциониране на електроенергетиката и намаляване 
енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт; 
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2) диверсификация на енергийните ресурси, развитие на когенерацията и 
реализация на мащабни енергийни проекти, които ще увеличат сигурността 
и непрекъсваемостта на електроенергийните доставки и в крайна сметка – 
енергийната ефективност на икономиката; 

3) завършване на новите инфраструктурни проекти, които ще допринесат за 
разширяване и модернизация на електропреносната система, а именно 
приключване на проекта за рехабилитация и модернизация на 
електропреносната мрежа “Енергия 2”, изграждане на електроенергийните 
междусистемни връзки на България с Македония (Червена могила – Щип), 
с Гърция (Марица изток – Комотини) и с Румъния (Белене – Домнет).  

4. Топлоенергетика 

Тясно свързана с електроенергийния подотрасъл е топлоенергетиката. У нас 
делът на топлинната енергия, произвеждана от комбинирани електро- и 
топлоинсталации заема около 55%. Висок дял в структурата на производството 
на топлинна енергия заема природният газ (50%), следван от вносните 
въглища (27.8%), местните въглища (13.5%), течните горива (7.1%) и ядрената 
енергия (1.6%). В структурата на производителите на топлоенергия с 
преимуществен дял са заводските ТЕЦ (57.8%) и топлофикационните 
дружества (40.9%). Структурата на потребителите на топлинна енергия е както 
следва: с най-висок дял са промишлените и стопанските потребители (67.3%), 
следвани от домакинствата (28%) и бюджетните организации (4.7%). 
Централизираното отопление се оказва най-евтината и екологосъобразна 
възможност за топлоснабдяване и затова заема най-висок дял в структурата на 
топлофикационните услуги. У нас обаче то има следните слабости: остарели 
инсталации, невъзможност да се контролира точно потреблението, ниска 
събираемост на вземанията от потребителите и оттук – влошеното финансово 
състояние на дружествата. 

След приватизацията, повечето топлофикационни дружества насочиха 
инвестициите си за въвеждане на мощности за комбинирано производство, 
защото голям проблем е, че не във всички има изградени такива мощности или 
ако някъде има, то те са морално и физически амортизирани. 

От данните в табл. 3 се вижда, че тенденцията през разглеждания период е на 
увеличаване на капацитета на централите на биомаса (повече от 3 пъти), 
следвани от големите газови централи (близо 1.5 пъти) и малките централи на 
нефт и газ (близо 1.3 пъти).   

За разлика от тях, централите на въглища през периода 2010-2020 г. намаляват 
капацитета си спрямо 2000 г., респ. 1.2 и 1.1 пъти. 
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Таблица 3 
Капацитет на когенерационните централи в ЕС (GW) 
Централи / Години 2000 2005 2010 2015 2020 

Централи на въглища 47.9 48.0 39.5 43.0 43.2 
Големи газови централи 26.0 27.4 30.5 31.3 37.7 
Малки централи – на нефт и газ 42.4 47.9 44.3 48.5 52.5 
Централи на биомаса 7.2 10.3 12.9 15.7 24.9 

Източник: Eurostat, 2008. 
 

Предпоставките за по-нататъшно  развитие на топлоенергетиката у нас са: 

• централизираното топлоснабдяване е равностоен конкурент на битовата 
газификация и на отоплението с електрическа енергия; 

• цените се регулират от ДКЕВР, като за комбинираното производство на 
енергия се определят преференциални цени; 

• комбинираното производство на топлинна и електроенергия повишава 
значително енергийната ефективност, защото намалява разходите за 
производство на двата вида енергия и емисиите парникови газове; 

• общата енергийна ефективност на комбинираното производство за всички 
топлоснабдителни дружества е 67.2%, на централите на природен газ около 
75%, а на въглищните централи 33-38% в зависимост от топлотехническите 
им параметри; 

• политиката за развитие на когенерацията се основава на Директива 
2004/8/ЕС за насърчаване на комбинираното производство на електро и 
топлоенергия, регламентирано в Закона за енергетиката; 

• прилаганите нашироко ВЕИ технологии, които позволяват диверсификация 
на ресурсите за производство на топлоенергия, а именно използването за 
целта на биомаса и отпадъчни продукти. 

По-важни проблеми в топлоенергетиката са следните: 

• налице е тенденция на влошаващо се финансово състояние на 
топлофикационните дружества; 

• остарели мощности за комбинирано производство (голяма част от тях са на 
възраст 20-35 години), а новите системи за когенерация са с незначителен 
дял; 

• само малко над половината от произвежданата топлоенергия е от 
комбинирани инсталации за електро- и топлоенергия – една от причините 
за недостатъчните инвестиции за когенерация са доскорошните ниски 
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преференциални цени за изкупуване на електроенергията, произведена по 
комбиниран начин; 

• 20% от произведената топлоенергия представлява технологични загуби в 
топлопреносните мрежи; 

• съществува много ниска събираемост (около 50%) на вземанията от 
битовите потребители; 

• висока задлъжнялост на централизираното топлоснабдяване към 
обществения доставчик на природен газ “Булгаргаз” ЕАД; 

• не са въведени механизми за насърчаване използването на биомаса, 
отпадъци и други ВЕИ за топлоенергийното производство. 

Тенденциите в политиката на подотрасъла за преодоляване на съществуващите 
проблеми са: 

1) регулиране на цените за производство и пренос на топлоенергия така, че да 
дават възможност за финансова стабилност на дружествата и за 
възвръщаемост на инвестициите;  

2) стимулиране чрез  пазарни механизми нарастването на дела на 
когенерацията в структурата на енергопроизводството; 

3) насочване на повече инвестиции за модернизиране на топлопреносната 
мрежа с оглед намаляване на технологичните загуби; 

4) насочване на инвестиции към постепенна подмяна на амортизираните и 
енергонеефективни абонатни станции; 

5) съчетаване на традиционните първични енергоносители с възобновяемите 
и алтернативни източници на енергия. 

За производството на енергия се използват такива ресурси като въглища, 
атомна енергия, природен газ, възобновяеми и алтернативни енергийни 
източници, които по-нататък ще бъдат подробно анализирани. 

5. Видове енергоносители 

5.1. Енергия от въглища 

Нарастващото потребление на електро- и топлоенергия, необходимостта от 
сигурност на доставките им и увеличаването на цените на течните горива са 
фактори, определящи използването все още на въглищата като енергиен 
ресурс. 
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“Мини Марица-изток” ЕАД, където се разработва най-голямото находище от 
лигнитни въглища у нас, е главна база за развитие на българския въгледобив, 
но въглищата там са с ниска калоричност и 28% пепелно съдържание. 
Приоритетно насочване на инвестициите за използване на българските 
лигнитни въглища е наложително, защото вносните значително поскъпват. 
Екологичните проблеми, които генерирането на енергия от въглища поражда, 
могат да бъдат успешно решени, защото вече има много съвременни 
технически средства за улавяне на емитираните от това производство вредни 
вещества. Неблагопритното е, че тези модерни пречистващи инсталации 
повишават до голяма степен стойността на мощностите, а оттук и цената на 
съответната енергия.16  

Общо взето, мините у нас се характеризират с тежко финансово състояние, 
ниска ефективност, технологична изостаналост и натрупани задължения. За 
подобряване на развитието им, трябва да се разработят оздравителни програми 
за дружествата, към които все още няма инвеститорски интерес, а тези които 
са нежизнеспособни, да се ликвидират.  

У нас тенденцията е към увеличаване на енергията от въглища поради 
следните обсоятелства: 

• лигнитните въглища са единственият местен енергиен ресурс за 
производството на електро- и топлоенергия, намиращ се в по-голямо 
количество; 

• в Маришкия басеин, откритият въгледобив (който е по-ефективен от 
закрития) е преобладаващ, а “Мини Марица-изток” са с 84% дял от общия 
добив на въглища за производство на електро- и топлоенергия у нас; 

• близостта на въгледобивните басейни до централите за производство на 
електро- и топлоенергия. 

Проблемите, които възникват във връзка с генерирането на енергия от 
въглища са много: интензивните емисии на сяра, прах, азотни окиси и 
парникови газове, които могат да предизвикат затварянето на някои въглищни 
централи големи замърсители на околната среда (например, по екологични 
причини трите блока на ТЕЦ “Бобовдол” ще бъдат изведени от експлоатация 
поетапно до 2014 г.); слабата калоричност и ниската енергийна ефективност на 
местните въглища; неекологичността им, налагаща потребността от големи 
инвестиции за модерни очистващи технологии, които обаче чувствително 
увеличават производствените разходи на централите; проблемите на 
управлението и ефективността на работа на централите.  

 

                                                           
16 Поскъпването на въглищата у нас е с около 15% през последните 1-2 години и води 
до увеличаване със 7-8% на цената на електро- и топлоенергията. 
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Таблица 4 
Емисии на вредни вещества в атмосферата в България (отн. дял) 

Източници/ВидовеСерни 
окиси 

Азотни
окиси 

 Метан

Неметанови 
летливи 
органични 
съединения

Въглеродни
окиси 

 Въглероден
двуокис 

 Двуазотен
окис 

 Амоняк

2005 г. 
Общо(хил.тонове) 900 234 699 325 750 51683 42 57
Индустриални 
горивни процеси 0.88 0.28 0 0 0            0.57 0.16 0

Производствени 
процеси 0.07 0.14 0.76 0.17 0.14 0.10 0.16 0.14

Други източници 0.05 0.58 0.24 0.83 0.86 0.33 0.68 0.86
2006 г. 

Общо(хил.тонове) 877 246 701 338 798 54156 41 55
Индустриални 
горивни процеси 0.86 0.27 0 0 0 0.56 0.20 0

Производствени 
процеси 0.08 0.13 0.76 0.17 0.13 0.11 0.12 0.12

Други източници 0.06 0.60 0.24 0.83 0.87 0.33 0.68 0.88
2007 г. 

Общо(хил.тонове) 859 193 622 280 519 50151 36 42
Индустриални 
горивни процеси 0.92 0.33 0 0 0 0.70 0.19 0

Производствени 
процеси 0.03 0.17 0.75 0.05 0.12 0.12 0 0

Други източници 0.05 0.50 0.25 0.95 0.88 0.18 0.81 1.00
Източник: Статистически справочник 2009, с. 255. 

 

Данните в табл. 4 могат да се направят следните заключения. 

1. Серните окиси (респ. 900, 877, 859 хил. т.), двуазотният окис (респ. 42, 41, 
36 хил. т.) и амонякът (респ. 57, 56, 42 хил. т.) намаляват, а останалите 
вредни вещества в атмосферата варират вълнообразно, т.е. в посока към 
увеличаване и намаляване. 

2. Разглеждани по източници на емисиите, се установява:  

• серните окиси, азотните окиси и въглеродният двуокис се емитират най-
вече от индустриалните горивни процеси и други източници;  

• метанът и въглеродните окиси – от производствените процеси и други 
източници;  

• неметановите летливи въглеродни съединения, двуазотният окис и 
амонякът – от други източници.  

С инвестирането в нови технологии и с увеличаването на пречистващите 
инсталации в централите и особено в тези, които използват като основен 
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енергиен ресурс въглищата17, се очаква тенденция към чувствително 
понижаване на количеството на емитираните вредни вещества в околната 
среда. Пример в това отношение са централите в комплекс „Марица изток”, 
където се извършва мащабна модернизация, значителна част от която са 
инсталациите за десулфатизация на димните газове, които съществено 
намаляват емисиите на вредни вещества в региона. 

Таблица 5 
Емисии на въглеродни окиси в Централно и Източноевропейските страни (хил. 

тонове) 
Страни / Години 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
България 619 700 716 755 740 785 
Полша 3528 3410 2626 3426 3333 2800 
Румъния - - - - 1407 1417 
Словакия 315 292 308 310 299 290 
Словения 90 85 81 82 83 109 
Унгария - 620 600 587 587 569 
Чехия - 546 579 572 511 484 

Източник: Статистически справочник 2009, с. 313. 
 

Данните сочат, че сред ЦИЕС най-ниски са емисиите на въглеродни окиси в 
Словения, Словакия и Чехия, а най-високи – в Полша, Румъния и България, 
които използват активно въглищата като енергоресурс. За разлика от Полша, в 
която тези емисии намаляват през разглеждания период, в България 
тенденцията е към нарастването им до 2006 г., което се дължи не само на 
използването на въглищата като основен ресурс за генериране на 
електроенергия, но и на факта, че няма пречистващи инсталации в голяма част 
от въглищните централи. През 2007 г. обаче емисиите на въглеродни окиси у 
нас намаляват до 519 хил. тонове18 и тази тенденция се запазва и занапред. 

С оглед ключовата цел на ЕС за редуциране на емисиите парникови газове към 
2020 г. с над 20%, проблем би възникнал, ако българските въглищни централи 
трябва да закупуват/заплащат разрешителни за всички емитирани от тях 
емисии, което ще увеличи значително производствените им разходи и ще 
понижи конкурентоспособността им. За преодоляването на тези проблеми се 
предлага въглищните централи да получат “безплатни” разрешителни за 
емисии като квотите се намаляват ежегодно през 2013-2020 г. с едни и същи 
количества, достигайки нулев процент през 2020 г. 

   

5.2. Ядрена енергия  

Политиката на страната ни в областта на използването на ядрената енергия в 
енергетиката е непоследователна - първо бяха затворени някои от блоковете на 
                                                           
17 Тошева, Г. За България са важни местните лигнитни въглища и ядрената енергия. – 
Ютилитис, 2008, N 1.  
18 Национален статистически институт. Статистически справочник 2009, с. 255. 
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АЕЦ “Козлодуй”, след това започнаха дискусии за отварянето им, после се 
инвестираха огромни средства за модернизиране на старите блокове на 
централата19 и за изграждане на площадката на новата АЕЦ “Белене”20 
(строителството на която е спряно до намирането на стратегически 
инвеститор). Независимо, че влаганите инвестиции за модернизираните и 
новоизграждащите се ядрени мощности са големи, все пак може да се очаква 
конкурентна цена на произвежданата от тях електроенергия, поради дългия 
период върху който се разпределят капиталовите разходи.  

В енергетиката конкуренция има не само между ядрената и другите видове 
енергия, но и в самата атомна енергетика при насочването на инвестициите 
(между съществуващи и новоизграждащи се мощности). Следователно 
открояват се две тенденции на инвестиционната динамика в ядрената 
енергетика: повишаване ефективността на работа и безопасността на 
съществуващата атомна електроцентрала и стартиране на ново строителство. 
От особена важност са и инвестициите за извеждане от експлоатация и 
унищожаване на отпадъците от ядрените инсталации, както и размерът на 
съответните разходи. Последните трябва да са точно определени от 
компетентните органи и включени в цената на енергията, която ще бъде 
генерирана от атомната централа след построяването и въвеждането й в 
действие.  

Атомни електроцентрали в ЦИЕС функционират в Словения, Унгария, Чехия, 
Словакия и Румъния. Словакия ще построи два атомни реактора в АЕЦ 
“Моховце” и един в АЕЦ “Бохунице”, които ще задоволяват 27% от 
консумацията на електроенергия в страната. В Западна Европа такива 
централи има във Франция и Англия. Общо на територията на ЕС 
функционират повече от 200 ядрени реактори от различен тип и с различен 
срок на експлоатация. Изследване на Световната банка през 2005 г. показва, че 
в страните от ЮИЕ мощностите за генериране на енергия трябва да бъдат 
увеличени с около 1/4, за да покрият растящите енергийни потребности в тях 
през следващите години.  

Европа генерира 35% от електричеството си от атомни централи като 
предпочитанията към енергията от тях са, че тя не увеличава вредните газове в 
атмосферата, намалява зависимостта на страните от внос на въглища, нефт, 
природен газ и съдейства за повишаване на ефективността на икономиката. 

От началото на своето приложение (отпреди пет десетилетия) ядрената 
енергетика премина през периоди на бурно развитие и застой. Сега в 35 страни 
в света работят около 400 атомни реактора и произвеждат електроенергия 
                                                           
19 Принципно експлоатацията на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй” може да се 
удължи чрез модернизация с още около 20 години. За целта обаче е необходимо да се 
поиска от Агенцията за ядрено регулиране лицензиите им да бъдат удължени, защото 
засега те са съответно до 2011 и 2013 г.  
20 На 7 декември 2007 г. Европейската комисия официално одобри и даде положително 
становище на проекта за АЕЦ “Белене”. Първата плоча от строежа на централата е 
положена през второто полугодие на 2008 г.  
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колкото е било общото електропроизводство на земята през 1960 г. Очаква се 
по-нататъшно усъвършенстване на атомните реактори и развитие на ядрената 
енергетика, защото според Energy Information Association до 2030 г. общо 
консумацията на енергия в световен мащаб ще се повиши с 44%, което изисква 
адекватно увеличаване на производството на енергия. Ето защо нарастването 
на дела на ядрената енергия в енергийния микс има важно значение за 
задоволяване на енергийните потребности, но при условие, че се спазват 
изискванията за сигурност, безопасност и рационално управление на 
производството и на отпадъците от него (в смисъл, съхраняването им в 
специално изградени и максимално обезопасени хранилища за радиоактивни 
отпадъци). 

Проблемът със съхраняването на отработеното гориво и радиоактивните 
отпадъци от ядрената енергетика у нас все още не е напълно решен – 
влизането в експлоатация (2015 г.) на хранилището за ниско- и средно 
радиоактивни отпадъци е частично решение на проблема със защитата на 
населението и околната среда от въздействието на йонизиращите лъчения от 
тези отпадъци. Необходими са огромни инвестиции за изграждане на 
хранилище за високорадиоактивни отпадъци, както и на съвременна 
информационно-комуникационна система за сигнализиране и предотвратяване 
на инцидентни негативни въздействия на ядрените централи върху околната 
среда. И не на последно място - инвестиции за подготовка и преподготовка на 
кадри за ядрената енергетика в котекста на съвременната й степен на развитие 
и на високите екологичните изисквания. 

 

5.3. Природен газ 

Процесът на либерализация на пазара на природен газ у нас започна през 1999 
г., а с въвеждането на Директива 55 на ЕС от юни 2003 г. (чиято цел е да се 
създадат равни условия на конкуренция за всички дружества) стартира важен 
етап от създаването на интегриран европейски енергиен пазар, за който  
първостепенна роля играе развитието на инфраструктурата, в т.ч. на газовата 
инфраструктура. Природният газ за битовите потребители у нас е по-скъп от 
този, предназначен за обществено-административните, търговски и промиш-
лени клиенти. Той е по-евтин от промишления газьол и от дневната 
електроенергия, но по-скъп от топлинната енергия и от въглищата. Ето защо, 
битовите потребители все още препочитат централизираното отопление и 
твърдото гориво.  

Относно газовия пазар, етапите му на развитие са следните: 

Първи етап (1991-1996 г.) – създаване на първите частни газови компании и 
първи опити за регулация. 

Втори етап (1996-1999 г.) – приемане на първите закони за целта. 
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Трети етап (1999-2001 г.) – опит за териториално окрупняване на дейностите 
„разпределение” и „снабдяване”. 

Четвърти етап (2001-01.07 2007 г.) – продължаване на опитите за териториално 
окрупняване. 

Пети етап (от 01.07.2007 г. досега) – изготвяне на дългосрочен план за 
развитие на преносната мрежа като за целта е необходима координация между 
плана и издаваните лицензии от ДКЕВР, създаване на предпоставки за 
информиран избор на потребителите и за мотивиран избор на инвеститорите за 
влаганите от тях средства в разпределителните мрежи. 

До април 2002 г. цените на природния газ у нас за разпределителните 
дружества се определяха административно и по начин, който не стимулира 
инвестициите в газопреносните и газоразпределителните мрежи. С Наредбата 
от 2004 г. за регулиране на цените на природния газ се постави изискването те 
да се образуват така, че да отразяват разходите за предоставяне на услугата от 
енергийното предприятие на съответните групи потребители, т.е. да включват 
цена за природен газ, цена за капацитет и цена за доставка. 

Във връзка с либерализацията на газовия пазар е необходимо: отпадане на 
монопола върху доставката на природен газ; осигуряване на равнопоставеност 
на енергийните предприятия; създаване на условия за свободна търговия; 
предоставяне на възможност за договаряне между две разпределителни 
дружества или между вносител и разпределително дружество.  

Очакваните резултати от либерализацията на газовия пазар са: 

• създаване на общ вътрешен енергиен пазар; 

• повишаване на сигурността на газоснабдяването и ефективността на 
преноса, разпределението и използването на природния газ; 

• развитие на газопреносната мрежа в национален и регионален план и 
достигане на природния газ до максимален брой потребители (битови и 
стопански). 

Продажбите на природен газ за потребителите в страната ни се извършват 
главно от “Булгаргаз” (89%) и от множество лицензирани газоразпределителни 
дружества (11%). Сега от промишлените отрасли със значителен дял в 
структурата на потреблението на природен газ са химическата промишленост 
(49%), металургията (18%) и строителството (8%). В структурата на 
потребителите от енергетиката с преобладаващ дял са топлофикационните 
дружества, осъществяващи централизирано топлоснабдяване (68%) и 
заводските централи (32%).  
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През последните години в газовия подотрасъл  у нас предстоят за решаване 
много проблеми21, като  например: 

• топлофикационните дружества, които са най-голямата група клиенти на 
„Булгаргаз”  не се издължават навреме поради тежкото си финансово 
състояние; 

• газоснабдяването чрез мрежи за ниско налягане още не е добре развито, 
въпреки икономическите и екологичните предимства; 

• липсата на диверсификация на доставките (а тя е една от главните 
предпоставки за либерализация на газовия пазар) и оттук, съществуващата 
им несигурност, поради което в началото на 2009 г. се стигна до газова 
криза у нас; 

• договорените количества руски природен газ до 2010 г. са значително по-
ниски от действително необходимите за потреблението в страната; 

• отсъствието на подходяща регулаторна рамка, което е бариера пред 
инвеститорите за разработване на пазара на природен газ на ниско 
налягане, а както е известно, основните фактори за привличане на 
инвестициите са безпристрастният и стабилен регулаторен режим, 
възможността за достъп до мрежата на равни начала, приемливата данъчна 
основа. 

Таблица 6 
По-важни параметри на газоснабдителните системи в някои Централно и 

Източноевропейски страни 

Страни/Показатели Брой 
потребители

Брой заети в 
газовите 
фирми 

Преносна 
мрежа (км) 

Газоразпреде-
лителна мрежа 

(км) 
България 35000 2900 2700 2400
Полша 6418157 19000 17274 103177
Унгария 3428000 5643 5278 80825
Чехия 2823102 4811 3650 70787

Източник: Eurogas, 2008. 
 

Данните в табл. 6 показват, че по всички разглеждани в нея показатели на 
газоснабдителните системи в някои ЦИЕС, България е на последно място. За 
преодоляване на това състояние на газовия подотрасъл у нас е необходимо:  

• опростяване на административните процедури относно инвестициите в 
мрежи с ниско налягане с цел приоритетно развитие на последните;  

                                                           
21 Николов, Г. Разпределение и използване на природен газ. „Юкономикс”, С., 2007. 
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• даване право на достъп до газопреносните и газоразпределителните мрежи 
в страната;  

• действие на Национална програма с комплекс от мерки, насочени към 
ускоряване на газификацията на страната, включващи поощряване на 
инвестициите в мрежи с ниско налягане, главно чрез намаляване на 
бюрокрацията и администрирането, премахване на субсидиите и поставяне 
на природния газ при равни условия с другите източници на енергия; 

• засилване на тенденцията за автоматизирано отчитане на енергийното 
потребление, в т.ч. за въвеждане на мобилно радиоотчитане на битовите 
газови разходомери. Във връзка с това търсенето на услугата 
газоснабдяване може да се стимулира чрез отпускане на кредити на 
съответните потребители. 

У нас вътрешният пазар на потенциалните потребители на газ расте бавно, 
битовият сектор все още не е добре развит (близо 2% от домакинствата 
използват природен газ) и е далеч от стандартите в Западна Европа.  

Необходими са инвестиции: за развитие на газовата  инфраструктура като 
газопроводи и регазификационни терминали; за модернизация и ремонт на 
остарелите съоръжения; за проекти за алтернативни доставки на природен газ 
като нови инфраструктурни връзки в страната, а именно: “Добрич-Силистра” и 
“Чирен – Козлодуй – Оряхово”; междусистемни връзки “България – Румъния” 
(и по-специално “Русе – Гюргево”, “Силистра – Калараш“ и “Видин – 
Калафат“), “България – Гърция” (за които ЕС отпуска 10 млн. евро на 
България и 40 млн. евро на Гърция) и междусистемна връзка на България с 
газопровода “Турция – Гърция” с капацитет 11.6 млрд. куб. м годишно. 
Всички те ще допринесат за по-тясно енергийно сътрудничество между 
балканските държави, за повишаване сигурността на газоснабдяването на 
страната ни и намаляване енергоинтензивността на икономиката. 

Основен приоритет в енергийната политика на България е ускоряване  
изграждането на газопреносната и газоразпределителните мрежи и развитието 
на пазара на природен газ. Засега обаче на пазара на природен газ у нас все 
още не са налице всички необходими  предпоставки за формиране на 
конкурентна среда поради:  

• отсъствието на реална диверсификация на доставките на природен газ; 

• липсата на добре организирани и поддържани връзки с газовите системи на 
съседните държави; 

• незначителният размер на местния добив на природен газ и недостатъчен 
хранилищен капацитет; 
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• необходимостта от подобряване на правната рамка за природния газ по 
отношение на процедурите по лицензиране.  

Мерките за създаване на по-голяма атрактивност на българския газов пазар за 
инвеститорите са: 

1) насочване на енергийната политика към приоритетно инвестиране за 
развитие на мрежи с ниско налягане поради преимуществата на 
използването на природния газ в домакинствата (икономичност, енергийна 
ефективност, опазване на околната среда и др.); 

2) завършване счетоводното разделяне на функциите по доставката, преноса, 
съхранението и разпределението на природния газ като предпоставка за 
въвеждане на подходящи тарифи; 

3) ускоряване отварянето на пазара на природен газ и даване право на 
големите потребители да договарят пряко доставки, включително от 
чужбина; 

4) въвеждане на диференцирани продажни цени за различни категории 
консуматори на природен газ (например, пределни цени за потребителите, 
присъединени към мрежите с ниско налягане); 

5) утвърждаване на България като надеждна страна за осигуряване транзит на 
природен газ при въведена подходяща регулаторна система, пазарна 
структура и инфраструктура; 

6) отпускане на конкурентен принцип на разрешителни за ускорено 
разработване на пазара на газ на ниско налягане; 

7) централизиране на ремонтната дейност, тъй като в този случай средната 
продължителност на аварийния ремонт на газопроводите е два пъти по-
малка отколкото при децентрализирания, а оттук – и общите разходи. 

Тенденцията е след 2015 г. в резултат на изграждането на газопроводите 
“Южен поток” и “Набуко” потреблението на  природен газ в България да 
изпревари това на енергия от въглища и подотрасъла да заеме едно от първите 
места при ранжирането по значимост на енергийните производства.   

В обобщение, главните проблеми в газовия подотрасъл у нас са следните: 

• липсва диверсификация на източниците за доставка на природен газ (засега 
основен доставчик ни е Русия, но се очаква до 2015 г. да се включат и 
Казахстан, Иран, Ирак,  Египет); 

• недостатъчни инвестиции за модернизация на мрежата, която в много 
участъци има стари и амортизирани тръби; 
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• липса на своевременни и адекватни инвестиции за развитие в необходимата 
степен на газовата инфраструктура в страната и особено тази за газ на 
ниско налягане; 

• вътрешното потребление (а оттук и пазара на природен газ) расте бавно 
поради относително високите за стандарта на българина цени на природния 
газ; 

• наличие само на едно действащо хранилище на природен газ, чийто 
капацитет е недостатъчен (техническите характеристики на 
съществуващите надземни съоръжения на газохранилище “Чирен” не 
позволяват максималния дневен добив от него да надвишава 4.3 млн. куб.м 
в продължение на максимум 160 дни) и на едно новоизграждано 
хранилище – „Галата” (с очакван капацитет 1.7 млрд. куб.м природен газ, в 
което британската компания за добив на нефт и газ “Melrose Resources” 
инвестира 90 млн. щ. дол.); 

• изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на страната 
още не е завършено – само около 2% от българските домакинства имат 
достъп до природен газ, докато в Европа този дял е 55%, освен това около 
40% от използваната енергия в домакинствата е електроенергия, докато в 
Европа е 11%. 

Тенденциите в развитието на газовия подотрасъл са следните: 

1) изграждане на терминали за регазификация на втечнен  природен газ; 

2) насочване на усилията и инвестициите за разкриване на находища на 
природен газ на територията на страната; 

3) преструктуриране на енергопотреблението в бита чрез заместване на 
електроенергията с природния газ за отопление и за домакински нужди, 
което ще повиши трикратно спестяването на първична енергия; 

4) разширяване на газохранилище “Чирен”; 

5) развитие на дейностите, свързани с доставката на компресиран природен 
газ като много икономичен, практичен и иновативен начин; 

6) изпълнение на Националната програма за ускоряване на газификацията на 
страната, която изисква газификация на съществуващите индустриални и 
обществено-административни сгради във всички населени места до третата 
година от изграждането на местната газопреносна и газоразпределителна 
мрежа и газификация на всички нови индустриални мощности и нови 
жилищни сгради; 
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7) с оглед преодоляването на ситуации на газова криза като например тази от 
началото на 2009 г., е необходимо да се извърши: диверсификация на 
доставките на газ; разработване на подзаконови нормативни актове в 
контекста на Закона за управление при кризи; развитие на 
междусистемните енергийни връзки; създаване на стратегически запаси от 
твърди и течни горива; изграждане и поддържане на резерв от инсталирани 
мощности с цел гарантиране на непрекъснатото и сигурно функциониране 
на електроенергийната система; изграждане на хранилища за природен газ; 
търсене на възобновяеми и алтернативни енергийни източници.  

   

5.4. Възобновяеми енергийни източници 

Съвременните тенденции в енергопроизводството са насочени към активно 
използване на енергията от възобновяеми и алтернативни източници.22 Тя не е 
по-евтина от произведената от конвенционални източници, но е по-
екологична. Ето защо Европейската комисия взе решение 16% от общото 
крайно потребление на енергия в България през 2020 г. да бъде от такива 
източници. Очакването е, с увеличаване на обема на ВЕИ да се редуцира 
зависимостта на страната от вносни енергийни ресурси, да  нарасне 
енергийната й сигурност, да се намалят вредните емисии в атмосферата.23 

В страните от ЮИЕ, вкл. България има голям потенциал за развитие на всички 
видове ВЕИ, нужно е обаче да се извършат промени в законодателството в 
посока към намаляване на бюрокрацията и въвеждане на мерки за насърчаване 
производството на екологична енергия и на инвестициите в нея. Основен 
проблем е, че стимулирането на ВЕИ увеличава крайната цена на енергията, 
защото е съпроводено с допълнителни разходи като например за включване на 
съответните централи към електроразпределителните дружества. Независимо 
от това, производството на “зелена” енергия, особено от вятърни и слънчеви 
централи е приоритетно и трябва да се развива.24 Така, през 2009 г.  
инсталираните мощности на вятърни централи са повече от всяка друга 
електрогенерираща технология, т.е. 39 % от всички новоинсталирани 
мощности през годината, а соларните и фотоволтаичните – 16%.25 

Засега по инсталирани мощности фотоволтаици в PV (пиквата) България е на 
едно от последните места сред разглежданите ЦИЕС. Явно производството на 
енергия от слънчеви централи все още не е добре развито главно поради 
                                                           
22 Керенска, Г. Развитие на технологиите за възобновяеми енергийни източници. – 
Ютилитис, 2008, N 4. 
23 През януари 2008 г. Европейската комисия прие пакет предложения 
„Енергетика/Околна среда” за борба с вредните емисии в атмосферата и въобще за 
борба с изменението на климата и в тази връзка, за насърчаване широкото използване 
на ВЕИ. 
24 Григорова, В. Развитие на възобновяемите енергийни източници в България. – 
Икономическа мисъл, 2010, N 4, с. 50-65. 
25 Киряков, В. Актуално състояние на сектора на ВЕИ в България. – Екология, 2010, N 
1-2, с. 23. 
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липсата на достатъчно инвестиции.26 За изграждането на такива централи се 
изисква не само определянето и въвеждането на преференциални цени за 
изкупуване на енергията от тях, диференцирани в зависимост от вида на 
прилаганата ВЕИ технология, но и на норма на възвръщаемост на 
инвестициите, като бъдат отчетени всички рискове, като  технологичен, 
свързан със сезонния характер на първичния енергиен източник или  бизнес 
риск, свързан с евентуални неблагоприятни промени в пазарните условия, в 
които действа съответната централа. Освен това проблеми възникват с точното 
определяне на местоположението на ВЕИ централите – те трябва да са 
минимално отдалечени от мястото на консумация, за да се намалят загубите 
при преноса на енергията. Значение има и определянето от страна на 
правителството на зони за развитие на ВЕИ (каквато е практиката в някои 
европейски страни) и на защитени зони, с цел при изграждането на централите 
те да не попадат на плодородни земи (І-ІV-та категория) или такива по 
„Натура 2000”. Очаква се Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма заедно с Министерство на околната среда да съставят географска 
карта на районите в България, които са защитени територии и строителството 
на ВЕИ проекти в тях не е разрешено. 

Таблица 7 
Енергия, генерирана от възобновяемите енергийни източници в Централно и 

Източноевропейските страни (% от БВПЕ) 
Страни/Години 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ЕС-27 14.4 12.9 12.9 13.9 14.0 14.6 15.6 16.7 
България 4.7 6.0 7.8 8.9 11.8 11.2 7.5 7.4 
Полша 2.0 2.0 1.6 2.1 2.9 2.9 3.5 4.2 
Румъния 28.4 30.8 24.3 29.9 35.8 31.4 26.9 28.4 
Словакия 17.9 19.2 12.4 14.4 16.7 16.6 16.6 15.5 
Словения 30.5 25.4 22.0 29.1 24.2 24.4 22.1 29.1 
Унгария 0.8 0.7 0.9 2.3 4.6 3.7 4.6 5.6 
Чехия 4.0 4.6 2.8 4.0 4.5 4.9 4.7 5.2 

Източник: Eurostat, 2010. 
 

Както се вижда от табл. 7, по показателя енергия, генерирана от ВЕИ през 
разглеждания период, над средното равнище за ЕС-27 са Словения, Румъния и 
Словакия, но в последната през 2008 спрямо 2007 г. процентът намалява от 
16.6 на 15.5%. През разглеждания период (2001-2008 г.) Полша, Чехия, 
Унгария и България са с най-нисък дял на енергията, генерирана от ВЕИ в 
брутното вътрешно потребление на енергия (БВПЕ). Тези страни се нуждаят 
от мерки за внедряване в необходимата степен на ВЕИ технологиите в 
енергетиката им и по този начин, намаляване на зависимостта им от вносни 
енергийни ресурси и повишаване на енергийната сигурност на икономиките 
им.   

                                                           
26 Кънчев, Й. Поддръжката на фотоволтаични централи. – Maintenance Review, 
декември 2008. 
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В контекста на ВЕИ, голямо значение се отдава на използването на биомасата, 
в т.ч. на битовите отпадъци за генериране на енергия. 

Таблица 8 
Битови отпадъци през 2004-2007 г. 

№ по 
ред Видове Мярка 2004 2005 2006 2007 

1 Образувани битови отпадъци хил. т 3673 3688 3446 3583 

2 Събрани битови отпадъци на 
човек от населението кг/чов/год 472 476 448 469 

3 

Събрани битови отпадъци в депа 
за битови отпадъци, в т.ч.: хил. т 3092 3237 3103 3324 

депонирани хил. т 3092 3144 2751 2980 
временно съхранени хил. т - 93 353 344 
предадени за рециклиране хил. т - - 0.35 0.17 

4 
Дял на обслужваното население от 
системи за организирано 
сметосъбиране 

% 84.2 87.8 90.0 92.5 

5 Депа за битови отпадъци Брой 633 537 482 435 

6 Селища, обхванати от системи за 
организирано сметосъбиране Брой 1801 2388 2861 3128 

Източник: Статистически справочник 2009, с. 263. 
 

Данните в таблицата показват, че:  

• образуваните битови отпадъци (хил. тонове) у нас през разглеждания 
период, падащите се на човек от населението и тези, събирани в депа за 
битови отпадъци имат вълнообразна динамика, но сравнена крайната с 
началната година на периода сочи тенденция към намаляването им;  

• броят на депата за битови отпадъци намалява, вероятно защото голяма част 
от тези отпадъци се изгарят; 

• положителен резултат е, че делът (%) на обслужваното население в 
страната ни от системите за организирано сметосъбиране и броят на 
селищата, обхванати от тези системи нараства. 

Има много чуждестранни фирми като EVN, Polar Photovoltaics, Wiscom и др., 
които проявяват интерес за развитие у нас на проекти за ВЕИ (в случая 
вятърни и слънчеви централи). Препоръчително е обаче инвеститорите да 
ползват за целта не само банкови кредити, но и собствени средства (например, 
около 60% от влаганите в даден проект средства да са собствени). Необходимо 
е българското законодателство да бъде прецизирано в това отношение. Има 
още проблеми както от административно-юридически, така и от структурно-
технологичен, ресурсен, екологичен и социално- управленски характер, които 
предстоят в скоро време да бъдат решени. 
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Въз основа на извършеното изследване, се очертават някои тенденции в  
развитието на българската енергетика. В структурата на конвенционалните 
горива и енергии до 2015 г. приоритетни все още са изкопаемите горива, а след 
2015 г. – природният газ и атомната енергия. В енергийния микс голямо 
значение се отдава и на възобновяемите и алтернативни енергийни източници 
(биоенергия, водна, вятърна, слънчева и геотермална енергия) с цел 
диверсификация на енергийните доставки, повишаване на енергийната 
ефективност, екологичността, устойчивостта и конкурентоспособността на 
българската икономика. Инвестициите и енергийната политика трябва да 
следват именно тези обективни тенденции. 
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ГОДИНА XIX, 2010, 3

LORENZ CURVE AND THE MEASUREMENT OF LOW, 
MIDDLE AND HIGH STRATA OF INCOMES 

 
The authors suggest a new method to determinate the limits of the three basic 
income groups. The Lorenz curve is split of three parts. The middle part 
corresponds to the middle stratum of incomes. The projections of this part on 
both axes are equal segments. The empirical Lorenz curve is transformed in 
new one with the same Gini coefficient. The transformed curve is composed by 
three segments with “clearly expressed the three strata of incomes”. The 
proposed model is used with some statistical data for the incomes and the 
wealth of the households in Bulgaria and Germany. The calculations are 
made with iterative methods in Microsoft Excel. 
JEL: O15,C46, C51 

 
 
 

1. Introduction 

In this paper we use the concept “strata” with goal to classify the population 
(persons or households) on three groups only by the criterion the incomes (or the 
wealth). This criterion is not sufficient for determination of the social-political 
concepts “class”, “poor” and “rich”. For that reason are not identical the pair 
notions: stratum and class, low stratum and the poor, middle stratum and middle 
class, high stratum and the rich. We will not consider the problems with the poor, 
the middle class and the rich.  

The purpose of this research is to construct the three strata using Lorenz curve. In 
practice these three strata are defined by different ways. 

                                                           
1 Luben T. Toshkov is from Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Economics 
and Business Administration, e-mail: toshkov@feb.uni-sofia.bg. He has worked on secion 1 
and 3. 
2 Tatyana S. Madjarova is from Naval Academy “Nikola Vaptsarov”, Faculty of Engineering, 
e-mail: madjarova@mail.com. She has worked on section 2 and the calculation in Table 1. 
3 Tzvetan Ignatov is from Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Economics and 
Business Administration, e-mail: ignatov@feb.uni-sofia.bg. He has worked on section 2 and 
the calculation in Table 1. 
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Frequently in the scientific literature and in the political practice authors use as 
definition of the three strata some different points around the statistical estimates of 
median or average of incomes.  For example in Germany the middle stratum was 
defined as the population with: 

• income (around the median) between 75-125% (Peter Berger, 2005)); 

• income (around the median) between 70-150% (Markus Grabka, 2008)); 

• income (around the median) between 75-150% (Lebenslagen in Deutschland, 
2008); etc. 

In some cases the three strata are defined by choosing the absolute valuations of 
incomes. Some examples from Bulgarian authors:  

• consulting company Credit Centre in Bulgaria accept that in 2009 year the 
middle strata includes everyone with income between 750-1500 BGN monthly 
(investor.bg, 06.08.2009; 12:09);         

• researchers from the Institute for market economics in Bulgaria accept that in 
2005 the middle strata had between 700-900 BGN net income monthly 
(Стандарт, 16.06.2005);  

• other author analyzes the inequality of the wage in Bulgaria in the period 2000-
2006 as he uses three levels: low, equal of the official governmental minimal 
wage (150 BGN monthly in 2005); middle, equal to twice of the low level (300 
BGN) and high, equal to twice of the middle level (600 BGN) (Димитър Нинов, 
2008); etc.      

The above stated and other similar examples of subjective, arbitrary determination 
of the limits and the levels show that it is necessary to find a precise quantitative 
method for defining the three strata. In our opinion the basic methodological defect 
of the numerous made experiments for stratification is in this, that they are confined 
in the so-called “Pareto distribution”. Many authors reduce the problem for 
stratification in finding the relative parts of the persons (or the households) 
disregarding the relative parts of the same persons (or the households) in their total 
income. The attaching examples in section 3 of our paper show on principle the 
opposite directions of the two relative parts in this case, that we recede from the 
unique point of the Lorenz curve, in which the two relative parts are absolutely 
equal, in direction to the lowest income groups, or in direction to the highest income 
groups. 

The Lorenz curve gives a very good possibility for overcoming of the outstanding 
methodological defect. By the decision of this problem with the help of the 
mathematics in section 2, we proceed from the basic idea that the middle stratum is 
presented with this segment of the Lorenz curve, in which the relative parts of 
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incomes and population are equal, i.e. the only segment, which has equal projection 
of the absciss and the ordinate. 

2. Construction of three basic strata using Lorenz curves. 

Let us recall some properties of Lorenz curve L(x).   

• Economical interpretation of the curve L(x) is the x part of the low income 
population has the L(x) part in the total income. 

• The Lorenz function L(x) is defined on [0,1]; L(0)=0 and L(1)=1. 

• The Lorenz curve L(x) is convex and increasing function on unity interval.  

The fundamental idea adduced in the end of section 1 is illustrated in one standard 
graphic of the Lorenz curve (see Graphic 1). As the graphic shows the analytical 
expression of our idea is the following starting equation: 

( ) ( )v u L v L u− = − .                                                    (1) 

How we can prove this equation? 

If G is a Gini coefficient of the Lorenz curve L(x) we construct an isosceles 
trapezium ABCD with the area coincides to the area of the domain between the main 
diagonal AB and the Lorenz curve L(x). That means  

2ABCD
GS =

( )L x

( )L x

)

(

.                                                                    (2)                                

Here we propose to consider the polygon ABCD as a Lorenz curve . Why do 
we choose this polygon? The polygon ABCD is also a Lorenz curve with the clear 
three strata and  is approximation of the L(x) with the same Gini coefficient, 
i.e. 

( ) (L x L xG G= . 

Let points E and F be with co-ordinates E(u, L(u)) and F(v, L(v)).  

Then we can express BC and CD in such a way 

)BC u L= − u , ( ) ( )( )2 2 2CH BH BC u1 L uCD ⎡ ⎤= = − = − − .  ⎣ ⎦
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Graphic 1 
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For the area of the isosceles trapezium can be receive 

.
2 2ABCD

AB CD BCS +
= , 

( )( ) ( )2 2 1
.

2 2ABCD

u L u u L u
S

⎡ ⎤+ − − −⎣ ⎦= .                                (3)                                 

From (2) and (3) we find 

( )( ) ( )2 2 1

2 2

u LG + −
= .

2

u u L u⎡ ⎤− −⎣ ⎦ . 

After the substitution  upper equation can be given as ( )r u L u= −

[ ]2 2 1 rG r+ −
.

2 2 2
=

( )1G r r r= + −

, 

, 

2 2 0r r G− + = , from where 
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1,2 1 1r G= ± − . 

From the properties of the Lorenz function is known that r u  takes 
values between 0 and 1. Consequently 

( )L u= −

1 1r G= − −   ,    

( )i.e.          1 1u G− = − −

( ) ( )
( )

u L .                                              (4) 

Thereby we receive the system of equations (1) and (4) 

1 1
v u L v L u

u L u G
− = −

− = − −
, 

( ) ( )
( )

v u L v L u
u L u r

− = −
− =

. 

We use an iterative procedure to find solutions of the system. From the recurrent 
equation ( )1n ny L y+ =

1 2, , , ,ny y yK

r+
K 1

we obtain consequently the increasing sequence of the 

values . if we start with 0 y u< <

1 v< < 1 2, , , ,nz z zK K

( )u r− =

-1 n n 2  1

. If the beginning is the point 

z1 so that u z   we obtain the decreasing sequence the both 

sequences tend to u.   The value u is the solution of the equation: u L . 
Let us show these reasoning graphically (see Graphic 2). 

Graphic 2 
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By analogue we find the right point of the interval of the middle stratum.  

3. Applications 

Using the consideration method we calculate the indicators of the three basic strata 
on some sources of data for Bulgaria and Germany. The results of the calculations 
with iterative methods in Microsoft Excel are given on the table 1. 

Table 1 
State; period and 
empirical coefficient 
of Gini (G) 

Indicators of the strata Low 
Strata 

Middle 
Strata 

High 
Strata 

Bulgaria;1963 -1991; 
(G = 0,21)* 

Share of persons (m) – %  
Share of gross income (n) – % 
Coefficient of stratification – (n:m) 

27.00 
16.00 
0.59 

56.10 
56.10 
1.00 

16.90 
27.90 
1.65 

Bulgaria;1992 -2007 
(G = 0, 33)* 

Share of persons (m) – % 
Share of gross income (n) – %  
Coefficient of stratification – (n:m) 

33.60 
15.80 
0.47 

53.30 
53.30 
1.00 

13.10 
30.90 
2.36 

Germany (West Ger-
many) 2003 (G = 
0,34)** 

Share of households (m) – % 
Share of net income (n) – % 
Coefficient of stratification – (n:m) 

31.50 
12.70 
0.40 

52.30 
52.30 
1.00 

16.20 
34.90 
2.15 

Germany; 2003 (G = 
0, 675)*** 

Share of households (m) – % 
Share of net wealth (n) – % 
Coefficient of stratification – (n:m) 

44.30 
2.30 
0.05 

40.80 
40.80 
1.00 

14.90 
56.90 
3.82 

Hypothetical 
example; 
(G = 0,855)  

Share of households (m) – % 
Share of net wealth (n) – % 
Coefficient of stratification – (n:m) 

64.70 
  2.70 
0.04 

27.60 
27.60 
1.00 

  7.70 
69.70 
9.05 

* Source: Our calculations on basis of the official annual governmental statistics “Household 
budgets in the republic of Bulgaria”, National statistical institute of Bulgaria, Sofia. For the 
period 1963-1991 there is a published information about inequality only for 8 years, and for 
the period 1992-2007 – there is for all years. 
** Source: Statistisches Bundesamt (2007). 
*** Source: Lebenslagen in Deutschland (2005). 
 

We use Table 1 not to compare Bulgaria and Germany or to analyze of the 
inequality within them. We select the examples by criterion “grow of the coefficient 
of Gini (G)”, which is the basic parameter for the decision of the starting equation 
(1). The existed statistical data for the inequality of the income of the households in 
both states don`t give a considerable differences (even between the two periods in 
Bulgaria with two divergence social-economical systems!). For that reason in 
addition we use one more statistical example for the inequality of the net wealth in 
Germany (G = 0,675) and also one made up hypothetical example for great 
inequality (G = 0,855). 

As indicators of the three strata we use: 

• the relative parts of the possessors of the income (or the wealth) in their total 
number, with indication m; 
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• the relative parts in the total income (or the total wealth) of the same possessors, 
with indication n; 

• the ratio n:m, which presents the grade of the equivalent of the above stated 
relative parts. 

The ratio n:m is the indicator of first importance by the stratification. For that reason 
we designate this indicator as a coefficient of stratification. By n:m = 1 is realized 
the starting equation (1), consequently in this way is determined the middle stratum. 
The low stratum is defined by n:m < 1, and the high stratum – respective by n:m > 1. 

What does the development of the value of the indicators shows for every one 
stratum with reference to grow of the coefficient G in Table 1? The most important 
conclusions are the following: 

First, the middle stratum is reducing but disproportionately of grow of the total 
inequality, i.e. this stratum shows a relative stability in comparison with other strata. 
While coefficient G is growing fourfold (from 0,21 to 0,855) the middle stratum is 
reducing approximately twice. Grow of G reflects strongly on the two end strata. 

Second, the first two indicators of the low stratum develop contrary. The relative 
part of the persons (or the households) is growing, but their relative part in the total 
income (or the total wealth) is reducing. As a result of this the ratio n : m has an 
increasingly small value (approximate   to zero). 

Three, the first two indicators of the high stratum develop similarly contrary but in 
the opposite direction, i.e. the relative part of the persons (or the households) is 
reducing, but their relative part in the total income (or total wealth) is growing. The 
ratio n : m has increasingly big value over 1,00. 

The above stated results present our method as a reliable for the objective 
verification of the three traditional strata of the population by incomes and by 
wealth. This method is practicable in the social policy, for example: in the taxation 
of the income and the wealth; in the social insurance; in the social assistance; etc. 
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Победа Луканова1
ГОДИНА XIX, 2010, 3

САМОНАЕМАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 

 
Самонаемането увеличава актуалността си като възможност за 
реализиране на гъвкава заетост при ограничено работодателско 
търсене. В България то има добре утвърдено икономическо и социално 
значение за поддържане на определени равнища на заетостта и като 
изход от безработицата. Промяната на икономическата обстановка 
при сегашната криза, но и утвърждаването на интегрирания подход 
към заетостта и прилагане на принципите за гъвкавост и сигурност 
наложиха преосмисляне на досегашни масово приети характеристики 
на заетостта. Във връзка с това става необходимо оценяването по нов 
начин на възможностите за развитие на бизнеса на самонаетите не 
само като преход към заетост, а и като реална и печеливша сфера 
както и като област за професионално развитие. Изследването е 
насочено именно към корекция или оборване на досегашни тези, както и 
към формулиране на актуални проблеми и решения в полза на 
гъвкавостта и сигурността в самонаемането и чрез него.  
JEL: J21; J08; J16; J18 

 
 

 

Практиката е доказала, че при свит пазар на труда, един от начините за 
започване на работа за лицата с някои групи професии е организирането на 
собствен бизнес. Така те компенсират ниското работодателско търсене и 
реализират свои реални възможности за наемане2 чрез прилагане на 
индивидуалната си инициатива. От друга страна самонаемането е динамичен 
процес, който също като наемането се активизира в периоди на икономически 
възход. Тогава то може да прояви своето многобразие от форми на 

                                                           
1 Победа Луканова е ст.н.с. д-р в Икономическия институт на БАН, секция 
„Макроикономика”, тел: 8104039, факс: 9882108. 
2 Общоприетият смисъл на термина „възможност за наемане” се отнася до потенциала 
на отделния индивид за намиране на работа (или за смяната й с по-подходяща). В по-
широкия смисъл на разбиране на този термин той се представя като показател за 
шансовете за заетост, разглеждани от позицията на обществото или правителството, т.е. 
като показател за възможности за постигане на пълна заетост. (Източник: Glossary, 
WORKS (Changes in work project). http://www.worksproject.be/Glos_and_defint_e.htm) 
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организиране на собствен бизнес и да има принос за постигането на 
прогресивни цели свързани с високата заетост”.3  

В България, както и в други страни от обединена Европа  самонаемането най-
често се свързва с работата на едноличните търговци, лицата със свободни 
професии, земеделските производители, семейни работници в домашното 
стопанство, работодатели, наети по граждански договори за определен период 
и други. Освен терминът „ самонаети” в стопанската практика и в публикации 
се използва и този за предприемачите4 (и предприемачеството). 
Самонаемането може да означава и предприемачество при наличие на 
динамична и иновативна стопанската дейност. Поради това по-нататък при 
разглеждането на проблеми и политики по отношение на самонаетите се 
приема, че те могат да включват и предприемачите без да се прави опит за 
очертаване на сегмента на иновативните работодатели – предприемачи, което 
е извън предмета на това изследване.  

Въпреки привидното “многообразие” от представяне на професиоанлната 
специфика на самонаетите, дефинициите за групата се градят върху единни 
критерии от Европейското законодателство и практика. Според Директива 
86/613 на Европейския икономически съвет за такива се смятат “всички лица 
извършващи платена и продуктивна трудова дейност за тяхна собствена 
сметка, включително земеделски стопани и представители на свободни 
професии, чиято дейност е съобразена с условията на националното 
законодателство”. Очевидно самонаемането се приема като комплексна 
практика, която покрива изключително широко разнообразие от дейности, 
но при подчертаване на това, че те са за собствена сметка и в съответствие 
със законодателството.  

Актуалността на реализацията на самонаемането в България насочи интереса 
към проблеми от гледна точка на заетостта, социалното осигуряване и 
активните политики на пазара на труда. Съдържанието на тези проблеми е 
съпоставено с такива в други страни-членки на ЕС. В процеса на анализ се 

                                                           
3 Това е основната интегрирана цел на Лисабонската стратегия в частта й за заетостта, 
както и прогресивна цел в документи на други международни организации, 
формулирана в периода 2000-2009 г. Икономическото и социалното значение на 
постигането на тази цел неминуемо ще я изтласка отново в политиката и публичното 
пространство след стабилизиране и преодолчване последиците от сегашната криза.  
4 Френският термин „entrepreneur” означава човек, който започва нещо и се използва за 
първи път от Жан Батист Сей за обозначаване на динамичната предприемчивост на 
някои стопански агенти. Впоследствие австрийският икономист Шумпетрер отново 
използва термина за обозначаване на бързоразвиващ се иновативен и печеливш бизнес, 
който съдържа и до голяма степен на риск. Това е наложилият се начин на разбиране на 
предприемачеството и днес. 
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акцентира върху различия в интензивността на самонаемането при двата 
пола и при реализиране на концепцията за равнопоставеност5 в заетостта.   

Основните хипотези, които ще бъдат проверени в хода на проучването са 
следните:  

•  Подобряването на общите икономически условия и равнищата на заетост 
предопределят намаляване на активността при самонаемането; 

• Възприемането на статут на самонает все повече губи значението си на 
стратегия за “оцеляване“ на пазара на труда, като постепенно се превръща в 
съзнателен избор на подход за постигане на бъдещ успех върху основа на 
разрастване на бизнеса; 

• Бизнес средата в България стимулира в еднаква степен самонаемането на 
мъжете и жените;  

• Самонаемането лесно преминава към сивия сектор и може да има сериозна 
реализация в него;  

• Лесният достъп до субсидирана временна заетост по програми и мерки на 
пазара на труда редуцира интереса към самонаемането.   

Основната цел, към която е ориентирано проучването е да се обосноват 
актуални възможности за разгръщане на самонаемането като модерна 
гъвкава форма на заетост в България. Постигането на тази цел изисква 
решаване на основни задачи като: характеризиране на реалните възможности 
за реализация на самонаемането (вкл. чрез осветяване на негови сенчести 
елементи) и разнообразяване на активните политики в негова полза.  

В хода на проучването е извършен анализ главно на количествени показатели 
за пазара на труда, наблюдавани от официалната статистическа отчетност; 
допълнителен анализ на резултати от емпирични наблюдения; сравнителен 
                                                           
5 Концепцията за равнопоставеност между мъжете и жените при реализиране на 
трудовите им дейности и при социалното осигуряване е широко експлоатирана в 
Европейския съюз и в България  Практически цялото законодателство на общността и 
страните-членки по отношение на равенството по пол се основава на чл. 141 (бивш 119) 
от Договора за създаване на Европейския съюз (последен консолидиран текст от 2008 
г.). С Директива 86/613/EEC се дефинира, че равнопоставеността между мъжете и 
жените означава: „… отсъствие на дискриминация на основата на пола, както пряка 
така и косвена, и в зависимост от брачния и семеен статус”. Впоследствие този 
принцип се възпроизвежда в други директиви и конкретно в Лисабонския договор за 
бъдещото съществуване на Съюза, организационни и други принципи на управлението 
му. (За подробности относно съдържанието на тези директиви и други актуални 
моменти в съвременното джендърно законодателство на ЕС, виж:  EU Gender Equality 
Law, Susanne Burri and Sacha Prechal,  European Commission Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Unit G.2, Manuscript completed in 
September 2008). 
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анализ и оценки на параметри за България спрямо други страни-членки на ЕС 
и общите за Съюза равнища. Предложени са и обобщения относно някои 
елементи на качеството на работа на самонаетите.  

1. Самонаемането в България: равнища, динамика, структури  

1.1. Особености на статистическата отчетност при характеризиране на 
самонаемането 

Според  Европейската система от сметки 1995 (ЕСС ’95), резолюция 2223/96 
Националните финансови сметки (НФС) интегрират широк обем от 
информация, представяща възможно най-пълна картина на националната 
икономика и на заетостта, вкл. и самонаемането, от гледна точка на 
произведената продукция. Друг начин на характеризирането му е на основа на 
информация от наблюдението на домакинствата, където анкетираните лица 
сами определят статута си в заетостта.6 Броят на самонаетите според НФС 
включва този получен според наблюдението на работната сила и 
допълнително отчетени лица.7 По-конкретно – броят на заетите според НФС 
включва две групи лица, които са наети8 и самонаети. Последните обхващат 
неплатените семейни работници: надомните работници, чиито доход е 
функция от стойността на продукцията от даден производствен процес, за 
който те са отговорни; лицата заети в предприятие, ангажирано с производство 
изцяло за тяхно крайно потребление. При наблюдението на работната сила 
самонаетите са тези, които се самоопределят като самостоятелно наети лица9, 
работодатели10 или неплатени семейни работници.11 Първата група обхваща 
самонаетите в тесен смисъл, които включват еднолични търговци без наети 
работници, лица със свободни професии и някои други.  

Поради неформалния характер на част от дейностите в селското стопанство 
наблюдението на предприятията и на работната сила не са в състояние да 
отразят докрай заетостта в този отрасъл. Това налага използване на данни за 
заетостта от наблюдението на селските стопанства.12 В същото време 
съществуват различия в методологията за определяне на заетостта в това 

                                                           
6 НФС отчитат и данни от наблюдението на предприятията. 
7 Това важи общо за броя на заетите.  
8 Лицата работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки 
възнаграждение за вложения труд. 
9 Лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, 
работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват 
самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица. 
10 Това са лицата, които сами или в съдружие с други лица управляват собствени 
предприятия, фирми, стопанства, работят под аренда или извършват друга дейност, 
като наемат на работа поне едно лице. 
11 Лицата, които работят без заплащане във фирма, предприятие и стопанство на 
родствено лице от същото домакинство. 
12 За подробности вж: Структура на земеделските стопанства в България през 
стопанската 2004/2005 г., окончателни данни. http://www.mzh.government.bg 
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изследване и в НРС. Във връзка с това бяха направени препоръки за: първо, 
използване в анкетата на НРС на определенията за първа и втора работа при 
характеризиране на заетостта в селското стопанство; второ, промяна в 
основната дефиниция за лицата, отглеждащи селскостопански продукти 
предложена от Евростат, както и за прилагане на доуточняващи въпроси.13 
Това са въпросите дали произведената селскостопанска продукция ще бъде 
продадена или разменена (чрез бартер); и дали тя е за собствена консумация и 
представлява важен принос към общата консумация на домакинството. Засега 
се прилага първото изискване и се планира евентуално въвеждане на 
въпросите към 2012 г.14 

Съществуващите различия в методологията на събиране и обобщаване на 
информацията относно самонаетите в селското стопанство води до значително 
по-висок техен общ брой в НФС (както ще бъде разгледано по-нататък) в 
сравнение с този според самоопределянето на статута в НРС. По-нататък е 
използвана информация и от двата източника. За характеризиране на 
самонаетите според социално-икономически признаци се използва главно 
информация от НРС. При необходимост се правят доуточнения и 
предположения на основа резултатите от наблюдението на земеделските 
стопанства (2007 г.).  

Въпросът за качеството на статистическата информация по отношение на 
заетостта, самонаемането и работата в неформалния сектор е изключително 
важен, но все още нерешен докрай. Тази информация обаче в последна сметка 
може да се отрази върху оценките за самонаемането и конкретно за качеството 
на извършеното в него, както и да очертае висок дял на заети в сивия сектор на 
земеделието. Подобрената прецизност ще има значение за избягване на 
грешни изводи, особено по отношение на заетостта в сивия сектор.  

 

1.2. Мащаби и динамика на самонаемането 

Броят на  самонаетите (по НФС) в България незначително нараства от 913.8 
хил. през 2000 г. на 986.3 хил. през 2008 г., т.е. 1.08 пъти. Прирасът на 
ангажираните с този тип заетост е със 7.4%. За подчертаване на 
незначителната динамика на самонаетите може да се направи сравнение с 
динамиката общо на заетите между 15-64 години. За тях увеличението е 1.18 
пъти, а прирастът – с 16.3% (за същия период). Очевидно за промените общо в 
заетостта у нас основно значение е имало наемането в частния и публичния 

                                                           
13 Improved Measurement and Main Determinants of Employment in Agriculture. Final report 
(Project leader: Bogdan Bogdanov, Demographic and Social Statistics Department, NSI), 
2009. 
14 По информация на НСИ.  
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сектор15, а самонаемането има поддържаща функция с ниска степен на 
гъвкавост.   

Самонаемането обаче запазва стабилно присъствие (фиг. 1) и поддържа 
равнището общо на заетостта (с изключение на периода 2000 – 2002 г.16). За 
това свидетелстват и ниските стойности на стандартно отклонение на броя на 
самонаетите (21,9), в сравнение с това на наетите – 80.0 и на заетите – 86.2 за 
периода 2000-2008. Интересно е да се отбележи, че дори и през кризисната 
2009 г. самонаетите слабо намаляват броя си. Освен това се оказва, че 
отбелязаните максимални прирасти на самонаетите не са в тримесечията с най-
висока динамика общо на наетите. На основа на разглежданите данни обаче 
няма основания да се предполага “преливане” на самонаети към наети или 
обратното. Коефициентът на корелация между промените в прирастите на 
самонаетите и заетите е нисък (0.40). Всичко това свидетелства за определена 
самостоятелност на траекторията на самонаемането. Независимо от това то е 
повлияно от бизнес цикъла. Това проличава особено добре в периода на общо 
нарастване на заетостта през 2003-2008 г. Тогава очевидно икономическите 
фактори успяват добре да се съчетаят с въздействието на други, дължащи се на 
народопсихологията, типа на социалната политика, демографската структура 
на населението, степента на присъствие на малкия и мини бизнес в общата 
стопанска структура и др. Миксът от тези предпоставки предопределя общото 
положително отношение към самонаемането у нас и неговата динамика.  

В сравнение с другите страни-членки на ЕС България поддържа високи 
относителни дялове на самонаетите в общата структура на заетостта. През 
2008 г. той е 26.2% от общо заетите, докато в ЕС-27 те са 15.7%.  В рамките на 
ЕС-27 през същата година самонаемането активно присъства в Гърция (34.4% 
от заетите), Румъния – 30.3%, Полша – 23.2%, Италия – 23.6% и Португалия – 
18.5% (фиг. 2). Засега обаче няма правени специални проучвания за това, кои 
фактори са били с определящо влияние за самонаемането в различните 
периоди на бизнес цикъла както у нас, така и в другите страни-членки. 
Въпреки някои изключения данните за последните 10 години позволяват да се 
обобщи, че самонаемането е по-силно разпространено в страните с добре 
развито селско стопанство (или с условия за неговото развитие), в 
продължително уязвими от безработицата икономики, както и в страни със 
сравнително добре реализирани възможности за разпространение на сива 
заетост. България (с малки изключения) също притежава тези характеристики, 
което е един от аргументите тя да бъде поставена в групата държави с високо 
значение на самонаемането. 

                                                           
15 В страните-членки на ЕС приносът на самонаемането (нетният ефект)  спрямо общо 
заетостта е 10.2% за периода 2000-2008 г. докато този на наетите – 89.8%. Данните за 
такъв нетен принос не са съпоставими с тези за България, които бяха посочени. Може 
да се предположи, че у нас самонаемането има близка стойност на приноса си за 
заетостта спрямо отчетения обшо за ЕС-27. (Еmployment in Europe 2009, p. 15).  
16 През този период са проведени доста агресивни политики за насърчаване на 
самонаемането, които ще бъдат разгледани по-нататък.  
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Фигура 1 
Прирасти на броя заети, наети и самонаети на годишна основа (в хил.) 
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Източник: НСИ, национални сметки. 
Фигура 2 

Относителен дял на самонаетите от общо заетите, в % 
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1.3. Структури на самонаетите 

1.3.1. По пол  

В България жените традиционно имат по-ниско участие в самонаемането в 
сравнение с мъжете (табл. 1). Те предпочитат относително стабилната позиция 
на наети в публичния сектор, но участват в по-голяма степен в домашното 
стопанство в сравнение с мъжете.  

В периода на нарастваща заетост (до края на 2008 г.) относителните различия 
по пол в групата на работодателите и на семейните работници намаляват. В 
по-малка степен тази промяна се проявява при самостоятелно наетите. През 
2000 г. жените са 36% от общо самонаетите, а през 2008 г. – 36.9%. През 2009 
г. (трето тримесечие) този дял продължава да нараства до 38.4%. Тази промяна 
показва, че и безработните жени също се обръщат към самонаемането като 
към „спасителен пояс” в заетостта в моменти на слабо търсене на работна 
сила.  
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По-ниското участие на жените в самонаемането се наблюдава не само в 
България, а и в другите страни-членки на ЕС. През 2008 г. най-голямо тяхно 
участие е регистрирано съответно в държавите с най-широко разпространение 
на тази форма като Гърция (30.1%), Полша (20.7%), Италия (17.9%) и 
Португалия (17.2%).  

Taблица 1 
Равнища на самонаемането в България и в ЕС-27* 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
1. Самонаети жени в 
България (% от общо заети 
жени) 

21.70 22.80 22.90 22.00 21.90 21.90 20.80 20.10 20.80 

2. Самонаети жени в ЕС-27 
(% от общо заети жени) 14.00 13.08 13.40 13.20 13.00 12.80 12.70 12.20 11.90 

Източник: Заетостта в Европа 2008 (Employment in Europe 2008). 
* Показателите са изчислени на основа концепцията за националните финансови 
сметки (НФС). 
 

Според последната публикация на Евробарометър относно самонаемането 
през 2007 г., съществуват сериозни различия в желанията на жените и мъжете 
за възприемане на този статус. За една трета от анкетираните мъже в ЕС-25 
той е много желана алтернатива, и по-скоро желана. При анкетираните жени 
това е вярно за 27% от групата.17 Две трети от тях не са имали дори желание 
да започнат собствен бизнес докато при мъжете това са половината (49%) от 
анкетираните. Може да се обобщи, че въпреки определена “автономност” на 
поведението на жените при самонаемането, те имат в последна сметка по-
малък интерес към него. България, както беше посочено се вписва напълно18 в 
тези общоевропейски нагласи.  

 

1.3.2. По възраст 

Самонаетите в България през последните 8 години се концентрират в групата 
между 35 и 44 години (фиг. 3), като обаче увеличават броя си във високите 
възрасти. Практически и за мъжете, и за жените “пенсионирането” от 
самонаемане настъпва след 65 годишна възраст, т.е. малко по-късно в 
сравнение с общия случай след наемане по трудов договор. Това определя 
самонаемането като перспективна форма за удължаване на трудовия живот.  

                                                           
17 Eurobarometer No. 192, April 2007 
18 Този извод е коректен и от гледна точна на структурата на самонаетите в селското 
стопанство. Според посоченото изследване върху земеделските стопанства (2004-2005 
г.) броят на едноличните търговци жени заети в селското стопанство е бил два пъти по-
нисък от този на мъжете.  
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Фигура 3 
Разпределение на самонаетите (работодатели, самонаети и заети в домашното 

стопанство)  по пол и възраст 
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Източник: Наблюдение на работната сила (НРС),  НСИ и допълнителна информация. 
 

Данните за разпределение на заети и самонаети по възраст и пол в другите 
страни-членки (ЕС-27) свидетелстват за наличие на подобни тенденции поради 
общото застаряване на населението и на работната сила. В ЕС-27 към 60% от 
самонаетите са в групата между 40 и 64 години.19 Това късно настъпване на 
момента на приемане на този статус отново потвърждава значението му на 
алтернатива спрямо наемане в частния и публичния сектор с напредването 
на възрастта.  

В същото време, всяка икономика в исторически план има някаква динамична  
комбинация между обективно възможни и необходими мащаби на развитие на 
малкия и мини бизнеса, оттук и за самонаемане. По тези причини за някои 
страни може да се окаже напълно закономерно моментът на самонаемане да 
настъпи след посочената възрастова граница за представителите на някои 
поколения. Въпросът е периодично да се събира информация за персоналните 
нагласи и интерес към тази заетост с цел формулиране на евентуални 
проблеми и решения свързани с възрастта при организиране на собствен 
бизнес, както и за различната приоритетност на проблемите на младежите или 
на възрастните.  

 

1.3.3. Образователно равнище  

Образователната структура общо на заетите в България се подобрява. Според 
данни за 2008 г. и за трето тримесечие на 2009 г. най-висок дял имат заетите 
със средно образование и придобита професия, следвани от тези с висше (табл. 
3).  За всяка група по статус на заетостта намалява относителното участие на 
лицата със средно общо (с изключение на работещите в домашното 
стопанство) и на тези с основно и по-ниско образование.  

                                                           
19 По данни на Евростат, Наблюдения на работната сила. 
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При разпределението на заетите по статус и образование, най-добре развити 
структури се оказва че имат работодателите и наетите в публичния сектор. 
Лицата в тези групи с висше образование регистрират най-високи относителни 
дялове на основа на нарастването си в периода 2000-2008 г. (съответно с 8.5 и 
13.1%). Самостоятелно наетите в България (с изключение на работодателите) 
са главно със средно и основно образование, а работещите в домашното 
стопанство – с основно. Това разпределение на работодатели, самостоятелно 
наети и наети по степени на образование е закономерно, доколкото отговаря 
на трудността и отговорността на изпълняваните трудови функции. В периода 
2000-2008 г. за смяната на статута в самонаемането основно значение има 
средното професионално образование. 

В структурата на безработните по образователно равнище устойчиво 
преобладава делът на тези с основно образование. То е крайно недостатъчна 
база за развитие на съответните знания за бизнес планиране. За тези лица 
основно значение има субсидираната временна заетост, което обяснява и 
слабия интерес на основната част от безработните (към две трети от тях са с 
по-ниско образование от средно) спрямо самонаемането. 

 

1.3.4. По отрасли  

За сега в България самонаемането има устойчива отраслова специализация. То 
е най-популярно за дейностите в селското и горското стопанство, в лова и 
риболова (табл. 2). През 2008 г. там работят 647 800 лица, или 64.3% от 
самонаетите. На второ място е присъствието му в  групата търговия, ремонт на 
автомобили и битова техника, хотели, общежития и обществено хранене; 
транспорт и съобщения” (215 200 заети или 21.3%). Наблюдава се 
преразпределение на самонаетите от първата към втората група в периода 
2000-2008 г. 

Таблица 2 
Структура на самонаетите по групи икономически дейности (%) 

 Самонаети, 
общо 

Общо, в 
т.ч. 

група 
1 

група 
2 

група 
3 

група 
4 

група 
5 

група 
6 

 в хил. Структура в % 
2000 913,8 100,0 72,9 3,6 1,1 18,5 1,8 2,1 
2005 972,3 100,0 67,3 4,2 1,7 20,7 3,0 3,1 
2008 1008,1 100,0 64,3 4,6 2,7 21,3 3,5 3,6 
Група 1: Селско и горско стопанство, лов и риболов; Група 2: Добивна и преработваща 
промишленост; Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода; Група 3: 
Строителство; Група 4: Търговия, ремонт на автомобили и битова техника; Хотели, 
общежития и обществено хранене; Транспорт и съобщения: Група 5: Финанси, кредит, 
застраховки; Операции с недвижимо и движимо имущество, бизнес услуги; Група 6: 
Държавно управление; Образование; Здравеопазване; Други услуги и дейност на 
неправителствени организации.  
Източник: НСИ, Национални сметки.   
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Прирастът на самонаетите през 2008 г. спрямо 2007 г. е в резултат на промени 
в броя им в строителството. Те имат конюнктурен характер и са във връзка с 
мащабното изграждане на жилищни сгради и други непроизводителни обекти 
на база възможностите за спекулативно финансиране през 2006-2008 г. В 
същата посока може да се тълкува нарастването на броя самонаети във 
„Финанси, кредит, застраховки; и операции с недвижимо и движимо 
имущество, бизнес услуги”. 

Данните от наблюденията на работната сила потвърждават посочените 
разпределения на самонаетите според Националните сметки. Допълнително 
предоставената от НСИ информация позволи отделно да се разгледа позицията 
на жените. Самонаетите жени преобладават в  Селско, ловно, горско и рибно 
стопанство, в домашното стопанство и в услугите. Тази джендърна 
“специализация” може да се приеме като потвърждение на предположението, 
че като самонаетите изпълняват трудови дейности с ниско качество.  

2. Качествени аспекти на самонаемането 

През 2009 г. всяка страна-членка на ЕС разработи своя пътека за 
реализиране на концепцията за „гъвкавост и сигурност” на заетостта.  
Самонаемането включва гъвкави форми, които обаче би трябвало да имат 
и нужната сигурност на трудовата реализация. В българската пътека за 
периода 2009-201120 е посочена необходимостта от развитие на 
законодателство, с което да се регламентира прилагането на форми на 
нетипична заетост (дистанционна работа, надомна работа и други), които 
биха могли да се реализират чрез самонаемане.  

Облагането на доходите на самонаетите е добре уредено с текстовете в Закона 
за доходите на физическите лица (ЗДФЛ).21 Процедурата по подаване на 
данъчна декларация е единна за всички данъчно задължени лица и съобразена 
с общностното право. Тя предвижда данъчни облекчения при спонсориране на 
социално значими мероприятия и фондове  и отчисляване на присъщи разходи 
за лицата със свободни професии.   

Самонаетите физически лица по ЗДФЛ (вкл. и едноличните търговци) 
кореспондират на групата на самосигуряващите  се по Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) чл. 4, ал 3 (за инвалидност поради общо заболяване, за 

                                                           
20 Приета с протоколно решение на Министерски съвет от 25 юни 2009 г. 
21 Обн. ДВ. бр. 95 от 24 Ноември 2006г. 
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старост и смърт).22 Според чл. 6 ал.7 на Кодекса, самонаетите в селското 
стопанство се осигуряват при преференциални условия.23 Ако земеделските 
производители и тютюнопроизводители имат доходи получени на различни 
основания, те внасят осигурителни вноски върху сбора от доходите24, но върху 
не повече от максималния осигурителен доход. Това е приемлив досега начин 
на стимулиране на относително малък брой производители.   

Действащият у нас Кодекс за социално осигуряване не съдържа текстове, 
които дискриминират лицата по пол или по семеен статус. Последният се 
отчита при наследяването на пенсия на починал съпруг(а). В общия случай на 
осигуряване, както и конкретно за самонаетите жени (подпомагащи бизнеса 
съпрузи/съпруги, семейните неплатени работници и други подобни групи) 
основно значение има заявеният размер на осигурителния доход и изборът на 
кръга от осигурителни рискове. Друг е въпросът, дали тези групи 
самоосигуряващи се (и особено жените) ползват тези права и каква е тяхната 
осведоменост за негативните последствия от пренебрегването им. Това са 
проблеми, които съществуват не само в България, а и в други членки на ЕС. 
Актуален пример е инициативата в рамките на ЕС за уточняване на подходящи 
начини за правно регламентиране на труда и осигуряването на  подпомагащите 

                                                           
22 Това са по-конкретно лицата, управляващи дружества и физическите лица - членове 
на неперсонифицирани дружества; упражняващите свободна професия и/или 
занаятчийска дейност; регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители; лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и 
получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата 
(след намаляването му с нормативно признатите разходи, ако не са осигурени на друго 
основание през съответния месец); полагащи труд без трудово правоотношение, които 
са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на 
полученото възнаграждение; лица с трудова дейност като еднолични търговци, както и 
собственици или съдружници в търговски дружества. 
23 Техният месечен осигурителен доход се определяя между 50% от минималния и 
максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване за съответната година. Ако са само земеделски 
производители или тютюнопроизводители то осигуряването е върху 25% от този 
минимален и максимален доход. В същото време регистрираните земеделски 
производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна 
и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния 
доход само за тази дейност, дори и в случаите, в които тя не е единствена за тях. 
Разпоредбата се прилага при определянето на окончателния размер на осигурителния 
доход, реализиран през годината. 
24 Не всички, занимаващи се със селскостопанска дейност са земеделски 
производители. По смисъла на Кодекса за социално осигуряване регистрираните 
земеделски производители и тютюнопроизводители са физическите лица, които 
произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба и са 
регистрирани по установения ред в РУСО.   
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семейния бизнес съпрузи/съпруги. Тази група може да бъде също отчетена в 
КСО, с което да се отразят планирани промени в общностното право на ЕС.25   

Наред с посочените предпоставки за развитие на самонаемането съществуват и 
перманентни бариери. Най-често коментираните26 са по повод на отсъствие на 
преференциални кредити и ограничени възможности за набиране на стартов 
капитал  и за ползване на други подходящи условия за започване на бизнес.  

Според проучвания за страните-членки на ЕС основни общи проблеми на 
самонаенамето в ЕС са отсъствието на финансиране, на информация и 
административни пречки.27 В допълнение към тях са нерегулярните и 
нестабилни доходи при самонаемането и по-високия риск от безработица.   

Според изводите от анализа, предшестващ разработването на Стратегията за 
малки и средни предприятия 2007-2013 г. в България първостепенна по 
важност е необходимостта от образование по предприемачество и насърчаване 
на предприемаческия дух и умения; бизнес средата; достъпа до финансиране; 
конкурентоспособността и иновациите; развитие на клъстерните структури; 
подобряване достъпа до единния и външния пазари; защитата на 
интелектуалната собственост. Основните раздели на Стратегията са 
структурирани именно около тези групи  проблеми28, което е правилен 
подход, позволяващ избор на конструктивните насоки за реализацията й.  

                                                          

В последния преглед на изпълнението на Националната програма за реформи 
(НПР-2009) от Европейската комисия (ЕК) бяха формулирани изисквания към 
България, които включват ограничаване и максимално премахване на 

 
25 Социалното осигуряване на подпомагащите съпрузи/съпруги е поставен на дневен 
ред в Европейския парламент Комисията за правата на жените към него постави 
искането за задължително социално осигуряване на подпомагащите съпруги. Според 
проект на директива представена от Европейската комисия те трябва да имат право на 
доброволно осигуряване. Подпомагащите бизнеса на съпруга съпрузи или  партньори 
се определят като лицата …”които са съпрузи по закон или партньори по националното 
законодателство и системно участват в дейността като самонаети, като не са със статут 
на наети или бизнес партньори. Най-често те се срещат в земеделието, търговията, 
малки и средни предприятия и свободните професии.” Проведеното гласуване на първо 
четене прие искането за задължително осигуряване за болест, инвалидност и старост. 
Дебатите за осигуряване на майчинството продължават. (Вж. 
http://www.europarl.europa.eu) 
26 По-нататък се разглеждат непосредствени фактори, които могат да препятстват 
стартирането на собствен бизнес и неговото развитие и конкретни такива за жените. 
Анализираното по-напред законодателство и неговите несъвършенства в България, 
също може да се разглежда като една от бариерите за самонаемането. Не са 
представени в подробности общи предпоставки като състоянието на икономиката и 
икономическия растеж; равнището на заетостта и конкретно заетостта на жените; 
индустриалната структура и дела на селското стопанство в нея; показатели за 
характеризиране на гъвкавата сигурност на пазара на труда.  
27 Eurobarometer No. 192, April 2007. 
28 Стратегията е в пълно съответствие с операциите по ОП “Развитие на 
конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”.  
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съществуващи бюрократични прегради пред бизнеса. Те са особено тежко 
бреме за малкия бизнес и за самонаемането. Една от тези бариери е 
прилаганата у нас тромава процедура по трансформиране на ЕТ в ЕООД. 

Голяма част от свободните професии са в сферата на научно-приложните 
дейности, културата, изкуството и други творчески сфери. Във връзка с това 
ефективната защита на интелектуалната собственост придобива 
решаващо значение за успешната реализация на самонаети с творчески 
професии.  

За занаятчии, изобретатели и еднолични търговци има значение законово 
регламентираната закрила на патента и на полезния модел.29 Таксите за 
заявяване на изобретения или полезен модел са с 50% по-ниски ако 
заявителите са изобретатели, микро- и малки предприятия.30 Прилагането на 
права върху търговски марки в България включва рядко срещана в другите 
държави административно наказателна процедура чрез патентното ведомство. 
Тя е много по-евтина и кратка в сравнение със съдебните процедури31 и 
стимулира самонаетите в борбата им с нелоялната конкуренция.  

Резултатите от труда на индивидуалните творци в областта на художественото 
творчество: писатели, композитори, изпълнители, преводачи и т.н. се 
защитават чрез авторското право. Съществуват обаче сериозни проблеми с 
прилагането на правата на основа на неефективна работа на организациите за 
колективно упражняване на тези права на творците. Все още не се прилага 
ефикасна система за събиране на компенсационните възнаграждения. 
Съществен проблем е и защитата на авторските права на печатната продукция, 
на разпространението й и на материалното стимулиране на нейните автори.  

Според изследване на Института за пазарна икономика върху четири свободни 
професии (одитори, архитекти, фармацевти и инженери) регулациите върху 
тях в България са по-строги от средното в ЕС32 равнище. Прави се извод,  че 
тези “свободни” професии не функционират на принципите за свободна 
конкуренция и по тази причина те не са достатъчно успешни както за 
потребителите, така и за доставчиците на услуги. В изследването има 
многократно повторени изисквания, които приемаме за основателни. Това е 
свалянето на бариерите за навлизане в тези професии, но при запазване на 
високо качество на подготовката и професионализма и признаване на 
международни сертификати; отмяна на фиксирани цени, но и възможност за 
                                                           
29 Закон за патента и полезния модел, Държавен вестник бр. 64/2006; в сила от 
09.11.2006. 
30 Също и държавни или общински училища, държавни висши училища или 
академични научноизследователски организации на бюджетна издръжка. Тарифа за 
таксите, които се събират от патентното ведомство на Р България (ДВ. бр. 114 от 30 
декември 1999 г.). 
31 Закон за марките и географските означения. ДВ. бр. 81 от 14 Септември 1999 г. 
32 Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: одитори, 
фармацевти, архитекти, инженери (Институт за пазарна икономика, Септември 2009 
година. www.ime.bg) 
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предлагане на препоръчителни цени или интервали на промените им. 
Присъединяваме се и към изискването за отпадане на задължението за 
членство в професионални сдружения като безусловна необходимост за 
упражняване на свободна професия; премахване на всички ограничения за 
реклама на тези професии; облекчаване на регулациите, свързани общо с 
бизнес структурите.  

Посочените критични бележки обаче не трябва да се възприемат като 
отрицание общо на възможността от съществуване на доброволни 
професионални сдружения на упражняващите свободни професии. 
Съществуват успешни примери за занаятчии, земеделски производители и 
някои други групи самонаети, за които е полезно да имат камари, 
професионални сдружения, организации, съюзи, съвети, организациите за 
колективно управление на авторски права и други подобни представителни 
организации. Те могат да препоръчват (но не и да налагат) правила на ценова 
политика и равнища на цени; информират за относни промени в 
законодателството и други актуални теми; организират изложения и рекламни 
кампании; провеждат маркетингови проучвания и обучения и други полезни 
дейности. Основното при такива сдружения е осигуряването на устойчива 
позиция на участниците в конкретен пазарен сегмент, тяхното регулярно 
запознаване с “правилата” на бизнеса в конкретната област, уточняване на 
изисквания към поведението им и вътрешен споделен контрол и прозрачност 
при спазването им. Освен това те осигуряват представителност на своите 
членове в социалния диалог,33 която може да бъде значително предимство за 
самонаетите и оползотворено у нас. Очевидно е необходимо целенасочено 
стимулиране на развитието на институционално представителство на 
самонаетите на базата на доброволност на членството и при използване на 
гъвкави и динамични структури.  

Състоянието на условията на труд на самонаетите досега не е поставяно 
като обект на анализ. Може да се предполага, че то се подобрява в хода на 
общото подобряване на условията на труд у нас и на основа на промените в 
показатели за информационното общество в България. През 2009 г. 50% от 
заети и самонаети регулярно34 ползват интернет при 17.4% през 2004 г. Почти 
всички предприятия използват ИКТ и свързани с нея технологии, а делът на 
прилагащи електронна търговия съществено нарастна. На тази база се 
разширяват възможностите за комуникации на самонаетите с предприятията и 
възлагане на работи. Освен това се масовизират стандарти за наситеност с 
компютърна техника, които се разпростират и конкретно върху условията за 
работа на самонаетите. Въпреки тези предпоставки за положителните промени 
може да се предполага, че общата характеристика на условията на труд на 
самонаетите в селското стопанство не са задоволителни. Там както и при 

                                                           
33 За момента могат да бъдат дадени два примера за такива организации, участващи в 
колективното договаряне. Това е Съюза на занаятчиите в България и Съюза на 
работещите по домовете си лица.  
34 Регулярно в случая означава поне веднъж седмично или всеки ден.  

 117



Икономически изследвания, кн. 3, 2010 

някои производствени услуги за населението могат да се намерят 
емблематични примери на ниско ефикасен труд. 

Отделна група проблеми е тази за условията на труд за работещите вкъщи. Те 
трудно могат да се отделят от общите условия за живот на домакинствата, но 
биха могли да бъдат в силно противоречие с тях и особено при съвместяване 
на работата с отглеждането на деца. Именно от тази гледна точка те също 
трябва да бъдат обект на контрол и наблюдение.   

Може да се обобщи, че съществува реална необходимост от организиране на 
защитата на труда на самонаетите. Реализирането на това изискване налага 
съвместни действия от страна на Инспекцията по труда, Агенцията за защита 
на потребителите, представителни организации на самонаетите и други 
заинтересувани страни с цел изработване на лесни за прилагане правила и 
разпространение на информация за трудови и други стандарти. Важна 
предпоставка за избор на здравословни и защитени условия на труд е 
широкото популяризиране на общи стандарти за тях от Инспекцията по труда.  

Някои от проучванията върху бариерите за самонаемането са насочени към 
тези пред жените в България.35 През 2007 жените предприемачи бяха обект 
на проучване в рамките на проект за жените ръководителки (Women ON 
BOARD of local development) провеждан от Българската търговско-
промишлена палата, заедно с още 16 търговски палати.36 Преди него беше 
проведено и друго проучване на сдружението "За жените в бизнеса" по 
проекта "Мястото на българката в Обединена Европа" в рамките на 
Комуникационната стратегия на присъединяването на България към ЕС (2006 
г.) . 

Интересни резултати предоставя и проучването върху прилагането на 
принципа за равенство на мъжете и жените при работа като самонает и като 
подпомагащ основния семеен бизнес съпруг или съпруга за България (и 
другите страни-членки на ЕС) проведено през 2008 г.37 Обобщените резултати 
от тези изследвания показват, че основен проблем при реализацията на жените 
като работодатели и самонаети са при съчетаване на бизнеса със семейните 
задължения.  

                                                           
35 Стоянова, К. и А. Кирова. Коцептуална рамка за равнопоставеност на жените в 
България , ЦПЖ, С., 2004; Луканова, П.  Мъжете и жените в пенсионната реформа 
ЦПЖ. София 2004; Фондация Български джендър изследвания: Влияние на 
приватизцията върху жените в процеса на икономически преход в България, С. 1999; 
Гладичева Р. и колектив. Българските работодатели и жените в труда, ЦПЖ, 2004; и др.   
36 Проектът се е ръководил от Асоциацията на Европейските търговски палати – 
Eurochambres. Той обхваща три области: жените в ръководството на Търговско-
промишлените палати; съчетаване на работата и семейството, достъп до финансиране 
за жените предприемачи. 
37 http://www.ghkint.com/ Изследването се реализира от GHK Int. UK. На основа на 
информация и анализи проведени от националните кореспонденти бе оформен доклад 
за ЕК. По тази причина той е цитиран по-нататък (въпреки че не е публикуван) в 
частите за България, но и за сравнение с ЕС 27.  
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Изследването върху прилагането на принципа за равенство относно мъжете и 
жените заети с дейности свързани със самонаемане през 2008 г.38 формулира и 
други интересни проблеми за жените наблюдавани в ЕС-27, които се отнасят 
до следното: органичен начален собствен капитал и възможности за работа на 
самонаетите в мрежа (Австрия); отсъствие на информация за иновации и 
възможности за коопериране между самонаетите (Кипър); преобладаване на 
култура на работа за „заработване на заплата”, която не стимулира младите, и 
жените конкретно, да започнат свой бизнес (Дания); слабо развита система за 
разпространение на знания за самонаемането и предприемачеството и по-
големи трудности за достъп до нея от жените (Италия).   

По-ниската степен на оползотворяване възможностите на самонаемането от 
жените, конкретно в България, изисква прилагане на специализирани стимули 
и политики. Това налага постоянно изучаване на техните проблеми и 
промените в съдържанието им от аспекта на  майчинството, грижата за 
семейството, децата, болни членове на семейството и др. Освен това ниското, 
но стабилно присъствие на жените от различни възрастови групи в 
самонаемането доказва, че те успяват да намерят малки, но подходящи за тях 
ниши на реализация. Наличната информация обаче не е достатъчна за 
характеризиране на качеството на работата, която те извършват. Засега няма 
еднозначни доказателства, че в България се прилага концепцията за достоен 
труд и достойно заплащане по отношение на самонаенаемането при жените. 
Предположенията са по-скоро за нейното пренебрегване както по отношение 
на работата им в селското стопанство, така и в сферата на услугите.  

3. Самонаемане, самоосигуряване и сива икономика 

3.1. Сивотата на самонаемането в България  

Според последните изследвания на Центъра за изследване на демокрацията 
съвместно със социологическата агенция „Витоша Рисърч” през 2009 г. се 
наблюдава общ спад на скритата икономика при бизнеса и покачване при 
населението.39 Тези резултати се дължат на повишения контрол срещу 
източване на ДДС и възможностите на населението за преминаване от 
формалната към скритата икономика с много по-малко разходи отколкото за 
бизнеса. Регистрирана е трайна и устойчива тенденция към увеличаване дела 
на наетите с официално сключени договори (за всеки десети работещ), както и 
устойчив висок дял на сключените договори със "скрити" клаузи (минимално 
официално възнаграждение и допълнително изплащани суми “наръка”).  

Допълнително получени данни от НСИ позволиха използването на непрекия 
метод на трудовия принос за характеризиране на сивата икономика. При 

                                                           
38 Пак там.  
39 В изследването е приложен пряк метод на анкетиране и интервюиране на 
работдатели и други заинтересувани групи лица 
(http://www.econ.bg/news/article172298/) 
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сравняване на броя на наетите регистрирани според наблюдението на 
работната сила с тези според наблюдението на предприятията се 
констатира, че 70.9 хил. лица през 2008 г. са работели без трудов договор 
(2.11% от общо заетите за тази година). Те намаляват в сравнение с 2006 г., 
когато е отбелязан най-високия им брой 93.7 хил. или 3.15% от общия брой на 
заетите за годините между 2003-2008 г.  

В досегашните изследвания (независимо дали се прилагат преки или косвени 
методи и общото равнище на заетост в сивата икономика) еднозначно е 
доказано наличието на сравнително висок дял общо на недекларирани 
дейности в отраслите селско стопанство, търговия и услуги, хотели и 
ресторанти и строителство. Както беше споменато, това са групите дейности с 
най-висок относителен дял на самонаетите у нас.  

Може да се обобщи, че мащабите на недекларираните дейности в България 
през периода след 2003 г. намаляват, като процесът е особено интензивен след 
2006 г. На основа на тези обща тенденция вече може да се премине към 
търсенето на отговор на конкретния въпрос за приноса на прехода на 
самонаетите към сивата заетост у нас. 

Ако самонаемането се разгледа само за дейността на едноличните търговци в 
сферата на малкия и мини бизнеса, то възможностите му да се развива в сивия 
сектор би трябвало да са реципрочни на тези за всеки друг тип малък бизнес. 
Те могат да се реализират по линия на наемане на лица без трудови договори 
или при скрити клаузи, укриване на оборотите или избягване плащането на 
данъци или социално-осигурителни вноски и др. Засега обаче не се публикува 
информацията отделно за поведението на едноличните търговци. През 2009 г. 
Националната агенция по приходите започна проверки на физически лица и 
земеделски производители, за които има съмнения за некоректно поведение по 
отношение на плащане на ДДС, и които не са направили съответната 
регистрация по този данък. 40 За половината от проверяваните са установени 
нарушения.  

Подходящ начин за характеризиране на степента на присъствие на 
самонаемането в сивия сектор е чрез сравняване на информация за заети, 
осигурени и  самоосигурени. 

Ако данните в табл. 3 потвърждават факта, че към една четвърт от заетостта е 
в сивия сектор, конкретно при самонаемането тя може да има три пъти по-
висок относителен дял. Трябва да се има предвид, че групата на 
самоосигурените има различен обхват от самонаетите. Първите могат да 
включват и лица, които се осигуряват като наети, или такива, които не 
упражняват стопанска дейност в общественото или лично стопанство, но се 
осигуряват. В същото време някои от регистрираните фирми със статут на ‘ЕТ’ 
могат да не работят в съответния период и техните управители и наети да са 
преминали на друга работа. Възможен случай е неправилното водене на 

                                                           
40 По данни на НАП.  
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отчетността на едноличния търговец поради недостатъчна информация или 
незнание. Някои от работещите в личното стопанство, при подпомагане на 
общ семеен бизнес, при допълнителна заетост в неформален сектор и други 
случаи също могат да не се осигуряват. Броят на лицата в тези ‘частни случаи’ 
обаче е нисък и не е в състояние да промени общия извод, че съществена част 
от самонаетите не оползотворяват възможностите на държавното осигуряване, 
не оценяват смисъла и значението на участие в социално-споделена 
отговорност. В последна сметка подобно поведение води до увеличаване на 
бедността за лицата след пенсионна възраст. 

Таблица 3 
Степен на оползотворяване на осигурителни права от заети и самонаети 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Относителен дял на общо 
осигурените от общо 
заетите* (наети и самонаети) 

65.4 65.9 62.3 66.8 67.6 68.4 69.7 70.7 74.3 

Относителен дял на общо 
самоосигурените от общо 
самонаетите* 

20.2 20.5 17.3 18.7 19.7 21.3 23.3 24.2 25.2 

* Според Националните сметки. 
Източник: НОИ.  
 

До скоро друга посока на некоректно поведение на самоосигурявашите се бяха 
рекордно ниските размери на заявените от тях осигурителни доходи като 
физически лица (табл. 4). Ако общо за заетите през 2008 г. те са 500.56 лв., то 
за самоосигуряващите се достигаха само 226.87 лв. Тук трябва да се отчетат 
ниските осигурителни бази разрешени от КСО за земеделските стопани. Те 
обаче са малко на брой и съществено не променят общата пропорция, при това 
– те не са задължителни и самоосигуряващите се могат да предложат по-
високи осигурителни бази както и да изберат повече осигурителни рискове, 
което обаче не се прави на практика.  

Таблица 4 
Средномесечен осигурителен доход на осигурени лица за собствена сметка (лв.) 
Осигурени за собствена сметка, в т.ч. 2006 2007 2008 
1. Осигурени лица за фонд "Пенсии"             230,97 230,83 264,73 
2. Осигурени лица за всички осигурителни рискове (без 
трудова злополука и професионална болест  и безработица) 235,60 239,51 253,2 

3. Частни земеделски стопани осигурени за фонд "Пенсия" 61,59 61,31 80,09 
4. Частни земеделски стопани осигурени за всички 
осигурителни рискове (без трудова злополука и 
професионална болест и безработица) 

58,99 62,08 65,83 

Източник: НОИ. 
 

Направените промени в Закона за Бюджета за 2010 г., с които се повишават 
осигурителните бази за самонаетите едва ли ще променят общата нагласа за 
избор на възможно най-ниските равнища. Необходимо е прилагане и на други 
методи при контрола/оценката на поведението на осигуряващите се. Такъв 
подходящ метод например е този на “аналога”. Засега той се използва при 
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определяне на размера на неплатените и укрити данъци, за които не могат да 
се представят необходимите документи. В такива случаи на лицата се 
предявява иск за дължимите суми, изчислени върху основа на сравнение с 
други (но подобни) стопански субекти при същите условия и същия период. 
Освен със значение на санкция, методът може да се приложи и като превенция. 
Във връзка с това за самоосигуряващите се могат да бъдат определени такива 
диференцирани минимални (месечни) бази на осигурителния доход през 
календарната година, които съответстват на тези за аналогични икономически 
дейности (или групи професии) договорирани за целите на бюджета на ДОО.  

Насока за изваждане „на светло” на стопанската дейност в личните стопанства 
е задължителното осигуряване на подпомагащи бизнеса съпруги (съпрузи) и 
на други членове от домакинствата. Според допълнително получени от НОИ 
данни за 2008 г. фирмите на самоосигурените лица са към 212 хил., а само тези 
на частни земеделски стопани – към 38 хил. Само 5.4% от първите и 0.2% от 
вторите осигуряват втори член на семейството. И в този случай могат да се 
приложат сравнително лесни начини за определяне на реално заетите върху 
основа на анализ на обема на дейностите и на необходимия брой участници в 
тях при отчитане на средните равнища на производителност на труда. Това 
пресмятане поне би дало обща представя за размера на неотчетения принос и 
остротата на съществуващ проблем.  

4. Държавни политики на пазара на труда за стимулиране на 
самонаемането  

4.1. Общ преглед  

Стимулите за самонаемане, или за стартиране на собствен бизнес и 
ангажиране на член от семейството в него се прилагат от самото начало на 
използване на активни политики на пазара на труда в България. Според чл. 5 
на ПМС 110/1991 г. безработните лица с право на обезщетение за безработица 
или социална помощ, които желаят да започнат самостоятелна трудова 
дейност след представяне на обоснован проект пред бюрото по труда са 
могли да получат наведнъж обезщетенията и помощите, на които имат право. 
При осигуряване на заетост на втори член от семейството се е получавала 
допълнителна сума в размер на 4 минимални работни заплати.  

Впоследствие този стимул се допълва и с други възможности включени в 
Закона за заетостта.41 За успешното развитие на бизнеса е предвидено поемане 
на разходите за ползвани външни консултантски услуги и съпътстващи такива 
от лицата започващи бизнес, както и кредит за квалификация по предмета на 
стопанска дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект. 
Лицата, получили кредит по проекта "Гаранционен фонд за 

                                                           
41 Насърчаване на предприемачеството на безработните лица се регулира от чл. 47, 48, 
чл. 48а и чл. 49б  на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). 

 122



Победа Луканова – Самонаемането в България 

микрокредитиране" също могат да ползват услуги за обучение за придобиване 
на професионална квалификация.  

Безработните с намалена трудоспособност, защитили бизнес-проект и 
получили кредит в рамките на този проект получават субсидия в размер на 
лихвата по кредита. Предвидена е помощ за земеделските производители, на 
които се възстановяват направени разходи за обработване на площите, за 
семена и посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита. 
Компенсират се също разходи за закупуване на селскостопански животни, 
необходимата за отглеждането им техника, инвентар и лекарствени препарати.  

През 2008г и след това се създават специализирани трудови борси за ромското 
население за активиране поведението му на пазара на труда. Бяха 
организирани и курсове за обучение по започване на самостоятелен бизнес.42 

Някои от досега провежданите програми за смяна на професията също 
включват обучения за стартиране на собствен бизнес. Актуален за момента 
пример е програмата „Оптимизъм”43 за смяна на учителска професия. Тя 
засяга предимно жени доколкото се прилага за освободени от силно 
феминизирания отрасъл образование. Други възможности за обучение относно 
създаване/подобряване на предприемаческите умения са по линия на някои от 
курсовете предлагани от българо-германски центрове за професионално 
обучение – Пазарджик, Плевен, Стара Загора и Смолян; по линия на българо – 
фламандски проект „Мрежа от центрове за вечерно и съботно – неделно 
обучение по предприемчество в България” – Разград, Шумен Варна; и по 
проекта „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”(JOBS).  

През 2009 г. започва сравнително по-активното в сравнение с минали години 
предлагане на обучения за стартиране на собствен бизнес. Те присъстват в 
новите мерки за борба с кризата на пазара на труда. Това е Национална 
програма "Нова възможност за заетост" в подкрепа на освободените поради 
икономическата криза лица, която предоставя пакет от услуги, включващ 
обучение за стартиране на собствен бизнес (както и субсидирана заетост до 6 
месеца). През ноември 2009 г. МТСП започва предоставяне на грантове за 
стартиране на самостоятелна стопанска дейност за съкратените лица от 

                                                           
42 Административната статистика на пазара на труда не отчита структури на 
безработните по етнически признак. Това е напълно правилен подход, който не поставя 
различните етноси в дискриминирано положение.  
43 Според отчета на Агенцията по заетостта за 2008 г. в този проект са включени 375 
безработни. Според плана за 2008 г. е трябвало да бъдат обучени 500 безработни 
учители, в т.ч. 400 учители, включени в обучение за придобиване на степен на 
професионална квалификация. За 30% от успешно завършилите е било предвидено и 
стажуване за 3 месеца при 8-часов работен ден. Отчетните данни за броя обучени и 
съкратеното стажуване показват нисък интерес към програмата и евентуални решения 
за съкращаване на нейното финансиране. Доколкото акцентът й е върху обучение за 
придобиване на степен на професионална квалификация, то може да се предположи, че 
тя не е имала особено значение за насърчаване на предприемачеството сред 
безработните учители.  
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металургичен комбинат “Кремиковци” и от  пристанищен комплекс – Лом, 
финансирани от Европейски фонд за приспособяване към глобализацията.  

Възможностите за обучение за стартиране на собствен бизнес се разширяват и 
по линия на предоставяните ваучери за обучение на безработни и заети лица 
по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на човешките ресурси” (след 
октомври 2009 г.). Обявена е твърде широка сфера на прилагането им за 
обучение за придобиване на професионална квалификация, както и на 
ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка. 

Сравняването на номенклатурата предлагани политики с изискванията към 
тях, посочени след анализа на самонаемането показват сериозни 
несъответствия. В България то очевидно се развива върху основа на налични 
общи добри бизнес възможности и като елемент на общи политики на пазара 
на труда. Засега се наблюдава слабо диференциране на стимулите от страна на 
тези политики по джендърен признак, по възраст и сфери на трудова 
реализация.  

 

4.2. Анализ на резултатите от досега провеждани политики за насърчаване 
на самонаемането  

4.2.1. Реализация на мярката по получаване на пълната сума на обезщетението 
при самонаемане  

Степента на оползотворяване от безработните на възможностите за стартиране 
на собствен бизнес са ниски (фиг. 4). Промените в дела на тези които са 
получили пълната сума на обезщетения и помощи за започване на собствен 
бизнес освен това са и твърде непоследователни, което свидетелства за 
влияние и на фактори извън пазара на труда върху поведението на търсещите 
заетост. Въпреки това, определено проличава увеличен интерес към мярката 
при общо разширяване мащабите на политиките, намаляване на коефициента 
на безработица и подобряване на общите условия за развитие на бизнеса. 

Могат да бъдат очертани три периода на промени: 1991-2002 г; 2003-2008; и 
след 2009 г. Последният се очаква да приключи след овладяване на 
икономическата криза.44  

                                                           
44 Има се предвид съществуването на определен лаг в движението на пазарите на труда 
след приключване на криза, който на този етап е трудно да се предскаже.  
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Фигура 4 
Степен на оползотворяване на възможностите за стартиране на собствен 

бизнес и на активните политики на пазара на труда 
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Източник: Агенция по заетостта (АЗ). 

 

Изплащаната обща сума на обезщетенията е била ограничен ресурс за стартов 
капитал от самото начало на въвеждане на тази мярка, което е основно 
противоречие при прилагането й. В годишните докладите на Агенцията по 
заетостта (бивша НЗС) за 1997 и 1998 г. се посочва, че основно значение при 
самонаемането има достъпът до преференциални кредитни линии, както и до 
потребителски такива, а не толкова плащането на пълната сума на 
обезщетението.  

Друг проблем за безработни с право на обезщетение е разработването на 
собствен бизнес план. Това е също едно от основанията за ограниченото 
значение на тази мярка. За преодоляване на недостига на специализирани 
знания започва предлагане на курсове по предприемачество за младежи (1996 
г.), която инициатива по-нататък се прилага и за лицата с увреждания, но и за 
други групи лица със специфични проблеми. 

За втория етап е характерно активиране на политиката по заетост и 
съществено разширяване на достъпа до кредити след 2004 г., вкл. и до 
потребителски. Така се включиха допълнителни източници за стартов капитал 
на едноличните търговци. Кредитната достъпност стимулира потребителското 
търсене на продукция и услуги общо от самонаетите. Бяха разкрити нови 
пазарни ниши за дребния бизнес в търговията и услугите (финансово 
посредничество и консултантски услуги; строително проектиране и др.), което 
насърчи малкия и мини бизнеса и самонаемането.  

През 2009 г. безработицата расте, а банките се стремят да задържат дълги 
позиции за гарантиране на стабилност при високия кредитен риск. Държавната 
политика е насочена към съкращаване на разходите в публичния сектор с 
оглед запазване на макроикономическата стабилност, и преди всичко – на 
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устойчивостта на Паричния съвет. В условията на свиване на потребителско 
търсене и на стопанската активност закономерно започва ограничаване на 
бизнес възможностите и за самонаемане, респ. на интереса към него. 

Поради малките мащаби на изразходваните ресурси за посочената мярка 
досега не е била подлагана на подробен анализ. При сегашния начин на 
нейното реализиране може да се твърди, че тя няма висока ефикасност при  
предоставяне на безработния на цялата сума на полагаемото му се 
обезщетение, както и допълнителни суми за наемане на втори член от 
семейството. По-ефикасна форма е вече реализираното поемане на разходите 
за консултантски и съпътстващи услуги, кредити за квалификация, 
субсидиране на лихвата по кредити от “Гаранционен фонд за 
микрокредитиране” и други евентуални кредити за основната дейност.  

Предоставените преференции, въпреки наличието на бизнес план при някои от 
сега провеждани програми, в последна сметка се изразходват според 
решенията на лицата, които са ги получили и изискват специализиран контрол. 
Досега не се провеждат наблюдения върху това доколко успешен е техният 
бизнес; какви са платените от него данъци, как те се съотнасят спрямо 
субсидираните суми и каква е ефективността от гледна точка на публичните 
финанси. 

Практиката показва, че прилаганите политики за стимулиране на 
самонаемането са насочени към нискоефективни дейности с високи разходи на 
труд, вкл. към такива с общополезен характер. Високотехнологични и 
иновативни схеми на организиране на мини и малък бизнес не са били обект 
на субсидиране на заетост. Това е свързано и с общата политика в България за 
слабо насърчаване на науката, научно-приложните изследвания и на 
иновациите.    

 

4.2.2. Професионална квалификация осигуряваща придобиването на бизнес 
умения 

Засега се провеждат курсове, които слабо са съобразени с голямата 
многоаспектност на темата „собствен бизнес”. Съществуват сериозни 
изисквания за подобряване на тяхното качество. Все още не е задължителна 
практиката предварително да се проучва какви са очакванията на курсистите в 
предстоящото обучение и особено очакванията при конкретен бизнес в 
сферата на самонаемането. Освен това съдържанието на обучението е 
ориентирано около ‘стартиране’ на собствен бизнес. В много по-малка степен 
присъстват курсове за стабилизиране и развитие на позициите на този бизнес. 
Необходими са също и курсове, които да формират знания и умения за 
обслужване на преходите на самонаетите от един към друг статут в заетостта. 
Особено важни са тези от упражняване на свободна професия към 
регистриране на фирма и от статут на ЕТ към ЕООД.  
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Важна сфера за подготовката на самонаетите е за работа в социалната сфера (в 
т. нар. бяла заетост). Това е перспективна насока поради нарастващото търсене 
на социални услуги за възрастното население, при сегашните свити 
възможности за наемане в индустрията, както и според възможностите именно 
малкият и мини бизнес да поеме сегменти от социалния сектор и социалните 
дейности. Тази предметна сфера на обучение вече получи признание и по 
линия на включване на професията „социален асистент”  в групата професии, 
по които ще бъде възможно валидизиране на придобито по неформален път 
знание. Може да се предполага, че то ще стимулира насочване на повече хора 
към свободните професии и ще съдейства за излизането им извън сферата на 
сивата заетост.  

Специално внимание е необходимо да се отдели и на обучение на лица за 
самонаемане на “зелени” работни места или в полза на „позеленяване” на 
икономиката. Това е също една от перспективните насоки на заетостта, които 
предстои да се развиват в процеса на бъдещо преструктуриране и излизане от 
сегашната криза. Във връзка с това е нужна и специална подготовка на 
менажери на ЕТ и други фирми според стандартите на ИССО 14 0001 относно 
опазване на околната среда. 

Заключение 

Първоначално формулираната хипотеза, че подобряването на общите 
икономически условия и равнища на заетост водят до намаляване на 
активността при самонаемането се потвърди частично. Оказва се, че и този 
сегмент на заетостта също се разширява при обща благоприятна ситуация на 
пазара на труда, но не толкова интензивно като сегмента на наетите.  

Втората хипотеза за това, че възприемането на статут на самонает все 
повече губи значението си на стратегия за “оцеляване “ на пазара на труда 
също се оказа частично вярна. В тежкия период на нарастване на 
безработицата и икономическа криза през 2009 г.  самонаемането отново, 
както в минали периоди привлича някои безработни. Но в България то се 
развива в съответствие с общи тенденции в ЕС-27, при запазване на едни от 
най-високите относителни дялове на ангажираните с него лица. Страната също 
е във водещата група и според активността на участие на жените.   

Самонаемането най-често започва да се практикува в България след 40 години. 
Това също е обща тенденция за страните-членки на ЕС. Жените обаче имат 
сравнително равномерно присъствие в самонаемането през целия им активен 
трудов живот.   

Самонаетите имат добре развити структури на образование. Зад високите 
дялове на висшистите обаче стоят ниски абсолютни стойности и поради това 
самонаетите не могат да имат особено силно влияние върху общата 
образователна структура на заетите. Семейните неплатени работници запазват 
преобладаващи дялове при лицата с основно и по-ниско образование. Те са 
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основно жени и тези степени са свързани с ниската механизация на селското 
стопанство и на работата в бита. 

Според отрасловата специализация самонаемането е най-силно развито в 
сферата на селското стопанство и в търговията, услугите и туризма. И за двете 
икономически групировки е характерно преобладаващо присъствие на дребен 
бизнес със сезонен характер, в който почти в еднаква степен участват както 
мъжете, така и жените. 

Предположението, че бизнес средата стимулира в еднаква степен 
самонаемането на мъжете и жените не се потвърди. Както беше посочено 
тази среда и други фактори правят самонаемането по-подходящо за мъжете в 
България. Във връзка с това за жените е необходимо да се създадат по-активни 
предпоставки за професионална мобилност и по-широк достъп до 
самонаемане. Може да бъде организирано специализирано проучване за 
уточняване на претенциите на самонаетите мъже и жени към тази форма с 
оглед формулиране на подходящите диференцирани стимули за достъп и за 
стабилност в нея.  

Съществува добре изразена необходимост от стимулиране влизането  на 
младежите в самонаемане. Специално внимание трябва да се отдели на 
младите жени, които са в началото на професионалната си кариера и при 
съвместяване на отглеждането на дете с платен труд. Отрасловата 
специализация на труда на самонаетите доказва, че жените имат основен дял в 
селското стопанство, за което са характерни условия на труд от ниско 
качество. Подобряването им може да бъде предмет на конкретна група 
политики на пазара на труда.  

Съществуват възможности за оставане на съществена част от 
самонаетите в сивия сектор, с което се потвърди предварително 
формулираното предположение. Сивотата в самонаемането се дължи в 
определена степен на злоупотреба с преференциални условия предоставени на 
някои групи самоосигуряващи се. Слабият контрол също е от значение, 
особено по отношение на плащани данъци и социално-осигурителни вноски. 
За самонаетите важи изискването както за засилване на превенцията срещу 
преминаване в сивия сектор, така и за засилване на контрола спрямо това 
движение. Засега контролът не е достатъчно активна бариера, а 
законодателството позволява работа „на сиво” без извършване на 
допълнителни (високи) разходи, вкл. и за заплащане на наложени глоби и 
санкции.   

Политиките на пазара на труда предлагат ограничени финансови стимули за 
самонаемане. Те имат значение, ако се прилагат в пакет с другите 
преференции за самонаетите. От значение е и регистрираната бизнес 
активност и стопанската конюнктура, които в общия случай определят 
възможностите на получаване на финансов ресурс и мащабите на търсенето на 
произведените от самонаетите продукти и услуги. Мащабът на субсидираната 
заетост се оказва, че не може да 'отклонява' лицата на пазара на труда от 

 128



Победа Луканова – Самонаемането в България 

 129

наемане по трудов договор, което дава основание за пълно отхвърляне и на 
последната хипотеза. 

Прегледът на провежданите политики на пазара на труда позволява да се 
обобщи, че се прилагат мерки за общо насърчаване участието в самонаемане. 
Необходимо е засилване ролята им чрез комбиниране с други мерки и преди 
всичко – с квалификационни курсове, но при разширяване на предмета на 
обучение в посока към съвременни тенденции в развитието на качествена 
заетост. Политиките спрямо самонаемането трябва да се насочат по-активно не 
толкова и не само към обслужване на старта му (както е досега), колкото към 
икономическата и социалната реализация на тази форма, нейното разширяване 
и развитие, както и към обслужване на обективната преходност.  

Съществуват неоползотворени възможности за популяризиране на 
самонаемането като печеливша стратегия на пазара на труда в определени 
области на стопанска дейност. Реализирането им предполага развитието на 
бизнес и трудова мобилност на основа промени в законодателството, 
разширяване обектите на стратегическо планиране на мини и малкия бизнес, 
комбиниране на ефикасно насочени политики на пазара на труда и извън него 
за насърчаване на самонаемането и въобще на заетостта. 



 
 

Силвия Благоева1
 ГОДИНА XIX, 2010, 3

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И КОНКУРЕНТНИ 
ПРЕДИМСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Изследването има за цел да разкрие приноса на операционната система 
на предприятието (и протичащите в нея процеси) за придобиване и 
поддържане на конкурентни предимства. Диагностицирано е 
влиянието, което спецификата на операционната система и 
решенията, свързани с нейното проектиране и функциониране, оказват 
върху резултатите от стопанската дейност на предприятието. 
Очертана е необходимостта от синхронизиране на процесите в 
операционната система с промените в целевите приоритети, вкл. и с 
тези в ключовите фактори за успех на предприятието. Предложени са 
варианти за постигане на баланс между две противоречиви цели: 
максимално използване на наличния капацитет и ограничаване на 
запасите и незавършеното производство. Представени са и модели за 
диагностика на процесите в операционната система на 
предприятието, базирани върху обвързване между приоритетното 
подреждане на преследваните цели и възможните комбинации между 
„тласкане” и „теглене” на процесите, или основани на теорията за 
логистичните операционни криви.  
JEL: М11; L23 

 
 

От съществено значение за просперитета на предприятието, както и за 
достигането на определено равнище на ефективност е осигуряването на успех 
в конкурирането на избраните пазари. За целта е наложително всички 
дейности, свързани с предоставянето на продуктите и услугите на пазара, да 
бъдат добре управлявани. Достигането на конкурентно предимство2 най-общо 
се състои:  

Първо, в способността на организацията да убеди клиентите, че притежава 
съществени умения, отличаващи се от тези на конкурентите. 

Второ, в умението да работи с по-малко разходи, за да си осигури по-висока 
печалба.  

                                                           
1 Силвия Благоева e гл. ас. д-р в Икономически университет – Варна, катедра 
„Икономика и управление на индустрията”. 
2 Ohmae, K. The Mind of the Strategist. Penguin Books, 1983. 
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Веднага трябва да се подчертае, че огромно въздействие тук оказват 
решенията, свързани с операционната система на предприятието, както и 
самото й функциониране, като влиянията се проявяват и в двете посоки, т.е.: 

• върху разходите на предприятието, а следователно и върху ефективността 
от дейността му; 

• върху възможността на предприятието ясно да се отличи от конкурентите 
чрез бързо реагиране на измененията в търсенето и желанията на 
потребителите.  

В този смисъл важна задача на управлението на производството е 
осигуряването на непосредствена взаимовръзка между желанията на 
потребителите и възможностите на операционната система за бързо реагиране. 
Именно поради това е наложително стратегическите решения за 
производството да се вземат не само въз основа на анализ на силните и слабите 
страни на предприятието, но и при отчитане на промените в потребителското 
търсене. Смятаме, че не може да се постигне трайно превъзходство над 
конкурентите без ефективно управление на операционната система на 
предприятието. Нещо повече, то може да бъде съществен източник на 
конкурентно предимство, защото са важни не само броят на разработените и 
внедрени нови технологии и продукти. Необходимо е целият процес на 
проектиране и функциониране на операционната система на предприятието да 
се реализира по начин, различен от този на конкурентите. Така не само 
създаването на продуктите и услугите, но и предоставянето им на пазара ще се 
различава от това на конкурентите.  

Очевидно решенията за операционната система на предприятието трябва да са 
базирани върху обстойни анализи и оценки, които да гарантират не просто 
проектиране и производство, но и възможност за управление на процесите в 
системата. Именно чрез това управление функционирането на операционната 
система трябва да се приспособява към промените в поставяните и 
преследвани цели, особено в случаите, когато се налага предприятието да 
търси нови конкурентни предимства.  

Във връзка с казаното обект на студията е операционната система на 
предприятието, произвеждащо продукти и/или услуги за задоволяване на 
определени потребности. Предмет на изследването е функционирането на 
операционната система, нейното адаптиране към настъпващите промени и 
съдействието й за достигане на преследваните от предприятието задачи.   

Във връзка с това се цели решаването на следните научни задачи: 

1. Чрез теоретичен анализ да се разкрият същността и обхватът на 
операционната система на предприятието, вкл. да бъдат класифицирани 
системите по различни признаци. 
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2. Да се посочи връзката и зависимостта между управлението на процесите в 
операционната система на предприятието и промяната в целевите 
приоритети. 

3. Да се очертаят възможни подходи за идентифициране и оценка на 
процесите в операционната система, така че да се осигури тяхното 
непрекъснато регулиране, особено в случаите на промяна в целевите 
приоритети. 

Анализите, оценките и констатациите в студията се основават на 
системния подход. При решаването на поставените научни задачи са 
използвани аналитични методи, както и резултатите от теоретични и 
практически изследвания на водещи в областта автори.  

1. Проектиране и функциониране на операционната система на 
предприятието 

Основа за съществуването на всяко предприятие са продуктите и/или услугите, 
които произвежда, предлага и продава на пазара. Но за да има пазарен успех, 
то трябва оперативно да реагира на промените в потребителското търсене и на 
действията на конкурентите чрез усъвършенстване на съществуващите и 
създаване на нови продукти (услуги). Способността бързо и точно да се 
идентифицират потенциалните възможности, да се съсредоточат усилията в 
разработване на нови продукти и технологии и своевременно да се представят 
на пазара е изключително важна за всяко предприятие, като това трябва да се 
направи не само бързо, но и ефективно. Съкращаването на жизнения цикъл на 
съществуващите продукти принуждава предприятията да реализират все 
повече проекти за създаване на нови такива при относително малък разход на 
ресурси.  

Изострянето на конкуренцията налага промени и в акцентите при 
проектирането на продуктите и услугите, вкл. поражда появата на нови 
акценти. През последните години все по-голямо значение придобива 
намаляването на срока за внедряване в производство на нови продукти. Нещо 
повече, все по-настойчиво се акцентира върху необходимостта от съкращаване 
на производствения цикъл на продуктите и времето за предоставяне на 
услугите. Непрекъснато се търсят варианти за разширяване на 
производствените възможности на операционната система на предприятието и 
повишаване на нейната гъвкавост.3 Това е ключов фактор, който влияе върху 
способността на предприятието да достига целите си, върху удовлетвореността 
на потребителите, върху качеството на продуктите и услугите, както и върху 
производствените разходи.  

                                                           
3 Голямо внимание се обръща и на екологичните проблеми на производството, 
намаляването на отпадъците и тяхното рециклиране.  
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Разработването на нови продукти е само едно от направленията за селективно 
подобряване на работата на предприятията. Изборът на конкретно 
направление позволява на предприятието чрез добре насочен финансов ресурс 
да формира определена добавена стойност и така да постигне добър финансов 
ефект4. В практиката се прилагат и редица други варианти за селективно 
подобряване – ценово лидерство, гъвкавост на операционната система, 
възможност за алтернатива (наличие поне на една алтернатива на всеки 
зададен параметър на предлагания продукт) и др. Всеки вариант се реализира 
чрез изпълнение на определена група дейности (операции). В литературата5 са 
описани четири основни групи дейности, които могат да се определят като 
операции (вж. фиг. 1). Производството е най-типичният вид операционна 
дейност, водеща до физическо преобразуване на суровините и материалите в 
полуфабрикат или готов продукт. Доставката обхваща дейности, които са 
свързани с промяната на правото на собственост върху физическите стоки 
(дистрибуторските мрежи). Транспортирането е дейност, водеща до 
преместване на стоки или хора от едно място на друго, при което не настъпва 
физическо преобразуване на преместваните обекти. Обслужването е дейност, 
насочена към изменение на състоянието на клиента. Тази промяна може да 
бъде свързана с физическото състояние (медицински услуги) или 
интелектуалното състояние (образователни услуги, консултиране), както и с 
различни комбинации между тях.  

Фигура 1 
Тетраедър (пирамида) на операциите 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

доставки 

производство 

транспорти-
ране услуги 

 

На практика не е възможно конкретно предприятие да се намира само в един 
от върховете на тетраедъра (вж. фиг. 1), тъй като елемент на обслужване има 
във всяко производство, доставка или транспортиране. И тъй като на всеки 

                                                           
4 Едновременно с предимствата обаче селективното подобряване на работата има и 
определени недостатъци, най-същественият от които е, че в повечето случаи 
получените резултати са краткосрочни и не водят до укрепване на пазарните позиции 
на предприятието. Необходимо е да се избере комбинация от фактори, за да се повиши 
конкурентоспособността на предприятието във времето. 
5 Гэлловэй, Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. Изд. Питер, 2001, с. 
17-19. 
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производител се налага да си доставя суровини и материали, да транспортира 
продукцията си, както и да ползва различни услуги, то чрез операционната си 
стратегия6 предприятията се стремят да прилагат определени комбинации от 
два или повече елемента. Според нас подобно комбиниране пряко засяга 
функционирането на операционната система на предприятието най-малко 
поради две причини:  

Първата е, че всяко от посочените предимства на селективните подобрения, 
реализирано чрез определени операции и/или конкретни комбинации между 
тях, всъщност е насочено към достигане на определени цели на предприятието 
и се реализира чрез подходящо организиране на процесите и ресурсите в 
операционната система. При това подреждането (ранжирането, 
приоритетността) на целите трябва да съответства на вида и особеностите на 
операционната система.  

Втората причина е, че ако се наложи промяна в приоритетите на 
преследваните цели, то тя ще се отрази върху функционирането на 
операционната система и тази промяна трябва да бъде адекватно отразена. 

Всичко казано дотук дава основание да смятаме, че проектирането и 
ефективното функциониране на операционната система на предприятието 
трябва да е в центъра на вниманието на мениджърите, тъй като именно тя 
„използва операционните ресурси на компанията за преобразуване на 
производствените фактори в избраната от нея продукция или услуга”.7 R. N. 
Roy също дефинира операционната система като „тази част от дадена 
организация, която произвежда нейните продукти”.8 Основна цел при 
изпълнение и управление на всички операции в операционната система на 
предприятието е създаването на добавена стойност, т.е. резултатите на изхода 
на системата да имат стойност, по-голяма от сумата на отделните входове (вж. 
фиг. 2). Самият процес на управление на операционната система, на 
протичащите в нея процеси, при които се създават продукти и/или услуги, 
формира съдържанието на понятието „управление на операциите”.9 Трябва да 
се подчертае, че управлението на операциите е важна дейност за всяко 
предприятие, защото без ясна операционна стратегия и ефективен 
мениджмънт то не може да работи добре. 

 

                                                           
6 Операционната стратегия е свързана с вземане на решения, засягащи разработването 
на производствения процес, от една страна и инфраструктурата необходима за неговото 
поддържане, от друга. Вж. по-подробно Chase, R .B., N. J. Aquilano, and F. B. Jacobs. 
Operations Management for a Competitive Advantage. McGraw-Hill Irwin, 2001. 
7 Чейз, Р., Ф. Джейкобз, Н. Аквилано. Производственный и операционный 
менеджемент. Десятое издание, 2007, с. 30. 
8 Roy, R. N. A Modern Approach to Operations Management. New Age International Ltd., 
2005, р. 4. 
9 Стивенсон, В. Дж. Управление производством. Москва, изд. Бином, 1999, с. 22.  
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Фигура 2 
Операционна функция на предприятието 
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Контрол 

Обратна връзка 

Обратна връзка 
Обратна връзка

Източник: Стивенсон, В. Цит. съч., с. 33. 
 

На различните етапи от процеса на преобразуване до получаване на желания 
краен продукт се осъществява наблюдение и отчитане на получаваните 
резултати (обратна връзка), които се сравняват с установените стандарти за 
качество. В резултат от това се отстраняват онези операции, които не добавят 
стойност, с което се намалява потребността от входящи ресурси и се създават 
условия за увеличаване на добавената стойност.  

Развитието на операционната система на предприятието преминава през 
отделни стадии, които според Chase, Aquilano и Jacobs10 формират нейния 
жизнен цикъл (вж. фиг. 3):  

• разработване (създаване) на системата – дефиниране на основните цели на 
предприятието; осигуряване на връзка между тях и операционната 
стратегия; проблеми при управление на проекти; 

• проектиране на продукта и избор на процеса – определяне на 
характеристиките на готовия продукт; разработване на продукта; избор на 
технологичния процес за производство на продукти или за предоставяне на 
услуги; проектиране на услуги; осигуряване на високо качество;  

• проектиране на системи – определяне на необходимата производствена 
мощност; как се създава система „точно навреме”; разположение на 
производствените мощности и оборудването; как да се определи и измери 
производителността на труда и натрупаният опит; 

                                                           
10 Chase, R. B., N. J. Aquilano, F. B. Jacobs. Operations Management for a Competitive 
Advantage. McGraw-Hill Irwin, 2001. 
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• управление на веригата на доставки – ефективно управление на 
доставките; работа с доставчици; прогнозиране на търсенето; разработване 
на производствен график и контрол на движението на материалния поток; 

• обновяване на системата – управление на функционирането, развитието и 
изменението на системата във времето. 

Фигура 3 
Жизнен цикъл на операционната система 
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Преминаването през различните етапи на развитие е характерно за всички 
операционни системи, но в зависимост от техните особености всеки стадий 
има различна продължителност и специфика. Във всички стадии обаче се 
търси отговор на определени въпроси, свързани най-общо с проектирането или 
експлоатацията на системата. Подобна е позицията на W. Stevenson, който 
разглежда два основни аспекта на мениджърските решения във връзка с 
операционните системи: 

Първият са решенията по разработване (проектиране) на операционната 
система на предприятието (вж. фиг. 4). В процеса на проектиране на 
операционната система непосредствено се определят голяма част от 
параметрите на нейната работа. Вземат се редица стратегически и тактически 
решения, засягащи производствената мощност на системата, географското 
разположение на производствените мощности, проектирането на продуктите и 
услугите, както и на процесите за тяхното създаване, разпределението на 
производствения процес по участъци и цехове, изграждането на 
производствената структура на предприятието, планирането на степента 
използване на оборудването. 
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Фигура 4 
Проектиране на операционната система на предприятието 
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Спецификата на процесите в операционната система и планирането на 
мощностите във висока степен се определят от особеностите на избраните 
продукти или услуги. Процесът на тяхното проектиране включва редица 
дейности11, които са тясно свързани с другите функции в предприятието 
(маркетинг, финанси). В крайна сметка всичко това директно влияе върху 
способността на системата да работи ефективно и да отговори на 
потребителските предпочитания. Нещо повече, осигуряването на надеждност 
на продуктите налага да се обръща сериозно внимание на изследванията и 
разработките, за да гарантира качеството още в процеса на проектиране на 
продуктите и производствените процеси.  

Смятаме, че едно от най-важните стратегически решения при проектиране на 
операционната система е изборът на процес, който на практика определя какви 
технологии се използват в предприятието. Този избор е тясно свързан и с 
планиране на разположението на оборудването – влияе върху решенията по 
организация на производствените единици в предприятието, върху 
разположението на оборудването по отдели и др. Той влияе и върху 
протичането на работния процес в рамките на системата, върху нейната 
производителност, гъвкавост, върху величината на производствените разходи 
и в крайна сметка върху ефективността й.  

                                                           
11 Могат да се посочат четири основни фази при проектиране на продуктите: разработка 
на концепцията (включва структура на продукта, ескизно проектиране, пазарна 
концепция); планиране на продукта (създаване на пазар, тестване на пазара, инвестиции 
и финансиране); проектиране на продукта и процеса (детайлно проектиране на 
продукта, инструментите и оборудването; изготвяне и изпитване на прототипа); 
пилотно производство и нарастване на стоковото производство (уточняване на обема на 
стоковото производство, пускане в производство, увеличаване на обема). Вж. 
Wheelwtight, S., K. Clark. Revolutionizing Product Develoment. New York: Free Press, 
1992, p. 6-8. 
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Проектирането на процеса е непосредствено свързано с планиране на 
операциите, т.е. с регулярно вземане на тактически решения в хода на 
производство, осигуряващи гъвкавост на системата, кратко време за 
производство и ниски разходи. Едновременно с това особеностите и основните 
задачи при управлението на производството (операциите) зависят до голяма 
степен от сферата, в която работи конкретното предприятие, както и от 
неговите специфични характеристики.  

Вторият основен аспект са мениджърските решения по функциониране на 
операционната система на предприятието. Той обхваща планиране на 
потребностите от материали, планиране и управление на запасите, управление 
на доставките и работата с доставчици, съставяне на производствения график 
и контрол върху движението на материалния поток, управление на персонала, 
ръководство на работни проекти, управление на качеството. Мениджърите 
вземат ежедневно и оперативни решения, свързани с организацията на 
процесите и работата на цялата система. 

Редица автори поставят акцент върху необходимостта от анализ на процесите 
в хода на функциониране на операционната система. Причината според нас е, 
че той е важно условие за осигуряване на конкурентоспособността, тъй като 
процесите, неотговарящи на потребностите на предприятието, затрудняват 
ефективната му работа. Освен това анализът на процесите дава възможност да 
се получи отговор на много сериозни въпроси, засягащи управлението и 
експлоатацията на системата, основни от които са: определяне на клиентите, 
които могат да се „пропуснат” през даден процес за единица време; 
определяне на времето, необходимо за обслужване на един клиент или 
производството на един продукт; избор на варианти за повишаване на 
пропускателната способност на процеса; определяне на себестойността на 
получавания продукт или услуга; преодоляване на „тесните” места, които са 
една от основните причини за намаляване на пропускателната способност на 
процеса и на операционната система.  

Може да се каже, че независимо дали процесите са насочени към 
производството на продукт, или към предлагане на услуга, то колкото по-
кратко е времето за тяхното протичане, толкова по-ефективно работи 
операционната система. Във връзка с това смятаме, че едно от най-важните 
изисквания, предявявани към организацията на процесите в хода на 
функциониране на операционната система, е осигуряването на най-кратка 
продължителност на времето за производство (производствения цикъл). 
Производствен цикъл 12 на даден процес всъщност е времето, за което той 
протича – от постъпване на предметите на труда в операционната система до 
предаването им в склада за готова продукция, независимо дали върху тях се 
въздейства по някакъв начин, или те престояват по работните места.  

                                                           
12 Иванова, И., С. Благоева. Организация на производството в индустриалното 
предприятие. Варна, 2008, с. 73. 
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Структурата на производствения цикъл13 включва два основни разхода на 
време – време за работа и за прекъсвания (вж. фиг. 5). Времето за работа е най-
важният структурен елемент на цикъла, тъй като това е времето за 
осъществяване на производството. То включва технологичен цикъл (времето 
за протичане на частични технологични процеси и операции, които могат да се 
реализират с пряко или косвено участие на работниците) и времето за 
изпълнение на контролни, транспортни, складови и други обслужващи 
процеси и операции. 

Фигура 5 
Структура на производствения цикъл 
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Работният период се допълва от времето за регламентирани и 
нерегламентирани прекъсвания, т.е. времето, през което не се оказват активни 
или пасивни въздействия върху предметите на труда. Въпреки това 
прекъсванията удължават времето за пребиваване на продуктите в 
операционната система на предприятието и така влияят върху ефективността 
от нейната работа. Именно във връзка с последното смятаме, че 
установяването на продължителността на производствения цикъл по всички 
негови структурни елементи е необходима предпоставка за изграждане на 
рационална организация на процесите в предприятието.  

Продължителността на производствения цикъл има значение за ритмичното 
предаване на готовата продукция за реализация. Нещо повече, намаляването 
на продължителността на всеки от структурните елементи на цикъла 
предизвиква редица положителни ефекти за предприятието, като: 

• увеличаване обема на произвежданата продукция (обем предоставяни 
услуги); 

• повишаване на пропускателните възможности на отделните звена и на 
операционната система; 

• ускоряване на обръщаемостта на оборотните средства; 

                                                           
13 Под структура на производствения цикъл  се разбира съставът и съотношението на 
времето за изпълнение различните операции и прекъсвания в процеса на производство 
на определена продукция. 
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• повишаване степента на използване на производствените мощности на 
предприятието; 

• намаляване размера на незавършеното производство; 

• понижаване себестойността на произвежданите продукти (услуги). 

За да се разкрият резерви за повишаване на ефективността на работа на 
операционната система, се търсят пътища за намаляване на 
продължителността на производствения цикъл. Следните по-важни фактори 
оказват влияние в тази насока и имат отношение към операционната система 
на предприятието: възприетата технология на въздействие върху предметите 
на труда, видът и качеството на използваните суровини, големината на 
обработваната партида, броят на изпълняваните технологични операции, 
нормата на време за изпълнение на технологичните операции, разходът на 
време за транспортиране на предметите на труда, времето за прекъсвания в 
производството, възприетият начин на съчетаване на технологичните 
операции и др.  

Всичко казано дотук дава основание да смятаме, че продължителността на 
производствения цикъл е един от основните показатели при анализа и 
оценката на работата на операционната система, тъй като характеризира 
равнището на организация на процесите по време. При равни други условия 
промяната само на пътя и начина на преместване на суровините и материалите 
във времето дава възможност да се въздейства върху продължителността на 
производствения процес. С това се променя структурата и продължителността 
на производствения цикъл, което е особено важно за периодичните процеси 
(които преобладават в операционните системи).  

В литературата са дефинирани и други показатели, свързани с 
производствения цикъл, за оценка на изпълнението на процесите, които 
позволяват да се получи по-пълна представа за функционирането на 
операционната система, например: времето за настройка (през което машината 
се подготвя за работа) и пропускателната способност на процеса14 
(възможността дадена единица продукция да премине за определено време 
през специфична точка от процеса). Пропускателната способност е величина, 
обратнопропорционална на производствения цикъл. При анализа на процесите 
се използва и тактовото време, което отразява максимално допустимия срок за 
производство на продукта или услугата, така че да се задоволи 
потребителското търсене. Чрез него се осигурява и съответствие между 
темпото на производство и на потребление.  

Формирането на система от показатели за измерване на характеристиките на 
процесите позволява да им се направи количествен анализ и същевременно да 

                                                           
14 Пропускателната способност може да се дефинира и като очакваната 
производителност на процеса за определен период. Максималната пропускателна 
способност на процеса се определя от неговия капацитет. 
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се оцени въздействието върху тях на различни промени (фактори). Изброените 
показатели трябва да се отчитат в хода на протичане на процесите. По този 
начин те ще осигурят критерии, чрез които да се оценят ефектите върху 
процесите вследствие на промени, настъпили в операционната система на 
предприятието.  

2. Класификация на операционните системи 

В практиката функционират разнообразни операционни системи, поради което 
в специализираната литература са правени множество техни класификации по 
различни признаци. Причисляването на дадена операционна система към 
определена категория улеснява нейното функциониране и управление, тъй 
като позволява използването на съответни механизми за управление при всеки 
конкретен тип (вид15). Във връзка с това смятаме, че при избора на 
класификационен признак водеща роля трябва да има влиянието му върху 
проектирането и експлоатацията на операционната система, т.е. върху размера 
на необходимия капитал, разположението на предприятието, типа и мощността 
на оборудването, графика на производство, организацията на 
производствените процеси и обезпечаването на качеството. В този смисъл 
класифицирането на операционните системи може да се извърши по следните 
основни признаци: 

Първо, според доставчика и получателя на материалните потоци, които се 
движат в системата.16 Могат да се обособят две основни категории системи, 
обхващащи:  

• производството и доставките, като потребителят е краен получател на 
стоката (продукт или услуга); 

• транспортирането и сервиза, като клиентът участва в самия процес. 

И при двете категории могат да се обособят различни модели. При някои от 
тях в рамките на операционната система се формират запаси, гарантиращи 
нейната непрекъсната работа, а при други липсват такива – системите 
функционират на основата на принципа „точно навреме”. При всички модели 
се търси висока ефективност на производствените процеси, транспортирането, 
доставките и сервиза.   

Второ, според количествата и разнообразието на произвежданата продукция. 
Операционните системи в производствената сфера могат да бъдат 
класифицирани в три или четири широки групи. S. Eilon, R. Hayes и S. 
Wheelwright17, R. N. Roy18, както и редица други автори обособяват следните 
                                                           
15 В българския тълковен речник думата „вид” се обяснява като подразделение в 
систематиката на предмет, явление — разновидност, тип спрямо общ признак. 
16 Roy, R. N. Цит. съч. 
17 Hayes, R., S. Wheelwright. Restoring Our Competitive Edge: Competing through 
Manufacturing. New York: John Wiley & Sons, 1984, p. 209. 
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основни групи производство: поръчково (единично); серийно (дребно, средно 
и едросерийно); масово и непрекъснато, което в повечето случаи се разглежда 
като разновидност на масовото. 

В литературата няма единна терминология относно посочената класификация. 
В рускоезичната литература единичното, серийното и масовото производство 
се определят като типове производство.19 R. Hayes и S. Wheelwright говорят за 
структура на производствения поток, R. Chase и S. Eilon – за типове 
производствени системи, а W. Stevenson използва типа на производството като 
признак за класифициране на операционните системи. При всички посочени 
автори става въпрос за едни и същи особености на операционната система, 
поради което те могат да се обобщят като типове операционни системи в 
производствената сфера (вж. фиг. 6). 

Фигура 6 
Типове операционни системи 
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Поради широко известните специфики на всеки от типовете операционни 
системи, техните характеристики могат да се представят обобщено (вж. табл. 
1). 

Под влияние на различни фактори като концентрация на производството на 
еднотипни детайли, повишаване на технологичността на конструкцията и 
внедряване на нови типове технологични процеси, използване на по-
производително оборудване и по-съвършени форми на организация на 
производствените процеси, подобряване на организацията на труда и 
управлението на производството може да се реализира преход от един към 
друг тип операционна система. Когато това е свързано с повишаване на 
серийността на производството, се наблюдава увеличаване на обема на 
произвежданата еднородна продукция, в резултат от което намалява 

                                                                                                                                        
18 Roy, R. N. Цит.съч., с. 7.  
19 Типът на производството е комплексна характеристика на техническите, 
икономическите и организационните особености на производството на дадено изделие, 
на индустриалното предприятие или на отделните му производствени звена. 
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себестойността на единица продукция (вкл. се променя и структурата на 
себестойността). Посочените фактори влияят непрекъснато и създават 
предпоставки за промяна на типа на производството в зависимост от 
възприетата операционна стратегия и заложените в нея приоритети.   

Таблица 1 
Характеристики на типовете системи 

Фактор Единичен тип Сериен тип Масов тип 

Номенклатура Неограничена Ограничени серии Едно или няколко 
изделия 

Повторяемост на 
сериите Не се повтаря Периодично се 

повтаря 
Постоянно се 
повтаря 

Използвано 
оборудване Универсално 

Универсално, 
частично 
специализирано 

Специализирано 

Разположение на 
оборудването Групово Групово и линейно Линейно 

Разработка на 
технологичния 
процес  

Окрупнен метод 
(по изделие или 
възел) 

Подетайлно Подетайлно-
пооперационно 

Използвани 
инструменти 

Универсални, в 
незначителна 
степен 
специализирани 

Универсални и 
специализирани 

Преимуществено 
специализирани 

Закрепване на 
детайлите и 
операциите към 
машините 

Не са закрепени 
специално 

Определени 
детайли и операции 
са закрепени към 
машините 

На всяка машина се 
изпълнява една и 
съща операция към 
един детайл 

Квалификация на 
работниците Висока Средна 

По принцип ниска, 
но има и работници с 
висока квалификация 

Себестойност на 
единица 
продукция 

Висока Средна Ниска 

 

Коректното определяне на типа на операционната система е от изключително 
значение, защото той директно влияе върху особеностите на производствената 
структура на предприятието, характера на натоварването на работните места и 
движението на предметите на труда в процеса на производство. Нещо повече, 
за всеки отделен тип е присъща определена форма на организация на 
производствените процеси, като това се отразява както върху гъвкавостта на 
операционната система, така и върху нейната ефективност. Посочената 
зависимост може да се представи чрез продуктово-процесна матрица (вж. фиг. 
7).20 Матрицата отразява изменението на критериите за ефективност 
(гъвкавост и себестойност на единица продукция – СЕП) под влияние на 

                                                           
20 Hayes, R., S. Wheelwright. Цит. съч., с. 209. 

 143



Икономически изследвания, кн. 3, 2010 

промените в характеристиките на произвеждания в операционната система 
продукт. Тя показва, че с увеличаване на обема на производството и 
задълбочаване на специализацията (хоризонталната ос) икономически изгодно 
става специализираното оборудване и непрекъснат материален поток 
(вертикална ос).  

Фигура 7 
Продуктово-процесна матрица 

 
 
             

            
Продукция 

 
 
 
Тип оп.с-ми 

І. Малки обеми, 
ниско равнище 
на стандарти-
зация 

ІІ. Широк 
асортимент 
на продук-
цията, малки 
партиди 

ІІІ. Няколко 
основни вида 
продукти, 
големи 
обеми 

ІV. Големи 
обеми, високо 
равнище на 
стандартизация   

Гъвкавост: 
висока; СЕП 
- висока 

 І.Единично 
производство 

Производител 
на нестандартно 
оборудване 

 Неефективно 

ІІ.Серийно 
производство 

 Машино-
строително 
предприятие  

ІІІ.Масово 
производство 

 Предприятие 
за монтаж на 
автомобили 

ІV. Непрекъс-
нати процеси 

Неефективно Захарен завод Гъвкавост: 
ниска; СЕП 
- ниска

 

Критерии 
за ефективност 

 
Изборът на конкретна форма на организация на процесите зависи от обема и 
номенклатурата на произвежданата продукция, периодичността при 
производството на отделните продукти, големината на произвежданите 
продукти, степента на гъвкавост на производството. При увеличаване на обема 
и ограничаване на номенклатурата на произвежданата продукция по-
ефективно е използването на специализирано оборудване и предметна форма 
на организация на процесите (характерно е за системите от масов тип). При 
малки обеми и широка номенклатура е препоръчително да се използва 
универсално оборудване и технологична специализация на производството 
(характерно е за системите от единичен и дребносериен тип). Очевидно е, че 
съществуват комбинации, които са неефективни и поради тази причина не се 
използват на практика. Типичен пример са комбинациите “големи обеми, 
високо равнище на стандартизация на продукцията и системите от единичен 
тип”, както и другият граничен вариант – “малки обеми, ниско равнище на 
стандартизация на продукцията и системите от масов тип”. Динамичността на 
съвременното производство и стремежът към повишаване на гъвкавостта и 
ефективността на операционните системи налага комбиниране на различните 
типове системи в практиката.  

Трето, операционните системи могат да се разграничат и въз основа на някои 
техни особености като: 
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• Степен на стандартизация на произвежданите продукти. Операционните 
системи произвеждат продукция с различен характер – от 
високостандартизирана до продукти по поръчка. Стандартизираната 
продукция е с голяма степен на еднородност на отделните единици, поради 
което системите за тези продукти могат да се възползват от предимствата 
на масовото и едросерийното производство (големи обеми продукция при 
ниска себестойност за единица). За разлика от стандартизираната 
специалната продукция се произвежда за определен случай или потребител 
и затова в системите за специална продукция всяка работа има 
индивидуален характер (процесите протичат по-бавно и трудно могат да се 
механизират и автоматизират).  

• Ориентация на операционната система към производство на продукти или 
към услуги. Производството е свързано със създаване на материални 
продукти, докато преобразуването в сферата на услугите води до 
получаване на нематериални продукти (услугата се разглежда по-скоро 
като действие). Повечето от водещите в областта автори (W. Stevenson, R. 
Chase, N. Aquilano, F. Jacob, Ram Naresh21) се базират на няколко важни 
характеристики на процеса на преобразуване в операционната система, за 
да направят разграничение между производството и услугите (вж. фиг. 8), 
като:  

1. Контакт с потребителя – обслужването предполага по-тесни контакти с 
потребителите в сравнение с производството (то може да се 
осъществява на разстояние от потребителя). Това улеснява 
функционирането на операционните системи, ориентирани към 
производство на продукти, тъй като разширява възможностите за избор 
на методи за работа, съставяне на работен график и контрол над 
производствения процес. В сферата на обслужване поради необходимия 
контакт с клиента има редица ограничения при избор на варианти. 
Съществено влияние върху работата на операционната система оказва и 
фактът, че в ориентираните към производството системи може да се 
съхранява готова продукция, с което да се реагира на промените в 
потребителското търсене. При обслужването това не е възможно, тъй 
като в системите не могат да създават запаси от време, поради което те 
са по-чувствителни към колебанията в търсенето. Във връзка с 
последното в операционните системи, ориентирани към услугите, 
гъвкавостта на процесите е ограничена и планирането на мощностите 
има голямо значение.  

2. Еднородност на входящите суровини и материали. В операционните 
системи, ориентирани към услугите, разнообразието на входящи 
ресурси е по-голямо в сравнение с традиционното производство. Всеки 
клиент, пациент и т.н. е специфичен случай, който трябва да се решава 
от самото начало и за който се осигуряват ресурси. В производството, 

                                                           
21 Stevenson, W. Production/Operation Management. Irwin, 1998, р. 25; Chase, R. B. Цит. 
съч., с. 6; Roy, R. N. Цит. съч., с. 5. 
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особено при масовото и едросерийното, разнообразието на 
използваните материали е сведено до минимум, което значително 
улеснява неговото управление и функционирането на системата. 

3. Еднородност на крайния продукт. Споменатите вече особености на 
производството предполагат по-голяма еднородност на произвежданите 
продукти и съответно по-малко време за тяхното производство. В 
операционните системи, ориентирани към услугите, процесите протичат 
по-бавно, а крайният продукт е значително по-променлив.  

4. Измерване на производителността. Измерването на равнището на 
производителност на труда в операционните системи, ориентирани към 
производството, е значително по-лесно и точно поради по-голямата 
еднородност на произвежданата продукция. В сферата на обслужването 
разнородността на предлаганите услуги, както и съществените различия 
в характера и съдържанието на трудовите процеси усложняват 
измерването на производителността. 

5. Осигуряване на високо качество. В операционните системи, 
ориентирани към услугите, осигуряването на високо качество е много  
по-трудно, тъй като предоставянето на услугата обикновено съвпада с 
момента на потреблението, т.е. услугата не може да се поправи, преди 
да е дошъл клиентът. Освен това голямото разнообразие на входящи 
ресурси създава допълнителна опасност от влошаване на качеството на 
крайния продукт. Именно поради посочените причини обучението на 
персонала, проектирането на процесите и отношенията с потребителите 
са особено важни в операционните системи в сферата на обслужването. 

Фигура 8 
Специфика на операционните системи ориентирани към производство на 

продукти или към услуги 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Неосезаем продукт 
  Не може да се формира запас 

 от нематериалния продукт 
  Висока степен на контакт с клиента 
 Кратко време за изпълнение на 
поръчката 
 Преобладават трудовите процеси 

 Физически продукт 
  Може да се формира запас от 

 готовия продукт 
  Ниска степен на контакт с клиента 
 Сравнително дълго време за 
производство (изпълнение на поръчката) 

ОС, ориентирани към 
производство на продукти

ОС, ориентирани към 
предлагане на услуги

Степен на контакт с клиента 

Ха-
рак-
тер 
на 
про-
дук-
та 

материални 
продукти 

нематериални 
продукти

ниска висока 
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Четвърто, в зависимост от прилагания принцип на организация и управление 
на производството и доставките операционните системи могат да бъдат 
определени като “теглещи” или “тласкащи”.22  

“Тласкащите” системи са характерни за традиционните методи на организация 
на производството и намират приложение в предприятия, които разработват 
дългосрочна производствена програма, базирана на прогнозираното търсене и 
анализ на пазарната конюнктура. На практика “тласкането” на производството 
означава, че параметрите на входящия в операционната система поток се 
задават предварително и те определят количеството на крайната продукция на 
изхода, а едва след това се търсят начини за нейното реализиране чрез 
реклама, промоции и т.н. В подобни условия е трудно да се осъществи бързо 
пренастройване на операционната система и особено да се правят промени в 
технологичните процеси при изменение на потребителското търсене. За да 
може да се реагира адекватно на търсенето и едновременно с това да се 
гарантира непрекъснатост и ритмичност на процесите, е наложително 
предприятието да поддържа значителни запаси на всички производствени 
фази, което увеличава разходите. Тези проблеми налагат в съвременните 
варианти на „тласкащите” системи да се използват различни методи за 
прогнозиране на търсенето, както и подходящи информационно управляващи 
системи, например MRP I (Material requirements planning – планиране на 
потребностите от материали). 

„Теглещите” системи осигуряват по-лесно преодоляване на посочените 
проблеми чрез създаване на условия за надеждно снабдяване на 
производството с материали и полуфабрикати в точно определен срок, 
съответстващ на появата на потребността от тях в последния участък от 
производствената верига. Организацията на производството предполага 
предаване на детайлите и полуфабрикатите към следващата операция 
(производствено звено) не по команда, а по необходимост. Поради това 
планирането на процесите се извършва в ред, обратен на тяхното протичане. 
След като се знае количеството готова продукция на изхода на операционната 
система, се определят и параметрите на входящия в нея материален поток. 
После се разработва план, който определя начина на протичане на 
вътрешнопроизводствените операции, т.е. след установяване на входящите 
потоци технологичният процес протича по обичаен начин.  

Съществено предимство на „теглещите” системи е, че те работят с малки 
партиди, което съкращава и оборотните средства, вложени в запаси. Освен 
това малките партиди имат късо време за изработка, кратък производствен 

                                                           
22 Същността, предимствата и недостатъците на „тласкащите” и „теглещите” системи са 
описани от редица автори, например Николайчук, В. Заготвительная и 
производственная логистика. Санкт-Петербург, Изд. ПИТЕР, 2001, с. 87; Канке, А., И. 
Кошевая. Логистика. Москва, изд. ИНФРА-М, 2005, с. 211; Аникина, Б. А. (ред.) 
Логистика. Москва, Изд. ИНФРА-М, 1998, с. 211; Гаджинский, А. М. Логистика. 
Москва, Изд. Информационно-внедрителский центр "Маркетинг", 1998, с. 118; 
Цветков, Г. Операционен мениджмънт. С., 2006, с. 87. 
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цикъл и следователно малък обем незавършено производство (малък оборотен 
капитал).  

Повечето от функциониращите в практиката операционни системи са от 
смесен тип, тъй като голяма част от производителите предоставят и услуги 
(следпродажбено сервизно обслужване), а някои от предприятията, 
предлагащи услуги, осъществяват и физическо производство. Освен това 
функционирането на различните операционни системи е базирано на 
конкретни приоритети, заложени в операционната стратегия на 
предприятието, като: производствени разходи; качество и надеждност на 
продукцията; срок на изпълнение на поръчката и надеждност на доставките; 
способност да реагира на промените в търсенето; гъвкавост и скорост на 
усвояване на нови продукти; сервизно обслужване на произвежданата 
продукция; техническа поддръжка; ускорено пускане на новата продукция на 
пазара; следпродажбена поддръжка от страна на производителя и т.н.23 
Тяхното правилно определяне насочва усилията към реализиране на дейности, 
които са важни за предприятието, и по този начин на практика се спестяват 
време и разходи.  

3. Адаптиране на операционната система към целевите конкурентни 
предимства 

Независимо от разнообразието на операционните системи в повечето случаи в 
основата на изпълнение на поръчката на клиентите стои производството. 
Поради това през последните години то все повече се натоварва със задачата 
за непрекъснато увеличаване на ефективността. Същевременно засилването на 
конкуренцията принуждава производителите все по-често да разработват нови 
или да модифицират продуктите си, като неимоверно нараства значението на 
времето, за което те достигат до пазара. Именно във връзка с последното 
смятаме, че основна цел на управлението на процесите в операционната 
система (в съответствие с нейния тип и особености) трябва да бъде 
гарантирането на непрекъснатост на материалния поток, започвайки от 
осигуряването със суровини и материали, преминавайки през производствения 
процес, вкл. всички стадии на временно съхраняване (незавършено 
производство), за да се стигне до дистрибуторите и крайните клиенти. По 
такъв начин предприятието си осигурява възможност да реагира на пазарните 
промени и динамиката на потребителските предпочитания за най-кратко 
време.  

Нашите проучвания показват, че за да си осигурят подходяща за пазара 
издръжка на производството, предприятията трябва да балансират между две 
противоречиви цели – максимално използване на наличния капацитет, от една 
страна, и ограничаване количеството на запасите и равнището на 
незавършеното производство, от друга. Този компромис може да се постигне 

                                                           
23 Чейз, Р., Ф. Джейкобз, Н. Аквилано. Цит. съч., с. 56; Цветков, Г. Цит. съч., с. 42; Hill, 
T. Manufacturing Strategy. Macmillan, 1983. 
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чрез адекватното управление на процесите в операционната система за 
осигуряване на съответствие между нейното функциониране и преследваните 
цели, както и чрез непрекъснатото анализиране и оценяване на протичащите 
процеси. А в случаите, когато се търсят и придобиват нови конкурентни 
предимства, промяната в начина на функциониране на операционната система 
е необходима предпоставка за тяхното достигане. Нещо повече, според нас 
самото ефективно управление и функциониране на операционната система 
може да се окаже съществен източник на конкурентно предимство.   

Във връзка с всичко казано е наложително да се направят сериозни стъпки в 
две важни посоки: 

първо, промяна в подхода към организация и управление на производството; 

второ, все по-задълбочено и многостранно изследване и оценка на процесите, 
протичащи в операционната система на предприятието.  

 

3.1. Промяна в подхода към организация и управление на производството 

Особено важно в условията на скъсяване на жизнения цикъл на продуктите е 
бързото им излизане на пазара, но това поставя редица проблеми. Тяхното 
своевременно разрешаване осигурява на производствените предприятия 
съществени конкурентни предимства. Във връзка с това усилията на 
производителите трябва да са насочени към съкращаване както на времето за 
производство (чрез промени в планирането и организацията на процесите в 
операционната система се намалява продължителността на производствения 
цикъл), така и на времето за доставка на готовите продукти до крайните 
потребители (ориентация към логистични ключови фактори за успех).  

При реализиране на идеята за съкращаване на времето за производство от 
изключително значение е преходът от “тласкане” към “изтегляне” на 
процесите в операционната система на предприятието. “Тласкането” е 
наложено от традиционния подход към производството, като базираната на 
него технология се основава на разработени графици за изработване или 
монтаж и функционална производствена организация, фокусирана върху 
производителността на прекия труд. Продуктите се създават въз основа на 
седмични и месечни графици и обикновено се състоят от монтажни възли, 
чиито детайли се изработват по график в зависимост от месечната 
необходимост от готова продукция. За подпомагане на традиционното 
планиране и проследяване на партидите от детайли и възли, както и  
разработване на графици за производство и доставка на материали са 
създадени компютърните информационно-управляващи системи MRP І и MRP 
ІІ. Чрез тях по-лесно се реализират целите на партидното производство – 
намаляване на запасите и скъсяване на периода от поръчката до доставката. 
Тази специфика определя следните по-важни особености на предприятията с 
партидно производство: 
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1. Традиционно те имат голям склад за суровини и материали. 

2. За да се осигури производството с необходимите полуфабрикати, те се 
произвеждат на големи партиди, а машините са разположени във 
функционални работни центрове.24 

3. Обикновено продължителността на производствения цикъл е прекалено 
голяма поради дългото изчакване на партидите детайли, от които се 
сглобява готовото изделие.  

4. Съхраняването и оперирането с детайлите е съществен етап от партидното 
производство. Суровините се получават, контролират и съхраняват, а след 
това на базата на график материалите се влагат в производството. 

5. Много често следва връщането им в складовете под формата на 
полуфабрикати или детайли, които се използват на следващо (по-високо) 
ниво. 

Именно тези особености при планирането и организацията на процесите в 
операционната система формират съществена част от разходите на време и 
средства при партидното производство. И според нас точно това са основните 
причини да се изгуби отзивчивостта на предприятието към клиентите. При 
производство по график операционната система не може да реагира бързо на 
променящото се потребителско търсене. Освен това в подобна ситуация 
прекалено трудно е и маркетинговото прогнозиране, тъй като не могат точно 
да се предвидят нуждите на потребителите в дълъг период.  

Другата философия (подход) и технология са базирани на техниките на 
поточното производство. Те се съсредоточават върху проектиране на 
качествен процес и са фокусирани върху материалните и непреките разходи за 
производство на продукта. За разлика от традиционното целите на поточното 
производство (“изтегляне” на процеса) са минимизиране (премахване) на 
запасите и осигуряване на производствен процес с изключително високо 
качество. Това предопределя съществените разлики между партидното 
производство по график и технологията на JIT25 производството. Като нейни 
важни характеристики трябва да се посочат: 

                                                           
24 В подобни производствени условия се осигурява висока степен на гъвкавост и 
маневреност в използването на оборудването и на работниците, което е основно 
предимство на функционалната производствена структура. Основният й недостатък е 
възникването на голям брой кръстосани и обратни превози на предмети на труда, което 
води до удължаване на производствения цикъл и увеличаване на транспортните 
операции и разходи. Затова при тази производствена структура една от главните задачи 
на производствените мениджъри е търсене на решения за минимизиране на 
транспортните разходи и операции (вж. По-подробно Иванова, И., С. Благоева. Цит. 
съч., с. 54). 
25 В терминологичния речник на Европейската логистична асоциация JIT (Just in time – 
точно навреме) се определя като: “В широк смисъл – това е подход за достигане на 
успех, основан на последователно отстраняване на загубите. В тесен смисъл – това е 
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1. въвеждане на принципа на „изтегляне” в производството, с което се цели 
премахване на операциите, недобавящи стойност към продуктите; 

2. изтеглянето на процеса започва от завършването на продукта и продължава 
през захранващите процеси и машинни клетки до точката на влагане на 
материалите в процеса, вкл. и до доставчиците на материали. Установената 
в крайната точка потребност изтегля частите през процеса; 

3. полуфабрикатите се произвеждат на захранващи линии, които се свързват 
към основната производствена линия в точката, в която е необходим 
съответният полуфабрикат, т.е. той не се връща обратно в склада; 

4. продуктите се произвеждат на базата на дневна норма (не на месечен 
график), която може да се променя ежедневно26 в съответствие с 
потребителското търсене.  

Може да се каже, че управлението и организацията на процесите гарантира 
непрекъснатостта на материалния поток, а резултатът е ефективна работа на 
операционната система – без изчакване, без графици на процеса, при малък 
обем, при всеки продукт (независимо от това дали е функционален, или 
иновационен). JIT прави операционната система по-приспособима и намалява 
времето за реагиране на промените в търсенето, като едновременно с това се 
акцентира върху качеството на работа на машините и работниците. Целият 
производствен процес в операционната система се проектира и управлява с 
цел намаляване на производствените дефекти и управление на качеството на 
процеса. Задължително е в хода на организация на производството да се 
осигури синхронизиране на процесите, които произвеждат различните части 
на крайното изделие. Така се получава един основен процес27, който е 
захранван от множество разклоняващи се поточни линии, доставящи детайли в 
точките, където са необходими.  

Друг вариант на приложение на принципа на “изтегляне” в операционната 
система е т.нар. тънко производство (Lean production – LP28). Този подход е 
основан на фактора време и също се отличава съществено от традиционното 
                                                                                                                                        
доставка на материали в необходимото време, на нужното място.” (Terminology in 
Logistics. ANNEX Dictionary. European Logistics Association, 1994, p. 53). 
26  Тези промени обаче трябва да са в рамките на предварително съгласуване между 
маркетинга, производството и доставките на материали. 
27 При оформянето на последователността от стъпки при производството на продуктите 
се използват четири основни категории работа – необходим труд, необходимо машинно 
време, време за настройка, време за преместване. Всички стъпки при производството на 
продукта трябва да бъдат свързани с една от четирите категории работа. Но трябва да 
се подчертае, че не всички стъпки създават добавена стойност (въпреки, че са 
необходими). Преместването (може да бъде труд или машинно време) и настройката 
(смяна на инструмент например) не създават стойност. Необходимият труд включва 
всички задължителни стъпки, извършвани от работниците, за да се създаде продуктът. 
Машинното време включва всички стъпки, изпълнявани от машината, за да се създаде 
продуктът. 
28 Lean production (LP) се разглежда също и като логистична технология. Идеята обаче е 
една и съща – премахване на излишните дейности, които не добавят стойност. 
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масово производство с поточна форма на организация. Могат да се посочат две 
основни причини за насочване към подхода. Първо, поточната форма не е 
проектирана да понася чести промени в асортимента или дизайна на 
произвежданата продукция, тъй като това значително оскъпява 
производството и намалява нейните икономически предимства. Второ, по 
принцип масовото производство е насочено към създаване на продукти със 
стабилно качество, гарантирано с използването на подходящи методи за 
контрол. В повечето случаи това е прекалено скъпо и много трудно може да се 
гарантира високо равнище на качеството на големите обеми готова продукция.  

„Тънкото” производство дава възможност да се увеличи стойността за 
клиента, като се елиминират отпадъците (загубите), които не добавят 
стойност. Основното му предимство е, че при него се използват значително по-
малко ресурси (площи, материални запаси, персонал) в сравнение с масовото 
производство за създаването на едни и същи обеми продукция. Предимства 
могат да се търсят и в редица други аспекти: 

1. Използва се висококвалифициран персонал и гъвкаво оборудване, т.е. 
обединяват се предимствата на масовото производство (големи обеми, 
малка себестойност на единица продукция) и дребносерийното 
производство (разнообразие и гъвкавост).  

2. Обработват се малки партиди еднородна продукция. Така, от една страна, 
предприятието става много по-гъвкаво и има възможност сравнително 
бързо да отговори на промените във вкусовете и предпочитанията на 
потребителите, а от друга – намалява вероятността да бъдат произведени 
голям брой дефектни изделия. При възникване на дефект той лесно може 
да се отстрани и да се открие причината за него, тъй като в системата 
работят висококвалифицирани специалисти. Това премахва 
необходимостта от непрекъснат контрол на качеството и намалява 
свързаните с него разходи. 

3. Работи се с малък размер на материалните запаси, което предопределя 
изключителната роля на планирането. Особено значение при 
преодоляването на възникналите проблеми има фактът, че работниците 
участват както в процеса на планиране на производството, така и при 
отстраняване на грешките. Ето защо те се стремят да придобият 
универсални, а не тясно специализирани умения, което е още едно отличие 
от традиционната система за масово производство.   

Предприятията, които са ориентирали операционните си системи към 
принципа на „изтегляне” на процесите, са получили подобрения29 в следните 
области: съкращава се времето за производство; повишава се качеството; 
точно изпълнение на поръчката; намалява се равнището на запасите; 
преобразуват се разходите и те стават значително по-малко в сравнение с 

                                                           
29 Henderson A. Bruce, Jorge L. Larco, Lean Transformation, The Oaklea Press, Richmond, 
VA, 1999. 
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традиционното масово производство; съкращава се времето за 
усъвършенстване на продуктите. В много случаи традиционните 
производители се опитват по еволюционен път да достигнат до предимствата 
на “изтегляне” на производството, като включват само един детайл в 
партидата. Но без промяна на подхода (възприемане на JIT или LP) 
получаваните изгоди са минимални.  

Промените в планирането и организацията на процесите в операционната 
система, чрез които се съкращава времето за пребиваване на продуктите в 
системата, не са достатъчни за достигане на трайно конкурентно предимство. 
Препоръчително е те да се комбинират (допълнят) с промени и в ключовите 
фактори за успех на предприятието. Към традиционните фактори, 
осигуряващи конкурентоспособността на производствените предприятия, 
могат да се отнесат: 

• ефективност на разходите; 

• качество на продукцията; 

• надеждност на доставките; 

• гъвкавост на операционната система. 

Очевидно е, че отделните фактори могат да се комбинират по различен начин 
(фиг. 9), но изборът на конкретна комбинация трябва да е подчинен на 
приоритетната значимост на всеки от факторите за предприятието. 

Фигура 9 
Комбиниране на ключови фактори 
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Все по-често в практиката на предприятията като възможност за постигане на 
конкурентно предимство на даден пазар се използват логистичните30 ключови 
фактори за успех „способност за доставка” и „надеждност на доставките”, 
които всъщност допълват наложените традиционни фактори (табл. 2). 

Таблица 2  
Критерии при закупуване на продуктите (Siemens Inc.) 

Критерии при закупуване Относителна важност на критерия 
1 2 3 4 5 Много важен 

Качество на изделията      
Цена на изделията      
Надеждност на доставката      
Срок на доставката      
Гъвкавост       
Информационно осигуряване      
Диапазон на продукта      

 

Способността за доставка отразява степента, в която предприятието, 
отчитайки конкретните производствени условия, може да осигури на клиента 
желания срок на доставка. От своя страна надеждността на доставка показва 
степента, до която обещаната дата за изпълнение на поръчката може да бъде 
изпълнена. Поради очертаната специфика на тези логистични фактори, те 
могат да се възприемат като критични за дългосрочния пазарен успех на 
предприятието заедно с подходящата за съответния пазар издръжка на 
производството (вж. фиг. 10). Нещо повече, в специализираната литература31 
способността на предприятието да отговори на изисквания от клиента краен 
срок за производство, определените от пазара производствени разходи (и 
базираната на тях цена), както и възможността да се произведе в срок, се 
определят като логистични ключови индикатори за работа на индустриалното 
предприятие.  

Решенията, които се вземат при проектиране на операционната система на 
предприятието, свързани с разработването на структурата на продукта, на 
процеса и на мрежата за снабдяване, определят продължителността и 
структурата на производствения процес и цикъл и чрез тях оказват сериозно 
влияние върху времето за изпълнение на поръчката и върху срока за доставка. 
Подходящият процес (съобразен с вида на операционната система) позволява 
да се развие и осигури по-висока способност за доставка, но също да се 
гарантира и възможността на системата да изпълни желания от клиента срок за 
доставка. 

 

                                                           
30 Осигуряването на най-добри възможности за снабдяване и надеждност на доставките 
при най-ниски производствени и логистични разходи може да се формулира като 
фундаментална цел на производствената логистика. 
31 Nyhuis, P., H.-P. Wiendahl. Fundamentals of Production Logistics. – Theory, Tools and 
Applications. Springer, 2009, p. 3.  
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Фигура 10 
Ключови фактори за успех на (индустриалното) предприятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Nyhuis, P., H.-P. Wiendahl. Цит. съч., с. 3. 

 

 
   

Ключови фактори 
за успех 

Способност за 
доставка 

Цена 

Надеждност 
на доставките 

Продължителност 
на логистичния 
цикъл – свързано с 
пазара време за 
изпълнение на 
поръчката 

Надеждност на 
логистичния процес – 
кратък производствен 
цикъл и висока 
надеждност на 
производствения график 

Ефективност – висок 
коеф. на използване 
на материалите и 
ниско равнище на 
запасите и незавърше- 
ното производство

ПРОЕКТИРАНЕ: проектиране на 
продукта и процесите; структура на 
продукта и структура на процеса; 
структура на мрежата за снабдяване; 
стратегически решения за 
технология, оборудване и пр. 

ФУНКЦИОНИРАНЕ: управление 
на производствените процеси; 
планиране на ресурсите; управление 
на запасите; производствен контрол; 
контрол на доставките. 

ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Необходимо е да се подчертае, че в случаите, когато желаната способност за 
доставка е практически достижима благодарение на реализираните структури 
на продукта, на процеса и на мрежата за снабдяване, тогава дейностите, 
изпълнявани в хода на функциониране на операционната система (планиране и 
организация на производствените процеси, управление на запасите, 
оперативен контрол и др.), създават условия за постигане на по-висока 
надеждност не само на производствения, но и на логистичния процес32 и 
цикъл. Във връзка с това от голямо значение е намаляването на 
продължителността на логистичния цикъл, който включва времето за 
набиране, предаване и обработка на заявките, организиране на закупуването и 
определяне реда за изпълнение на заявките, доставка на материални ресурси, 
създаване (поддържане) на запаси, производствен цикъл, както и подготовка 
на документация, отчети и анализи. В крайна сметка краткият производствен 
цикъл, практически осъществим благодарение на избраната структура на 
продуктите и процеса, трябва да се достигне в хода на организация на 
процесите в операционната система, но и да бъде поддържан на определено 

                                                           
32 Логистичен процес е организираната по определен начин във времето 
последователност на изпълнение на логистичните операции (функции), позволяваща да 
се достигнат зададените за плановия период цели на логистичната система или нейните 
мрежови (функционални) подразделения (вж. по-подробно Благоев, Б. и колектив. 
Стопанска логистика. Варна, 2009, с. 27). 
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равнище. Пряко следствие от това е постигането и поддържането на висока 
надеждност на доставките.33  

Продължителността на производствения цикъл от своя страна влияе върху 
размера на незавършеното производство34, а то изисква място за съхраняване, 
както и разполагаем капитал. На практика е невъзможно да се произвежда 
готова продукция, без да има незавършено производство. Неговият обем 
(Пнез.пр.) зависи от два основни фактора – среднодневен обем на 
произвежданата продукция от даден вид (Дср.дн.) и продължителност на 
производствения цикъл (Тпр.ц.): 

...... цпрднсрпрнез ТДП ×=                                            (1) 

В хода на функциониране на операционната система на предприятието трябва 
непрекъснато да се следи обемът на незавършеното производство, за да се 
достигне и поддържа неговото оптимално равнище. Ако равнището на 
незавършеното производство е ниско, операционната система изпитва 
затруднения, поради което произведената продукция е малко (формула 1). 
Продукцията може да се увеличи за сметка на нарастване на незавършеното 
производство. Това обаче не може да продължава непрекъснато, тъй като 
нарастването се ограничава от капацитета на системата, т.е. максималното 
количество продукция, което може да бъде произведено с наличното 
оборудване. И не на последно място трябва да се каже, че клиентът също може 
да постави своите изисквания в някоя от фазите на производство или етапи от 
изпълнение на поръчката, в резултат от което управлението на процесите в 
операционната система се усложнява още повече (но допускането на намеса на 
клиентите осигурява гъвкавост на операционната система и бърза реакция на 
промените в потребителското търсене).   

Очевидна е необходимостта от контролиране на материалните и свързаните с 
тях потоци, движещи се в операционната система. Това може да се реализира 
чрез планиране и диспечиране35 на движението на суровините, материалите и 
полуфабрикатите през различните производствени звена, а паричните потоци 
да се контролират чрез оптимизиране величината на заделите36, които 

                                                           
33 Nyhuis, P., H.-P. Wiendahl. Цит. съч., с. 3-4. 
34 В широк смисъл незавършеното производство включва продукцията, която се намира 
в процес на обработка по работните места; полуфабрикатите собствено производство за 
собствени нужди; разходите за проучвания, проектиране на нови изделия. В тесен 
смисъл включва само първият елемент.  
35 Планирането и диспечирането са двата основни етапа на оперативното управление на 
производството, насочено към реализиране и текущо поддържане на оптимални 
пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични 
процеси, операции), а също между тях и разполагаемите ресурси на предприятието 
(производствени мощности, финансови, трудови и материални ресурси) за 
производството на договорената продукция в установените обеми и номенклатура, 
качество и срокове (вж. по-подробно Цветков, Г. Операционен мениджмънт. С., 2006, 
с.5). 
36 Заделът е натурално изражение на съвкупността от заготовки, детайли и възли, която 
се намира в процес на производство, т.е. която има степен на готовност, по-малка от 
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определят размера на незавършеното производство и по този начин влияят 
върху оборотния капитал на предприятието (забавят или увеличават 
обръщаемостта на оборотния капитал). В крайна сметка може да се обобщи, че 
стратегическите решения за избор на продукт, вид и структура на процесите в 
операционната система влияят върху продължителността и структурата на 
производствения цикъл, а чрез тях и върху способността за доставка и 
надеждността на доставките. Едновременно с това проектираните и 
управляваните процеси на взаимодействие и трансформация в рамките на 
операционната система на предприятието трябва постоянно да се анализират и 
контролират, за да се гарантира ефективността на производството.  

Очертаните взаимовръзки и влияния позволяват да се направи изводът, че 
спецификата на операционната система на предприятието, както и решенията, 
свързани с нейното проектиране и функциониране, оказват съществено 
въздействие върху резултатите от стопанската му дейност. Във връзка с това 
от изключително значение за повишаване на ефективността и подобряване на 
конкурентоспособността на предприятието е синхронизирането на процесите в 
операционната система с промените в неговите целеви приоритети, вкл. и с 
тези в ключовите фактори за успех. А това от своя страна налага 
осъществяване на непрекъснат мониторинг и контрол на протичащите в 
операционната система процеси, формулиране на конкретни, принципно 
измерими параметри на операционната дейност, както и определяне на 
подходи за тяхното изчисляване.  

 

3.2. Анализ и оценка на процесите в операционната система на 
предприятието 

В литературата съществуват и се прилагат разнообразни подходи за 
диагностика на процесите и за оценка на резултативността на операционната 
система в зависимост от нейните характеристики. Някои от тях са свързани с 
веригата на стойността на М. Портър, а други – с обобщаващи показатели, 
отразяващи локални и глобални критерии на ефективността. Най-често 
използваните показатели37 за оценка на процесите и функционирането на 
операционната система са капацитет, пропускателна способност, време за 
производство, производителност, скорост на процеса, степен на използване, 
ефективност.  

Капацитетът засяга изхода на процеса в рамките на определено време и 
обикновено се измерва чрез количеството произведена продукция (брой 
единици на изхода) за определено време. В теорията и практиката се 
разграничават проектен, максимален и реален (фактически) капацитет. 
Определя се и степен на използване на капацитета на операционната система 
като отношение на реалния към проектния капацитет. Целта е стойността на 

                                                                                                                                        
единица. Заделът е натуралното изражение на незавършеното производство 
(стойностно незавършеното производство се изразява чрез оборотните средства). 
37 Kamauff, J. Manager’s Guide to Operations Management. McGraw-Hill, 2010, p. 36. 
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получавания коефициент да е максимално близо до единица, но тя може да 
бъде пренебрегната при промяна в приоритетите на преследваните цели. 

Важен показател за функционирането на операционната система, както вече 
беше посочено, е времето за производство, т.е. средното време, необходимо за 
преминаване през процеса или през операционната система. Колкото по-
кратък е производственият цикъл, толкова по-добре работи операционната 
система. А скоростта на процеса може да се намери като отношение на 
времето за производство към времето за работа (време за обработка на 
продукта). Колкото по-близо до единица е този коефициент, толкова по-малко 
време се губи в процеса.  

)( работаобработказавреме
вопроизводстзавремепроцесанаСкорост =                (2) 

Задължително при анализите се определя и пропускателната способност на 
операционната система. Стойността на показателя зависи от степента на 
използване на ресурсите в системата, поради което се изменя с течение на 
времето. Възможно е при едни и същи ресурси системата да има различна 
пропускателна способност в зависимост от степента (и начина) на тяхното 
използване. Също важен и широко прилаган в практиката показател е 
производителността на операционната система. Чрез нея се определя 
ефективността при трансформиране на входящите ресурси в изходящ продукт 
(услуга). Изчислява се за всеки входящ ресурс, например производителност на 
труда, производителност на капитала и т.н. Получава се, като се разделят 
изходящите продукти/услуги (като обща стойност, количество, брой клиенти и 
др.) на входящите ресурси (като обща стойност на един зает, отработени 
часове и др.).  

ресурсивходящи
продуктизходящелностПроизводит =                                              (3) 

Съпоставянето на фактически произведеното количество продукция с 
възприет стандарт (норма), теоретичен капацитет или дадена база за сравнение 
позволява да се определи ефективността на операционната система. 

Между някои от изброените показатели съществува тясна връзка (вж. фиг. 11). 

 158



Силвия Благоева – Операционна система и конкурентни предимства на ... 

Фигура 11 
Показатели за функционирането на процеса 

 

 
Източник: Чейз, Р., Ф. Джейкобз, Н. Аквилано. Производственный и операционный 

менеджемент. Десятое издание, Москва, 2007, с. 189. 
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Според нас с много голямо значение при диагностиката на процесите в 
операционната система е описаната от Little38 взаимозависимост между три 
базови показателя. Законът на Little установява математическа зависимост 
между продължителността на производствения цикъл, размера на 
незавършеното производство и пропускателната способност на процеса и 
може да се представи по следния начин: 

процесанаспособностлнаПропускате
цикълпроизводналностПродължите . =

вопроизводстнезавнаОбем .

                                                          

(4) 

Формулата може да се използва за намиране на третата величина, когато са 
известни другите две. Този закон се наблюдава при всяко достатъчно 
ритмично производство и разкрива резерви за ефективното управление на 
процесите в операционната система на предприятието.  

Трябва да се подчертае, че в много предприятия възникват сериозни проблеми 
при търсенето на пътища за подобряване на показателите за оценка на 
функционирането на операционната система. Основна причина за тях са 

 
38 Little, J. D. A Proof  for the Queuing Formula: L=λ.W. – Operations Research, March 
1961, p. 383-387. 
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конфликтите и противоречията, във връзка с избора на един конкретен 
показател, чиято стойност трябва да се максимизира или минимизира за 
определено време. Често срещано на практика е противоречието, описано от P. 
Nyhuis и Hans-Peter Wiendahl39 и дефинирано като „дилемата на оперативното 
планиране”. Според авторите, за да се обезпечи висока степен на използване 
на капацитета, е необходимо високо равнище на незавършеното производство, 
което от своя страна увеличава времето за производство (удължава 
производствения цикъл), а това се отразява негативно на надеждността на 
доставките (фиг. 10). Неувереността, която се появява като следствие от 
описания проблем, води до т.нар. порочен кръг на производството, 
планирането и контрола (фиг. 12). 

Фигура 12 
Порочен кръг на производството, планирането и контрола 
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P. Nyhuis и Hans-Peter Wiendahl смятат, че с оглед намаляване на риска 
обикновено плановете за снабдяване с материали се разработват не въз основа 
на средните стойности на времето за производство, а се разработват различни 
варианти на това време (това е презастраховане на производителите, за 
случаите, когато вследствие на неспазване на заложените графици времето за 
производство се увеличи – б.а., С.Б.). Ако снабдяването се придържа към по-
големи стойности на водещите времена (ритъма на поточната линия) и 
производственият график стане дълъг, тогава, за да не се поема излишен риск, 
поръчките пристигат в производството по-рано. Материалите се натрупват 
пред работните места, като формират опашка. Това означава удължаване на 
средното време за чакане (а то е елемент от производствения цикъл – вж. фиг. 
5) и следователно по-дълъг срок за изпълнение на поръчката, което се допълва 
от дистрибуция на големи интервали от време. Тъй като резултатът от графика 

                                                           
39 Nyhuis, P., H.-P. Wiendahl. Цит. съч., с. 6. 
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е лош, единствено най-важните договори могат да бъдат завършени в срок, и 
то само след скъпоструващи специфични дейности. Порочният кръг става 
спирала от грешки, която се стабилизира само когато времето за производство 
достигне много високи стойности. 

За да се наруши този порочен кръг и да се реши дилемата на оперативното 
планиране чрез активно проектиране на процесите и производството, е 
необходимо качествено разясняване и количествено описание на връзките и 
зависимостите между различните цели, както и възможностите да се влияе 
върху тях. Поради разнообразието на процесите в областта и многобройните 
външни и вътрешни фактори, които оказват въздействие, тези връзки не са 
изследвани и описани подробно. Налице е ясно изразена потребност от 
разработване на теоретични модели, които да се използват за описание и 
оценка на процесите. Само така могат да се разберат сложните 
последователности и тяхното взаимодействие и по този начин да се осъществи 
непрекъснато регулиране на процесите в операционната система на 
предприятието, даже в случаите на промяна в целите. 

Смятаме, че е възможно да се направи обвързване между приоритетното 
подреждане на преследваните цели (кратка продължителност на 
производствения/логистичния цикъл, която гарантира способността за 
доставка; висока ефективност; надеждност на логистичния процес) и 
възможните комбинации между „тласкане” и „теглене” на процесите в 
операционната система на предприятието (вж. фиг. 13). Приоритетното 
подреждане на преследваните цели по един или друг признак, в рамките на 
различните етапи от процеса на изпълнение на поръчката или фази на 
производството е необходима предпоставка за успешното решаване на 
описаните противоречия. 

Фигура 13 
Движение на „точката на контакт с клиента” 
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„Точката на контакт с клиента” определя мястото в производствения процес 
(или веригата на доставки), в което клиентът може да постави своите 
изисквания относно крайното изделие или отделни негови части. Когато тази 
точка се измества надясно, т.е. преобладава принципът на „тласкане” на 
производството, тогава разнообразието на продуктите намалява и 
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предлаганите видове и количества са определени на базата на прогнози. 
Операционната система притежава представените вече предимства и 
недостатъци. И обратно, при движение наляво преобладава принципът на 
„изтегляне” на производството и разнообразието на предлаганите продукти се 
увеличава. Участието на клиента в която и да е от фазите на производство на 
дадено изделие позволява да се промени видът на стандартни по принцип 
изделия. По този начин операционната система става по-гъвкава и 
продуктовият микс на предприятието се разширява (то може да привлече нови 
клиенти). 

Комбинирането на двата принципа обаче се отразява върху функционирането 
на операционната система на предприятието (вкл. върху показателите за 
оценка). Задължително е отчитането на промените в приоритетността на 
преследваните цели при всяка от възможните комбинации. Поради 
споменатото вече противоречие, пред което са изправени предприятията, при 
преминаване от „тласкане” към „изтегляне” на процесите в операционната 
система водеща роля имат различни цели. В случаите, когато производството 
не се осъществява на основата на конкретна поръчка на клиент (ситуация І), 
базирайки се на спецификата на „тласкащите” системи, препоръчваме целите 
на предприятието да са подредени по следния начин40: 

• максимално използване на капацитета; 

• минимално равнище на незавършеното производство; 

• надеждност на производствения график; 

• време за производство (производствен цикъл). 

Първите две цели са първостепенни, тъй като именно те оказват най-голямо 
влияние върху ефективността на производството, докато останалите в 
повечето случаи имат второстепенно значение. Чрез количеството на запасите 
в склада се постига определено равнище на обслужване на потребителите.  

Ако производството започва по поръчка (ситуация ІV), тогава приоритетите 
при подреждане на целите се променят и редът им е: 

• време за доставка; 

• надеждност на доставките; 

• използване на капацитета; 

• минимално равнище на незавършеното производство. 

                                                           
40 Nyhuis, P., H.-P. Wiendahl. Цит. съч., с. 4. 
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Най-голяма тежест сред целите вече има обещаното време за доставка, защото 
на клиента непосредствено въздейства невъзможността да се изпълни 
поръчката му в срок или отказът тя да се изпълни. Въпреки смяната на 
приоритетите смятаме, че  отново съществува конфликт, тъй като не е ясно 
дали действително е добре да се осигурят кратки срокове на доставка при 
ниска степен на използване на съществуващото оборудване (и следователно 
при високи разходи). Решението за изпълнение на поръчката трябва да се 
взема по отношение на всеки клиент, защото има реална опасност разходите за 
единица продукция да нараснат съществено. В подобна ситуация клиентът сам 
трябва да реши при какви обстоятелства е готов да приеме по-високи разходи 
в замяна на кратките срокове за доставка.  

Възможните комбинации са многобройни, като при всяка конкретна ситуация 
подреждането на целите по приоритети ще е различно. Признаването на 
приоритетността на целите позволява да се постигат първо онези от тях, които 
са най-важни в конкретния случай. Освен това не само различните варианти, 
но и промените във външната среда оказват влияние върху подреждането на 
преследваните цели. Следователно може да се твърди, че няма реален 
„оптимум”, по който предприятието да се ориентира на практика.   

Описанието на процесите в операционната система на предприятието, както и 
съществуващите връзки и зависимости между тях може да се постигне и чрез 
използване на логистичните операционни криви, които са част от 
фундаменталните постановки на производствената логистика. Именно там има 
множество проблеми, при чието решаване възникват конфликти между 
различни функционални области. Типичен пример е посоченото противоречие 
между продължителността на производствения цикъл, незавършеното 
производство и коефициента на използване на оборудването, което поражда 
необходимостта от приоритетното подреждане на тези цели. Ако не се вземе 
предвид противоречието между тях, съществува реална опасност от погрешни 
решения. Във връзка с това в Institute of Production Systems and Logistics на 
Университета в Хановер е разработена теорията за логистичните операционни 
криви (LOC – Logistical Operating Curves). Чрез тях се описва посоката на 
изменение на зависимостта между средното равнище на използване на 
оборудването и средната продължителност на производствения цикъл от 
средното равнище на незавършено производство в операционните системи 
(вж. фиг. 14). Логистичните операционни криви могат да бъдат изчислени въз 
основа на информация за полезната мощност и структурата на времето за 
изпълнение на поръчката и чрез тях могат практически да се решат редица 
противоречиви целеви конфликти. 
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Фигура 14 
Логистични операционни криви 
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Източник: Wiendahl, H.-P., H. Lödding. Supporting Negotiation Processes with Logistical 
Operating Curves. 

Време за производство (дни) 

 

Степента на използване на оборудването се определя чрез дневното 
производство, което всъщност е резултатът на изхода на операционната 
система и се измерва чрез стандартни работни часове. При ниско равнище на 
незавършено производство произведената продукция е малко, тъй като 
системата не може да поддържа непрекъснатост и ритмичност на процесите. 
Необходимо е да се увеличи равнището на незавършеното производство, за да 
се подобри резултатът на изхода, но това нарастване се ограничава от 
капацитета на наличното оборудване.  

След като производственият цикъл е времето между постъпване на поръчката 
и нейното завършване в операционната система, то при ниски равнища на 
незавършено производство поръчката може да бъде обработена веднага след 
постъпването й в операционната система. В този случай времето за обработка 
на поръчката ще бъда равно на нейния производствен цикъл. При високо 
равнище на незавършено производство обикновено се налага поръчката да 
изчака, докато се изпълнят предходните. Така времето за производство се 
увеличава с нарастване на равнището на незавършеното производство. 

При решаването на този проблем според Wiendahl и Lödding влияние оказват и 
стратегическата важност на целевите критерии на предприятието, и 
особеностите на конкретната ситуация. Например, ако предприятието използва 
скъпи машини, то ще предпочете да работи с високо равнище на незавършено 
производство, за да се осигури непрекъсната работа на операционната система. 
Но ако клиентът е готов да заплати допълнително за бързо изпълнение на 
поръчката, то тогава предприятието ще заложи на кратък производствен 
цикъл.  
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Wiendahl и Lödding описват три възможни ситуации, в които предприятието 
може да се намира на практика  (вж. фиг. 15). 

Фигура 15 
Влияние на позицията на предприятието върху надеждността на 

производствения график 
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Източник: Wiendahl, H.-P., H. Lödding. Supporting Negotiation Processes with Logistical 

Operating Curves. 
 

Първо, при ниско равнище на незавършено производство, производственият 
цикъл е много кратък, но има загуби от ниската степен на използване на 
оборудването. 

Второ, при средно равнище на незавършено производство вече се произвежда 
достатъчно продукция (степента на използване е сравнително висока), а 
дължината на производствения цикъл все още не е прекалено голяма, въпреки 
че е повече в сравнение с ниското равнище на незавършено производство. 

Трето, при високо равнище на незавършено производство има висока степен 
на използване на оборудването, но това е за сметка на прекалено голямата 
продължителност на производствения цикъл. 

Когато предприятието е избрало вече своята позиция, преминаването към 
друга точка нарушава надеждността на производствения график. Ако 
поръчките са дадени навреме в цеха, то надеждността на производствения 
график също може да се представи като функция на средното равнище на 
незавършеното производство. 

Очевидно разработването на система от показатели за оценка на 
резултативността на операционната система на предприятието е трудна задача, 
тъй като системата има динамичен характер. Изходът на даден процес и 
резултатите от него всъщност са вход за друг процес, който дава други 
резултати. Именно във връзка с това възниква потребност от разработване на 
система от показатели, които да дават не само количествена и качествена 
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оценка на работата на операционната система, но и да проследяват връзките 
между отделните звена и процеси в нея. Точното и обективно оценяване на 
ефективността на операционната система на предприятието много често се 
проваля поради две съществени причини: 

• липсата на комплексни показатели и на методика за тяхното изчисляване, 

• зависимостта на комплекса от базови показатели от целите на 
мениджмънта (стратегически, тактически, оперативни). 

Според нас като обобщаващи показатели за комплексна оценка на 
ефективността от функционирането на операционната система могат да се 
използват посочените на табл. 3. 

Таблица 3 
Ключови показатели* 

Ключов (обобщаващ) 
показател Аналитични показатели за измерване 

Надеждност на 
доставките 

1. Изпълнение на задълженията в срок 
2. Коефициент на удовлетворяване на търсенето 
3. Точност на изпълнение на поръчката 

Оперативност на 
функционирането 

1. Продължителност на периода за изпълнение на 
поръчката 

Гъвкавост 

1. Интервал на забавяне на реакцията на 
операционната система спрямо промените в 
търсенето 

2.  Равнище на гъвкавост на производството 

Разходи при 
функционирането 

1. Размер на товарооборота 
2. Административноуправленски разходи 
3. Добавена стойност в операционната система  
4. Разходи по сервизното обслужване 

Ефективност на 
управление на активите 
 

1. Скорост на обръщение на паричните средства в 
системата 

2. Размер на партидата запаси (в денонощия) 
3. Обръщаемост на оборотния капитал 

* Показателите са предложени от Съвета на специалистите в областта на управлението 
на веригата на доставките (CSCM) за оценка на ефективността на логистичната верига 
(вж. Канке, А. А., И. П. Кошевая. Основы логистики. КноРус, Москва, 2010, с. 538). Тук 
те са модифицирани с оглед използването им за анализ и оценка на операционната 
система на предприятието. 
 

• надеждност на доставките – способността на операционната система на 
предприятието да осигури своевременна доставка на необходимите 
материали;  

• оперативност на функциониране – бързината, с която операционната 
система реагира на промените в търсенето; 
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•  гъвкавост – възможност за промени в структурата на операционната 
система при промени в пазарната ситуация;  

• разходи по функционирането – свързани са с експлоатацията на 
операционната система;  

• ефективност на управлението на активите – зависи от ефективното 
използване на основните и оборотните средства на предприятието. 

Практическото използване на комплексни показатели за диагностика на 
операционната система позволява тя да се оцени от различни страни и в 
различни периоди. 

Заключение  

Засилването на конкуренцията през последните години принуждава 
производителите непрекъснато да усъвършенстват своите продукти, за да си 
осигурят пазарен успех. Това обаче не е достатъчно. Необходима предпоставка 
за достигане на предимство пред конкурентите е ефективното управление на 
процесите в операционната система предприятието.  

Направените в студията изследвания, анализи и оценки, както и множеството 
очертани взаимовръзки и влияния позволяват формулиране на следните по-
важни изводи (в съответствие с дефинираната цел и поставените основни 
задачи):  

• Спецификата на операционната система на предприятието и решенията, 
свързани с нейното проектиране и функциониране, оказват съществено 
въздействие върху резултатите от стопанската дейност на предприятието. 

• Определянето на вида на операционната система улеснява нейното 
функциониране и управление, тъй като позволява използването на 
определени механизми, базирани върху характеристиките на съответния 
тип система. 

• Подобряването на конкурентоспособността на предприятието налага 
синхронизиране на процесите в операционната система с промените в 
неговите целеви приоритети, вкл. и с тези в ключовите фактори за успех. 

• Балансирането между стремежа към максимално използване на наличния 
капацитет и необходимостта от ограничаване на запасите и незавършеното 
производство може да се постигне чрез промяна в подхода към организация 
и управление на процесите в операционната система, както и чрез тяхното 
задълбочено анализиране и оценяване. 
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• Решаването на дилемата на оперативното планиране налага качествено 
разясняване и количествено описание на връзките и зависимостите между 
различните цели, както и възможностите да се влияе върху тях; моделите за 
описание и оценка на процесите може да са базирани на обвързване между 
приоритетното подреждане на преследваните цели и възможните 
комбинации между „тласкане” и „теглене” на процесите в операционната 
система на предприятието или на теорията за логистичните операционни 
криви. 

Необходимо е да се подчертае, че ефективното управление на операционната 
система трябва да се използва от предприятието като съществен източник на 
конкурентно предимство. Разкриването на нови възможности за адаптиране и 
синхронизиране на процесите в операционната система с възприетите от 
предприятието цели е насока за бъдещи творчески изследвания. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНАЛИЗА НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС 
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Концепцията за анализа на счетоводния баланс се изгражда на базата 
на представата за обекта, предмета и метода на едноименното 
изследване. Изложението следва историческия процес, в който се 
формира логиката на балансовото разчленяване, като въз основа на 
еволюцията на интерпретирането на баланса, се изяснява същността 
и смисъла на неговия анализ, дефинират се ключови балансови 
показатели, разработва се начинът за реализиране на аналитичния 
процес. Формулирана е тезата, че анализът на счетоводния баланс се 
развива в последващ го синтез на финансовото състояние. Предлагат 
се възможности за усъвършенстване на концепцията за анализа.  
JEL: М41 

 
 

Като израз на логическия процес, при който обектът на изследването се 
разчленява мислено на съставните му части, анализът на счетоводния баланс 
заема водеща позиция в методологията и методиката на финансово-стопанския 
анализ. Пред анализа се поставя целта: да се изследват балансовите елементи в 
качеството им на съставни на синтетичното единство “баланс”, да се вникне 
детайлно в същността на баланса като обект, да се интерпретира смисълът му, 
да се изучат балансовите свойства и отношения, чиято съвкупност – 
финансово състояние – се дефинира като предмет, както и да се обоснове 
методът, т. е. да се формулира начинът за постигане на всяка конкретно 
поставена цел. Това са ключовите позиции, върху които се изгражда 
концепцията за аналитичното счетоводно балансово изследване.  

Анализът, като възможност за създаване на ново знание, предполага детайлно 
опознаване на единната, двояко проявяваща същност на счетоводния баланс 
към точно определен, конкретен момент, отнесен към разбирането за баланса 
като развиващ се във времето процес, позволява установяване на динамични 
негови характеристики, етапи и тенденции. В хода на аналитичното 
счетоводно балансово изследване мисленето се развива от единичното към 
общото и от случайното и привидното към необходимото и вътрешно 
присъщото. Пак там същественото в баланса се отделя от несъщественото, а 
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сложните елементи в състава му се разграждат на по-прости. Така 
многообразието на явленията, в които се проявява същността “баланс”, се 
превръща в единство. Същото единство в условните граници на анализа обаче 
продължава да бъде неразкрито (т.е. остава абстрактно) в своето многообразие. 
В съответствие  с това анализът на счетоводния баланс, заедно със синтеза, 
участва в създаването на цялостното аналитико-синтетично3 изследване на 
предприятието. Във връзка с това всеки анализ може да се разглежда и като 
разчленяване, което следва вече осъществения (в счетоводството) синтез, и 
като предпоставка на следващ (във Финансово-стопанския анализ) синтез. 
Това означава, че изграждането на концепцията за анализа на счетоводния 
баланс се поставя в зависимост от разбирането на предхождащото го 
синтетично обобщаване, като същевременно представата за него, за самия 
анализ, основополага следващото го синтетично изследване. Ето защо, като 
възможност за вникване в анализа на счетоводния баланс, предлагаме той да 
се изследва от позициите на неговата история и на логиката му. 

В пълнота разбирането на балансовия анализ може да се обозначи с 
категориите историческо и логическо.4 Посредством тях се постига 
характеризиране на отношението между историята на анализа, от една страна, 
и вътрешната аналитична логика, от друга. Чрез историческото и логическото 
израз получават: процесът на възникване и формиране на счетоводно 
балансовото мислено детайлизиране и съответно знанието за развитото (т.е. 
съвременното) състояние на същото детайлизиране. Или, историческото в 
анализа се отнася към логическото му, както процесът към неговия резултат. 
Пред историческото, като условно самостоятелен подход към балансовото 
аналитично изследване, се поставя задачата да се разкрият условията, в които 
възниква и се развива знанието за детайлността в баланса, да се изследва 
хронологично развитието на анализа, да се установи исторически 
неизменното, както и преходното в него. Пред логическото изследване се 
дефинира задачата да се опознае съвременният анализ на баланса. Но въпреки 
посочените нееднакви задачи между историческото и логическото 
разграничението е твърде условно. Историческото например съдържа 
логическото така, както всеки един еволюционен процес има своя, присъща му 
специфична насоченост. Във връзка с това съществува мнението, че макар в 
                                                           
3 Анализът (гр. analysis – разлагане) и синтезът (гр. synthesis – съединяване) 
представляват два взаимно допълващи се и образуващи единство похвати на 
изследването. Тяхното разбиране според материалистическата диалектика противоречи 
както на чисто идеалистическото им третиране – като методи, несвързани с 
обективната стопанска практика, така и на метафизическото обособяване, 
противопоставяне и абсолютизиране на единия от тях (на анализа или на синтеза) за 
сметка на другия. В историята на икономическата теория противопоставянето анализ – 
синтез се свързва с възникването на аналитичния метод в класическата икономическа 
школа – XVII-XVIII в. В последващото научно развитие обаче същият аналитичен 
метод се утвърждава като историческа предпоставка на тясно свързания с него 
синтетичен. А така и анализът, и синтезът се лишават от приписваната им 
едностранчивост, т.е. разработват се като единни и взаимно обусловени логически 
процеси. 
4 Повече за историческото и логическото, като философски категории вж. Бъчваров, М., 
М. Драганов, С. Стоев (ред.). Философски речник. С., 1978, с. 240-241. 
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далечното минало на счетоводството – тогава, когато започва да се появява 
стремежът към все повече детайлизиране на баланса –  представата за самия 
анализ (като същност, процес и т.н.) все още да липсва, то логическите 
характеристики, които са присъщи на съвременното аналитично изследване са 
“налице” – още в първоначалното обобщаване, наречено баланс. Ето защо 
изследването на историята на анализа на баланса предпоставя опознаването на 
неговата логика. Или, в широкия контекст на единното аналитико-синтетично 
счетоводно изследване, обосноваването на концепцията на балансовото 
аналитично знание се основава върху разбирането на счетоводния баланс в 
най-общ смисъл. 

Приема се, че понятието баланс буквално означава везна с две блюда, 
намираща се в равновесие. Приема се също, че то произлиза от латинския език 
и според повечето изследователи5 има за етимологичен корен сложната дума 
bilanse. Латинският произход на думата баланс се потвърждава и от други 
учени6, които допълват, че двете й съставни – bi (двойни) и lanx (везни), 
обединени в bilanx – в българското счетоводство навлизат от италианската 
дума bilancia. Защитава се и представата за френската дума balance като 
първоизточник на счетоводното понятие баланс.7 В подкрепа на последното е 
популярната теза, че по-старите названия равносметка и паланца (или 
паландза)8 се заместват с посочената френска дума след Освобождението 
(1878 г.), когато под влияние на руската школа наименованието баланс се 
установява окончателно. Очевидно латинският произход на понятието баланс 
не подлежи на дискусия. Липсата на научно единство по повод на еволюцията 
му обаче ориентира изследването към историята на счетоводството в 
развитите европейски държави. Върху тази основа (историята на 
счетоводството и респ. на баланса) се обосновава историческото и свързаното 
с него логическо знание за балансовото мислено разчленяване, т. е. на базата 
на историята на счетоводството и респ. на баланса се изгражда концепцията за 
счетоводно балансовия анализ.  

 

                                                           
5 Георгиев, Г. Същност и значение на понятието “баланс”. – Економист, 1942, N 1-2, с. 
116; Джелепов, А. Проблеми на баланса. – Списание на Института на заклетите 
експерт-счетоводители, 1943, N 3-4, с. 44; Градев, Н., Г. Генов. Теория на 
счетоводството и промишлено счетоводство. Варна, Печ. база при ВИНС “Д. Благоев”, 
1972, с. 81; Душанов, И. и др. Теория на счетоводството и счетоводство на основните 
отрасли. Варна, Книгоиздателство “Г. Бакалов”, 1983, с. 40;  Генов, Г. и др. Въведение в 
счетоводството. Университетско издателство на  Икономически университет, Варна, 
1997, с. 56. 
6 Добрев, Д. Теория и анализ на балансите. С., Печатница Българска наука, 1946, с. 5. 
7 Бахчеванов, П. Обща теория на социалистическата счетоводна отчетност. С., ДИ 
“Наука и изкуство”, 1958, с. 175; Спасов, Д. и др. Обща теория на социалистическата 
счетоводна отчетност. Варна, Книгоиздателство “Г. Бакалов”, 1978, с. 112. По въпроса 
за френския (през руския език) произход на думата баланс в българския език вж. 
Ванков, Л. Към историята на италианските заемки в български. ГСУ, 1959, с. 122. 
8 Паланца е остар. наименование и произхожда от италианската дума bilanza – вж. 
Речник на българския език. том I, БАН, 1977, с. 392. 
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Предпоставки за възникване на анализа на счетоводния баланс 

Стремежът за косвено (вторично) регистриране на стопанските факти9 се 
появява още в Древния Рим. Той отразява развитието на практиката на пряко 
(първично, чрез посочване и указване на конкретен обект) регистриране и 
намира израз в повторното записване на вече отразените в първичните 
документи обекти. В резултат на това записите от известната под името 
Adversaria (Паметна книга, Мемориал) счетоводна книга се регистрират и в 
другите две книги на систематичното счетоводство – Codex accept et expensi 
(Книга за сметките за паричните средства и разчетите) и Codex rationum 
domesticorum (Книга за материално-веществените сметки), а необходимостта 
от контрол се удовлетворява чрез извеждане на салда по сметките. По този 
начин се създава възможност за установяване на връзка между фактите, 
изграждащи стопанското състояние; извеждането на салда е и предпоставка за 
обосноваване на взаимодействието между материално-веществените ценности 
и съответно задълженията. Именно в отношението материално-веществени 
ценности – задължения може да се търси хипотетичната основа, върху която в 
последствие се изгражда анализът на баланса. Отсъствието на знание за 
същността на записванията обаче, получава непосредствен израз в 
невъзможността да се дефинира единното в различно изглеждащото. С други 
думи, в невъзможността да се състави, а още по-малко – да се обоснове, и 
балансът и анализът му. 

Появата на парите и оценяването (V в. пр. н. е.) усложняват записването на 
стопанските факти. Започва и натуралното, и парично отразяване на 
стопанското състояние; счетоводството се диференцира – формира се 
патримониалното (насочено към имуществото) и камералното (с акцент върху 
приходите и разходите) записване. Парите, изпълнявайки ролята си на мярка 
на стойността, предпоставят отчитането на имущественото състояние 
(патримониума), представлявайки средство за разплащане – на приходите и 
разходите. Но появата на парите и оценяването, макар и факти с безспорно 
историческо значение за счетоводството, по отношение на баланса и на 
неговия анализ не допринасят пряко за същностното им разбиране. Приносът 
на парите и оценяването се изразява в създадената от тях единна основа. Върху 
нея се изгражда възможността за детайлно вникване в салдата по счетоводните 
книги, а това ги превръща (парите и оценяването) в необходимо условие за 
обобщаването и анализа на реалностите (страните) на баланса. Така функцията 
на парите и оценяването може да се оприличи на ролята на логическото tertium 
comparationis (третото в сравнението). Посредством парите и оценяването се 
реализира една предпоставка (обстоятелство) на формиралия се впоследствие 
балансов анализ.  

През Средновековието установените древни традиции се запазват, а след него 
и значително се развиват. Усъвършенства се воденето на книгите Adversaria и 
                                                           
9 Стопанският факт, като понятие, възниква по това време – между 4000 г. пр. н. е. и 
500 г. н. е.  – вж. Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва, 
“Финансы и статистика”, 2004, с. 6. 
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Codex, въвежда се сметка на собственика (чистото имущество) и на печалбите 
и загубите, нараства многократно ролята на парите като стойностна мярка. 
Патримониалното счетоводство се диференцира на: просто записване 
(униграфия) и двойно (двустранно, диплография). Към края на XIV век в 
счетоводната практика навлиза и думата “баланс”. В потвърждение на този 
факт К. Циганков пише, че “финансовият отчет на предприятието на 
италианския търговец и банкер Франческо ди Марко Датини за 1399 г. 
включвал счетоводен баланс”10. “Според белгийския изследовател Р. де Рувер 
думата “баланс” се споменава за финансовите отчети през 1427 г.”11 Познато е 
и ежегодното съставяне на баланси от всяко отделение на стопанската 
формация на Медичи, които (баланси) заедно с обяснителна записка се 
изпращали в главната кантора във Флоренция.12 Въпреки употребата на 
“баланс” в отчетните форми обаче няма убедителни доказателства за 
еднаквостта между смисъла, който се влага в посоченото понятие, а по-късно 
формиралото се балансово разбиране – обект на анализа.  

С публикуването на първата книга, посветена на счетоводните записвания 
“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (1494) на 
италианския професор по математика Лука Пачиоли (1445-1517), може да се 
свържат началните опити за теоретично обосноваване на баланса.13 В тях т. 
нар. сметно съпоставяне (като балансов първообраз) се третира като една от 
процедурите на двойното (двустранно, диплография) регистриране на 
стопанските факти. То служи за закриване на всички сметки, водени текущо в 
предприятието и се материализира в “разпънат на дълго лист, на който са 
написани от страна на дясната ръка всички верители, а от лявата – всички 
длъжници”.14 Така “ако сумата от страницата “да дава” [на Codex-а – б.а.] е 
равна на сумата от страницата “да взема”, с това се доказва, че тази книга е 

                                                           
10 Циганков, К. Долитературний период развития бухгалтерского учета. Цит. по 
Стефанов, Св. Счетоводният баланс – минало и настояще. Варна, “Наука и изкуство”, 
2006, с. 14. 
11 Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. М., “Финансы и 
статистика”, 2004, с. 62. 
12 Проф. Трифон Трифонов, като се позовава на De Roover, Fl. The Books of Accounts of 
Cristopher Plantin. Antwerp, Printer and Publisher, The Accounting review, Vol. XII, N 3, 
September, 1937, p. 226-237, допълва информацията за счетоводните книги на Медичи. 
Той пише, че стопанската формация “Рафаело ди Франческо ди Медичи Ко” е едно от 
последните сдружения на фамилията Медичи. То е основано през 1851 г., съществува 
три години и развива производствено-търговска дейност с вълнен текстил – Вж. 
Трифонов, Тр. Счетоводна оптимизация на активи и пасиви. С., “Тракия-М”, 2003, с. 
48. 
13 Преди признатата за първа книга по счетоводство “Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni et Proportionalita” (1494) през 1458 г. Бенедетто Котрул – търговец от гр. 
Рагуза (Дубровник), написва друга книга – “За търговията и съвършеният търговец”, 
която обаче излиза едва през 1573 г. и остава без съществено влияние върху 
счетоводната мисъл. 
14 Пачиоли, Л. Тракат за сметките и записванията (превод от латински, сравнен с 
превод от руски, френски, италиански). Първа частна печатница, Пазарджик, 1998, с. 
79. 
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изправна”,15 или с други думи, че направените записвания са верни. По такъв 
начин се създава адекватен на контролните нужди обобщен образ на всички 
записвания. Според нас чрез равенството на сметното съпоставяне се създава 
сетивна представа за действителното равновесие между двете страни на 
стопанските факти. Върху тази основа неназованият, но описан като 
процедура баланс може да се разбира извън познатото, практически прилагано 
аритметично съизмерване. Защото в представата за т. нар. сметно съпоставяне 
се въплъщава и действително съществуващото (обективно) равенство (“да 
дава” равно на “да взема”), и вече формиращата се теоретична (мисловна, 
субективна) представа за него.  

Може да се направи извода, че счетоводният баланс и респ. анализът му 
възникват в контекста на обстоятелствата, в които се появява двойното 
(двустранното) записване. Ето защо, като потвърждаваме значимостта на 
историческите факти за счетоводството, посочени от американския 
изследовател A. C. Littleton, цитиран от доц. Фаня Филипова,16 смятаме 
развитието на стопанската практика (търговията, кредита), усложняването на 
записванията и използването на математиката, появата на парите и 
оценяването, създаването на представа за собствеността (за имуществото и 
разчетите) като условия, които предпоставят и синтетичното (обобщаващо 
счетоводното), и аналитичното изследване на баланса.  

Възникване на анализа на счетоводния баланс 

Представата за т. нар. сметно съпоставяне се превръща в обект на науката през 
XIX век, когато сред двете счетоводни направления – икономическо и 
юридическо,17 се появява новата категория баланс. Тя навлиза в 
счетоводството едновременно с други условни понятия, каквито са 
себестойност и печалба. По същото време значително нараства 
диференциацията сред сметки, увеличава се и стремежа към все по-
задълбочено опознаване на счетоводната същност. Приемаме, че от този 
                                                           
15 Пачиоли, Л. Тракат за сметките и записванията (превод от латински, сравнен с 
превод от руски, френски, италиански). Първа частна печатница, Пазарджик, 1998, с. 
79. 
16 Вж. Генов, Г. и кол. Теория на счетоводството. Стено, Варна, 2005, с. 12, цит. по 
Belkaoui, A. Accounting Theory. University of Illinois, USA, 1992, p. 14. 
17 В Италианското счетоводство към началото на XIX век се оформят две направления: 
юридическо – счетоводството се разработва в контекста на отношенията, възникващи 
между лицата по повод на движението и владеенето (притежаването) на ценностите. То 
е основано от Никколо д’Анастасио (1803); икономическо – счетоводството се 
разработва в контекста на отчитането на самите ценности в стопанската дейност. 
Основано от Джузепе Людовик Крип (1838). Въз основа на отношението им към 
юридическото и към икономическото разработване на счетоводната същност, в 
Италианското счетоводство от началото на XIX  век се обособяват три школи: 
Ломбардска (гр. Милан) – Франческо Вилла (1801-1884); Тосканска (гр. Флоренция) – 
Франческо Марчи (1822-1871), Джузепе Чербони (1827-1917), Ф. А. Боналуми (1832-
1904), Джузеппе Росси (1845-1921); Венецианска (гр. Венеция) – Фабио Бест (1845-
1923), Пьетро д’Альвизе (1934), Джино Дзаппа (1879-1940). 
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момент в разбирането на анализа на баланса се извършва преходът от 
сетивността, от “разпънатия на дълго лист” към същността, смисъла на същия. 
Или от този момент познатото съизмерване между счетоводните записи 
прераства в тяхно мислено разграничаване, в условното им разчленяване.  

Върху формирането на концепцията за анализа на счетоводния баланс най-
силно влияние оказват балансовите схващания, обосновани в италианската, 
френската, немската и руската школа. 

В Италианското счетоводство, с по-съществен принос към интерпретирането 
на балансовия анализ, можем да отличим опитът на Емануел Пизани (1845-
1915) да обоснове единно учение за счетоводния баланс. Нречено 
статмография (гр. статмо – баланс и графос – описание),  в него се обединяват 
юридическите и икономическите схващания за записванията; балансът, според 
същото учение, е център на всички записвания – от балансовата таблица се 
откриват и в нея се закриват текущо водените сметки. Така величините на 
имуществото, задълженията и разликата помежду им получават обобщено, 
единно представяне. Записани по двете страни на баланса, остатъците по 
имуществените сметки (т. е по сметките за имуществото и дълговете) и 
съответно по тези за чистото имущество (т. е. по сметката за имущество минус 
дългове) формират своеобразно равновесие. От това следва, че хипотетичният 
балансов анализ представлява широко по обхват изследване. В него се 
детайлизират както юридическите, така и стопанските аспекти на 
предприятието и дейността му, а като потвърждение на мащабността на 
потенциалното изследване посочваме разполагането му и върху статиката, и 
върху динамиката на предприятието.  

Счетоводството във Франция наследява представата на Франсоа Кене (1694-
1774), според когото отчетността е сложна и трудна за дефиниране 
управленска функция, отличаваща се с “най-голяма склонност към 
неустройство”.18 Вероятно затова сред френските учени не получава 
популярност единното схващане за баланса. Той се тълкува като следствие на 
двустранното (двойното) записване в счетоводството, като документ, който 
установява стопанския резултат, като процедура, свързана с продължаване на 
записванията по сметките. По-късно счетоводните баланси се диференцират на 
пробни (праобраз на съвременните оборотни ведомости, което ги свързва със 
способа сводиране (нар. още сводка на отчетните данни)) и заключителни. Но 
общото за всички балансови схващания остава едностранчивостта им. Тя е 
следствие на разбирането за единствено икономическата същност на 
счетоводството и свързва хипотетичния анализ на баланса предимно (и само) 
със стопанското управление и контрола.  

От Немската школа, в чийто състав влизат теоретици от Германия, Австро-
Унгария и немскоезична Швейцария, за своя принос към концепцията за 

                                                           
18 Кене, Ф. Избраные экономические произведения. М., Соцекгиз, 1960, с. 528, цит. по 
Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва,” Финансы и 
статистика”, 2004, с. 58-59. 
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анализа на баланса  може да отличим балансовата теория на Йохан Фридрих 
Шер (1846-1924). Тя се предхожда от ясно изразения стремеж към задълбочено 
изучаване на процедурата на записванията, обособяването в която двата 
цикъла – търговски и производствен разграничава все повече отразяването 
права – задължения, от една страна, от отчитането на вътрешностопанските 
процеси, от друга.19 В контекста на търговския цикъл се формира и основата 
на т. нар.  Балансоведение. В развитие на посочената изследователска линия 
швейцарският учен Й. Шер утвърждава, че не счетоводните сметки, а балансът 
е водещ сред всички записвания. От него се откриват и в него се приключват 
счетоводните сметки; чрез балансовото съставяне се обобщават хронологично 
и систематично отчетените данни. В резултат капиталовият кръгооборот 
получава синтезиран израз, а всички факти и от юридическо, и от стопанско 
естество се представят в единство. Въз основа на това хипотетичния анализ на 
баланса свързваме с триединството активи – дългове – капитал, 
математическата формулировка на което (триединство) се изразява с 
аритметичната разлика: сумата на капитала на предприятието е равна на 
разликата между имуществото и кредиторската му задлъжнялост.  

В Руското счетоводство от края на XIX и първите години на XX век с най-
значим принос към разбирането на анализа на баланса можем да отличим 
балансовите постановки на т. нар. московската школа. Според нейните 
основатели – Николай С. Лунский (1867-1956), Георгий А. Бахчисарайцев 
(1875-1926), Феодор И. Бельмер (1873-1945), А. К. Рощаховский (1910), 
балансът представлява основополагаща концепция в счетоводството. Той 
“представя икономическото и юридическо положение на предприятието в 
даден момент”20 и се материализира в таблица, съпоставяща имуществените 
средства и съответно техните източници. (За московската школа е 
забележително използването на понятието източници, под което се разбират 
както дълговете, така и собственият капитал.) В счетоводството балансът се  
разглежда като вид инвентаризационен опис. Смята се дори, че продължение 
на баланса са самите счетоводни сметки. Подобно приобщаване към баланса 
на известни способи (каквито са сметките) значително разширява възможните 
хипотези за неговия анализ.  

В българското счетоводството през разглеждания период се появява първата 
му литературна систематизация – ръководството, издаденото от братята Стоян 
и Христо Караминкови.21 В него се препоръчва за целите на контрола да се 
води специалната книга “Равносметки”. Сходно разбиране изразява и Николай 
Атанасов.22 В “История и значение на счетоводството” Димитър Кочемидов, 
                                                           
19 Това разграничаване не трябва да се отъждествява с по-късно установеното и 
характерно за англо-американската практика деление на счетоводството на финансово 
и управленско. 
20 Лунский, Н. С. Краткий учебник коммерческой бухгалтерий. 3-е изд., М., 1913, с. 191 
(1-е изд. 1900). 
21 Караминков, Ст., Хр. Караминков. Книгопечатница на Цариградски вестник. 1850, 
Фототипно издание на книгата, издадена в Цариград, С., Изд. на ИДЕС, 2000. 
22 Атанасов, Н. Способ за изучаване на търговското счетоводство. Свищов: Печатница 
на П. А. Славков, 1898, с. 92. 
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като описва търговски книги, съхранявани в историческия музей на гр. 
Габрово, посочва за една от тях, че представлява баланс. Той е “написан на 
кирилица и по същество представлява подробен опис както на всичко що се 
намира в дюкяна, така и на всички вземания (вересии)”.23 Като цяло обаче 
същността на счетоводния баланс, а оттук и на неговата аналитичност остават 
недостатъчно познати. 

Налага се изводът, че концепцията за анализа на баланса започва да се 
изгражда в условията на двете направления (юридическо и икономическо) в 
счетоводните интерпретации. Във връзка с това хипотетичното балансово 
изследване се свързва с промяната в имуществото и дълговете (т. е. с 
динамиката) и с величината на чистото имущество (т. е. със статиката) на 
предприятието. Пак там многообразието в счетоводните записи мислено и 
фактически преминава в тяхно обобщение, в единство. Така постепенно се 
оформя схващането за общото, което свързва многообразните проявления на 
баланса в предприятието; опознава се и самият баланс, без обаче да се вниква 
задълбочено в неговата същност. Това дава основание да се изведе, че 
хипотетичната база, върху която в последствие се развива анализа на баланса, 
е логическият преход от счетоводно балансовата конкретност към 
абстрактността й, от непосредствено дадената връзка имущество – дългове – 
капитал към опосредстваното знание за нея, от знанието за счетоводните 
обекти към представата за всеки от тях като елемент на синтетичния баланс, 
който почти век по-късно ще бъде наречен финансово състояние и ще се 
отличава значително от аритметичното съизмерване между имуществото и 
съответно задълженията и капитала. 

Анализът на счетоводния баланс през първата половина на XX век 

След началото на XX век представата за счетоводния баланс се усъвършенства 
теоретично. Нараства прагматизмът при балансовото интерпретиране; 
утвърждава се разбирането, че в основата му е аналогията (гр. analogia – 
съответствие, сходство) между неговите елементи. Появяват се първите опити 
за дефиниране на счетоводния баланс – “изображение на чистото имущество… 
чрез противопоставяне на активните ценности на едната страна на пасивните – 
на другата, и на разликата между двете (салдото), поставена на по-малката от 
тези две страни”24, “израз на съпоставяне на капитала на предприятието от 
гледище на неговия конкретен имуществен състав и от гледище на неговия 
правен произход”25, “сметното съпоставяне на оценените в парични суми 
имуществени форми по техния конкретен състав (актива) с общата сума на 

                                                           
23 Кочемидов, Д. История и значение на счетоводството. Изд. Търговска библиотека, 
Свищов, 1924, с. 31. 
24 Греков, Св. Правова и стопанска същност на баланса. Варна: Печатница и 
хромолитография Просвещение на П. Зенгинов,  1924, с. 9. 
25 Бахчеванов, П. Въведение в счетоводството (теория, методически указания и задачи). 
С., Печат С. М. Стайков, 1947, с. 13. 
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капитала (пасива) според неговия правен произход (чужд и собствен 
капитал)”.26  

По отношение на концепцията за анализа на счетоводния баланс в българските 
литературни източници се отразяват в голяма степен разбиранията, които 
доминират в немското счетоводство. В тях се отхвърлят съществуващите 
фрагментарни схващания за балансовата същност, като самото съставяне на 
счетоводния  баланс се подчинява на конкретни, една или повече, цели. В този 
аспект разбирането за баланса на предприятието се обвързва с вече 
установеното схващане (като механизъм с вход и изход) на стопанската 
дейност. В същия континуум27 същността, изграждаща баланса се 
интерпретира в статичен, динамичен и органичен аспект. 

Теорията за статичния баланс (статична теория) се създава исторически най-
рано. Неин автор е един от най-изявените представители на науката за 
отделното стопанство – Хенрих  Никлиш (H. Nicklish 1876-1946)28, а водеща 
постановка: балансът е особена счетоводна сметка за установяване на 
имущественото състояние (вкл. величината на собствения капитал). По 
същество това обвързва балансовата същност със статичното двуединство 
капиталово инвестиране – капиталов произход. Или с други думи, залага 
същността на баланса върху основата на  взаимовръзката между стопанската и 
правната форма на капитала. Поради това счетоводният баланс се разглежда 
като съизмерване между средствата и поетите задължения, а главната цел на 
това съизмерване е да се установи величината на собствения капитал, 
определена като разлика имущество минус дългове. Пак според статичната 
теория печалбата/загубата се изчислява като разлика между собствения 
капитал към даден момент във времето и съответно собствения капитал в друг, 
предхождащ дадения момент.  

На базата на изложената теория анализът на баланса може да се тълкува като 
детайлно изследване, чийто обект – капиталът, като стопанска форма и като 
произход – въплъщава моментното състояние на имуществото и дълговете. В 
това изследване важна аналитична цел, заедно с установяването на чистото 
имущество (собствения капитал), може да се определи формирането на 
прогнози за инвестирането и произхода на средствата. (В подкрепа на 

                                                           
26 Добрев, Д. Теория и анализ на балансите. Печатница “Българска наука”, С., 1946, с. 7. 
27 Континуум (лат. continuum – непрекъснатост, трайност). В 
диалектикоматериалистическите изследвания понятието континуум се използва при 
анализа на причинността и непрекъснатостта, на съотношението между част и цяло, 
прекъснато и непрекъснато, крайно и безкрайно и др. (вж. Българска енциклопедия. 
БАН, Научноинформационен център “Българска енциклопедия”, Трето осъвременено 
издание, С., 2005, с. 568). 
28 Статичната теория за баланса се формира постепенно между XIII и XIX век. Към 
нейните създатели може да се отнесе и немският юрист Херман вайт Симон (Simon), 
който през 1861 г. публикува монографично изследване на счетоводния баланс, 
излизайки от разпоредбите на актуалния тогава Търговски закон. Разпространено е и 
мнението, че статичната теория е получила наименованието си от автора на следващата 
по значимост теория – динамичната – Ойген Шмаленбах (Schmalenbach, 1919). 
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последното привеждаме схващането, че балансът представлява 
уравновесяване, ориентирано към бъдещето и причина за последващи 
изменения.)   

Според доц. Георги Георгиев понятието динамична теория за баланса се 
въвежда от Ойген Шмаленбах (O. Schmalenbach 1843-1955), който през 1919 г. 
публикува изследването си “Динамически баланс”.29 В него се подлага на 
критика статичната балансова същност и, като се формулира нова, качествено 
различаваща се от предходната теза, представата за счетоводния баланс се 
обвързва с динамично-функционалното разбиране за предприятието. По този 
начин балансът се осмисля върху основата на стопанствеността 
(действеността) и извършващия се капиталов кръгооборот, а самото балансово 
съдържание, въплътено от имуществата и съответно имуществените 
източници – собствен капитал и задължения, се разглежда като израз на 
предстоящи (т.е. бъдещи) разходи и приходи. Тяхната разликова величина, 
наречена стопански резултат, показва съотношението между позитивно и 
негативно отразяващите се върху предприятието стопански фактори, в най-
общ смисъл. Същата разликова величина, определена като печалба или загуба, 
е база за  оценка на ефективността.  

Очевидно хипотезата за анализа на динамичния баланс се изгражда върху 
основата на приходите и разходите. Тяхното изследване създава възможност за 
детайлно вникване в печалбата/загубата, а това значи, че обвързва същността 
на анализа с резултатите от осъществените стопански операции, със 
стопанския резултат, разбиран като промяна във величината на собствения 
капитал. 

Теорията за органичния баланс (органична теория) възниква под влияние на 
засилената инфлация от 30-те години на XX век. Неин автор е професорът по 
икономика Фриц Шмид (F. Schmidt 1882-1950), а главното й, обосновано в 
монографията “Органически дневностойностен баланс” (1929), се заключава в 
разглеждането на отделното предприятие като част от цялостния процес по 
привличане на ценности от пазара, увеличаване на тяхната стойност (чрез 
обработка, транспорт, складиране) и връщане отново на пазара. Във връзка с 
това се поставя въпросът за единството между предприятието и заобикалящата 
го стопанска среда; а по отношение на счетоводния баланс – се налага 
потребността да се обясни същността му, като се вземат предвид  най-вече 
пазарните условия и техните ефекти върху балансовото съдържане. Така 
съставянето на баланса се обвързва с всички промени в средата, които 
повлияват и самостоятелно установеното имущественото състояние, и 
определената печалба/загуба, т.е. разбирането за единството предприятие – 
пазар отхвърля като едностранчиви и обоснованите само в аспект статика, и 
тези само в аспект динамика балансови представи. Така при съставянето на 
органичният баланс се поставя целта да се представи както имуществото и 
неговите източници, така и стопанският резултат (т.е. да се “държи сметка за 

                                                           
29 Георгиев, Г. Същност и цели на годишния баланс от гледище на балансовите теории. 
Варна, 1942. 
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запазване на относителното положение, което предприятието заема на 
пазара”30).  

В резултат анализът на баланса се обосновава в контекста на 
взаимодействието между предприятието и заобикалящата го среда. Това 
означава, че концепцията за детайлното изследване на балансовото 
съдържание се обогатява с ефектите, които се предизвикват от пазарното и 
паричното стопанство. Така установените аналитични величини стават повече 
адекватни на реалното (действителното) имуществено – дългово и съответно 
разходно – приходно уравновесяване, а сред най-силно моделиращите анализа 
външни влияния можем да посочим ефектите от по-висока/по-ниска 
производителност, както и тези от инфлация/дефлация на доходите. 

На базата на така изложените три схващания – за статичната, динамичната и 
органичната същност на баланса, балансовият анализ би трябвало да се 
разбира като изследване, обхващащо и имуществено-финансовото състояние, 
и функционирането на предприятието. Това изследване представлява “крайна 
цел и на всякакъв поглед върху стопанското предприятие”31 и разкрива 
детайлно както имуществено-финансовото, така и на приходо-разходното 
състояние към даден момент и съответно през определен период. Смятаме 
дори, че към онзи момент (първите десетилетия на XX век) всякакъв анализ на 
счетоводния баланс, изграден единствено върху основата на балансовата 
статика, респ. динамика, е по същество ограничен. В подкрепа на последното 
цитираме проф. Георги Георгиев (1940 г.), според когото „Разликата между 
статичния и динамичния анализ се прави главно от методологични 
съображения. Иначе тия два основни отдела... се взаимно обуславят и всеки 
анализ, който претендира за пълнота, трябва еднакво добре да ги застъпва.”32 
Така се показва, че в представата за анализа на баланса разбирането за 
статиката на предприятието е неотделимо от това за неговата динамика. На 
тази база като показатели на “самия вътрешен живот на предприятието, [на] 
неговата организационна основа и [на] неговите стопански функции”33 се 
дефинират отношенията:  

1. Солидност – отношение между величината и структурата на имуществото, 
от една страна, и източниците му (дългове и собствен капитал), от друга. 

2. Ликвидност – отношение между имуществото – налично и в кратко време 
реализуемо, и платимите в кратък период задължения. 

3. Рентабилност – отношение между стопанския резултат и фактор, влияещ 
върху него. 

                                                           
30 Георгиев, Г. Същност и цели на годишния баланс от гледище на балансовите теории. 
Варна, 1942, с. 70. 
31 Чолаков, Ст. Наука за стопанското предприятие и неговия баланс. Варна, Печатница 
“Войников”, 1938, с. 186. 
32 Гергиев, Г. Стопанският анализ на предприятието. Варна, 1940, с. 6. 
33 Добрев, Д. Теория и анализ на балансите. Печатница Българска наука, С, 1946, с. 87. 
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Изследвани в съвкупността си, изброените показатели дават възможност за 
оценяване на имуществено-финансовото състояние, разбирано най-общо като 
единство от финансови, продуктивни и пазарни характеристики на  
предприятието. Последователността от действия за тяхното детайлно 
опознаване обаче е твърде много ограничена – преформиране на баланса, 
действия с абсолютни величини, редуциране на абсолютните величини до 
относителни и/или средни, таблично и графично представяне. 

Анализът на счетоводния баланс през втората половина на XX век 

През 50-90-те години на XX в. анализът на счетоводния баланс значително се 
усъвършенства. Развива се знанието за синтеза средства – източници, 
напредък отбелязва теорията и методологията на двустранните счетоводни 
записвания. На основата на представата за категорията стойност балансовото 
интерпретиране се обвързва с икономиката, науката за единичното стопанство, 
правото и т. н.34 И преди всичко, анализът на счетоводния баланс се  превръща 
в обект на самостоятелната дисциплина „Стопански анализ” (наречена по-
късно „Анализ на стопанската дейност”, а в последните десетилетия на века – 
„Финансово-стопански анализ”). 

В българските литературни източници концепцията за анализа на счетоводния 
баланс отразява изцяло балансовите постановки, характерни за счетоводната 
отчетност (бухгалтерский учет) в бившия Съветски съюз.  

В съветското счетоводство35 след началото на XX столетие най-общо 
разбиранията за баланса се повлияват съществено от променените стопански и 
обществено-политически условия. Във връзка с това вече известните идеи на 
московската школа се развиват и усъвършенстват, а като силно показателни за 
новите схващания може да се посочат идеите на Рахмилий Я. Вейцман (1870-
1936). Съгласно тях балансът представлява същностна основа на 
счетоводството. Той изразява двуединството между материалното въплъщение 
на средствата и съответно техните източници; балансът, като начало и край на 
счетоводните записвания, въплъщава цялата логика на счетоводството. Това 
дава основание на Николай С. Помазков (1889-1968) да определи счетоводния 
баланс като частен случай на по-общия (абсолютен) баланс, състоящ се от 
безкраен брой двустранни равновесия. Аналогични идеите изказва и 
Александр П. Рудановский (1863-1934), съгласно когото балансът е модел, 
възпроизвеждащ едно действително равновесие средствата – източници в 
счетоводството.  

                                                           
34 Йорданов, Д., Т. Тотев. Счетоводство и анализ на баланса на промишленото 
предприятие. С., “наука и изкуство”, 1965, с. 52; Душанов, И. Специален курс по 
счетоводство. “Наука и изкуство”, С., 1971, с. 26. 
35 Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва, “Финансы и 
статистика”, 2004, с. 190-191, 196. 
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Но като най-силно влияещи върху формиращото се разбиране за баланса по 
това време трябва да се приемат опитите за интерпретиране на счетоводството 
върху основата на политическата икономия.36 Тази насока в теоретичните 
разработки се застъпва, макар и не силно от И. А. Кошкин (1895-1980), Я. М. 
Гальперин (1894-1952), Н. А. Кипарисов (1873-1956), Н. А. Леонтьев (1893-
1958), а главен резултат, предопределил за дълго развитието на представата за 
баланса, вкл. и на неговия анализ, е проектирането на стойността – като 
политикономическо понятие – в полето на счетоводството. (Подобен подход 
към разработването на счетоводството откриваме и у представителя на 
френската школа от същото време Жан Батист Дюмарше (1874-1946).) 

В схващанията на българските учени представата за анализа на счетоводния 
баланс се изгражда изцяло върху фундамента, в който се въплъщават 
теоретичните постановките на класическата икономическа школа.  Затова 
идеята, че “само трудът… е единствено основното и действително мерило, с 
което винаги и навсякъде може да се оценява и сравнява стойността на всички 
стоки”37, в единство с къснокласическото разбиране за двоякостта в трудовото 
проявление и с тезата за диалектиката в икономическия анализ38, предпоставя 
създаването на две различаващи се, но и взаимно допълващи се обосновки.  

Според първата обосновка, в основата на счетоводно балансовата същност са 
заложени равностойностните възможности на всяка стока – да удовлетворява 
потребности и да се разменя. Те въплъщават конкретния и съответно 
абстрактен труд, който се изразходва в стоковото производство, като се 
проявяват в равновесието между потребителната и разменната стойност към 
всеки момент. Затова, като има за обект равновесието между  имуществото, от 
една страна, и собствения капитал и задълженията, от друга, анализът на 
счетоводния баланс по същество изследва детайлно конкретния труд и 
съответно труда изобщо (труда, лишен от конкретиката му, от 
индивидуалността му). По този начин се създава представа за оценките на 
общата потребност от гледна точка на дадения субект и на обществото. А 
показателно за значимостта на подобен подход, основан на равновесното 
противоречиво единство потребителна стойност – разменна стойност, е 
многократното позоваване (макар и в областта на счетоводната теория) на него 
след първоначалното му аргументиране от проф. Коста Пергелов. 

Съгласно втората обосновка, “диалектическото единство и противоположност, 
лежащо в основата на системата на производствените отношения”,39 е 
фундаментална основа на баланса на предприятието. Това обвързва 
                                                           
36 Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва, “Финансы и 
статистика”, 2004, с. 208-209. 
37 Смит, А. Богатството на народите. ИК “РАТА”, С., 2006, с. 38. 
38 За подробности относно диалектико-материалистическата теза за предмета и метода 
на икономическото изследване – вж. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев. Икономически 
теории: Икономическата мисъл от древността до наши дни. Пловдив, ИК “Хермес”, 
2006, с. 458-464. 
39 Караиванова, Е. Насоки на усъвършенствуване метода на счетоводната отчетност в 
условията на научно-техническия прогрес. ВИИ “Карл Маркс”, С., 1977, с. 107. 

 182



Марко Любомиров Тимчев,  Юлиян Георгиев Велков – Концепция за анализа на ... 

едноименния анализ с въплъщението на средствата и с организационно-
финансовата им структура, т.е. обяснява аналитичното балансово изследване с 
равновесието: оръдия и предмети на труда, от една страна, и форми и 
отношения по повод на собствеността им, от друга. Подобно интерпретиране 
може да се разглежда като отражение на паралелизма, който съществува 
между диалектическата противоречивост и счетоводно балансовата същност, а 
това, разбирано в по-широк смисъл, още веднъж потвърждава тезата на доц. 
Александър Георгиев, отнасяща се за счетоводната отчетност – “че е 
осъществен такъв отчетен механизъм чрез който се дава най-реалистичен 
израз на диалектическите устои на икономическото битие и стопанските 
отношения.”40 

Но обособяването на самостоятелни третирания на анализа на баланса 
представлява условност. Тя отразява вариации в интерпретирането на 
същността, изграждаща счетоводната методика и е следствие на 
акцентирането върху учението за труда, като източник на стойността, или 
върху диалектическата теза за производителните сили и производствените 
отношения. Според нас обаче подобно разграничаване може да има само 
гносеологично значение. (Смятаме за неправилно да се твърди например, че 
представите за анализа, обосновани на базата на трудовата теория, на законите 
на диалектиката и на учението за отношенията по повод на стоковото 
производство си противоречат. Нещо повече, оценките и изводите, до които се 
достига в изследването на трудовата балансова същност, са изходна позиция за 
опознаване на баланса като двуединство производителни сили – 
производствени отношения; същите оценки и изводи улесняват и вникването в 
диалектиката, чието въплъщение е балансът.) Считаме, че с изразеното 
потвърждаваме и схващането, имащо по-широк смисъл – “При изследването 
на даден икономически факт, явление или процес еднакво сполучливо може да 
се изхожда както от връзките в системата на производствените отношения, 
така и от зависимостите между стойността и потребителната стойност.”41 

Въз основа на представените аргументи анализът на счетоводния баланс 
трябва да се разбира като разчленяване, което се изгражда върху основата на 
двустранността потребителна-разменна стойност в предприятието. При него се 
създава детайлна представа за активната роля на средствата (в 
производствения процес) и съответно за тяхната пасивна (разменна) функция; 

                                                           
40 Георгиев, Ал. Всеобщите закони на диалектиката и основните методологични 
принципи на счетоводната отчетност при условията на автоматизираните системи на 
управление. Доклад, изнесен на Международен симпозиум на тема “Счетоводната 
отчетност в системата на икономическата информация”, август-септември 1972, 
Свищов, с. 117. 
41 Стоянов, Ст. По въпроса за теоретичните основи на счетоводния баланс и неговото 
усъвършенствуване като източник на информация. – Счетоводство и контрол, 1981, N 
9, с. 44. Доц. д-р Стоян Стоянов по повод на счетоводния баланс пише: ”… след като 
сам Маркс дава приоритет на теорията за двоякия характер на труда, то тя е 
първопричината, първоосновата при изследването и обясняването на всички стопански 
факти и явления. Този извод се налага и при изучаването на счетоводния баланс като 
система за двустранно отразяване средствата на стопанските организации.” (Пак там). 
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при анализа на баланса задълбочено се опознават производителните сили и 
производствените отношения. Така в хода на аналитичното изследване 
балансовият състав и структура се описват чрез множество показатели – 
абсолютни величини, относителни стойности, коефициенти.  Сред тях в 
изграждането на представата за финансовото състояние – предмет на анализа, 
като водещи посочваме:  

1. Обезпеченост със собствени оборотни средства – превишение на размера 
на средствата, текущо използвани в дейността, над собствените (на 
предприятието) източници. 

2. Нормируеми оборотни средства – сума (норматив) на минималната 
потребност от суровини, материали, запасни части, незавършено 
производство и т. н. 

3. Използване на ненормируемите оборотни средства – израз на използването 
на всички онези средства и източници, които ги обединява повече или по-
малко случайният им характер и голямата им динамичност. 

4. Използване на банковите кредити – показателни за начина, по който 
предприятието реализира правото си на банково кредитиране, а също и на 
ефективността при употребата на средствата, получените под формата на 
кредит. 

5. Обръщаемост на оборотните средства –  индикатор на: 

5.1. Брой на извършените обороти – съотношение между сумата на 
реализираната продукция и сумата на използваните оборотни 
средства. 

5.2. Времетраене на един оборот – частно между продължителността на 
отчетния период (в дни) и броя на оборотите, извършени в него. 

5.3. Заетост на оборотните средства – отношение между величината на  
оборотните средства и сумата на оборота.  

6. Платежоспособност на предприятието – отношение между величината на 
ликвидните средства и тази на неотложните задължения. 

7. Използване на средствата за капитални вложения – съпоставяне между 
имуществото, представляващо капитално вложение, и предназначените за 
него средства.42 

                                                           
42 Подробно за показателите за анализ на счетоводния баланс – вж. Пергелов, К., И. 
Душанов, Н. Градев. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишлените 
организации. “Наука и изкуство”, С., 1974. 
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Детайлното третиране на изложените показатели се извършва посредством 
количествени математически методи. Същите обаче не трябва да се 
отъждествяват с диалектическия метод, като  всеобщ подход в познанието, а 
да се разбират като частни методи, т. е. като елементи на метода на 
Финансово-стопанския анализ. (В подкрепа на изразеното мнение цитираме 
позицията на проф. Тотю Тотев, формулирана по по-общия повод – 
Стопанския анализ, като наука: “Според нас това са чисто технически способи, 
които третират до голяма степен техническата страна на аналитичната 
работа… Те подпомагат технически приложението на методите на анализа на 
стопанската дейност.”43 “В своята съвкупност – по-късно развива 
постановката проф. Георги Георгиев – тези методи и способи са израз на 
методиката на икономическ 44ия анализ.” ) 

                                                          

В допълнение на изложеното тълкуване може да се посочи, че анализът на 
счетоводния баланс, в чиято основа е класическата представа за 
потребителната и разменната стойност в предприятието, съдържа някои 
белези, влияещи ограничаващо върху по-нататъшното му  усъвършенстване. 
Сред тях са липсата на  възможност за детайлно опознаване на нетрудовите 
фактори в стойността (например печалбата за капитала и рентата), отсъствието 
на оценка на влиянието на стопанските рискове, недостатъчно изследване на 
пазарното търсене и предлагане и др. 

Анализът на счетоводния баланс в края на XX и началото на XXI век 

През този период анализът продължава да се усъвършенства. Доразвива се 
представата за същността на  балансовите реалности – ресурсите и 
източниците им; интерпретира се в контекста на съвременните разбирания за 
“икономиката на предприятието”, счетоводната двойственост. Самият 
счетоводен баланс като средство на счетоводството се обяснява с 
обобщаването на “стопанските средства… според техния конкретен 
имуществен състав и съобразно източниците на тези средства”45, със 
създаването на “информация за естеството и величината на ресурсите на 
предприятието, задълженията към кредиторите и капитала на 
собствениците”46, с представата за финансовата позиция на предприятието.47      

 
43 Георгиев, Г., Т. Тотев. Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия. 
ДИ “Наука и изкуство”, С., 1957, с. 13. 
44 Георгиев, Г. Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия. ВИНС “Д. 
Благоев”, Варна, 1973, с. 9. 
45 Душанов, И. Обща теория на счетоводството. С., “Счетоводна къща” ЕООД, 1998, с. 
45; Пергелов, К. Теория и анализ на балансите. С., 2002, с. 32. 
46 Kieso, W., S. Irvine. Intermediate Accounting. John Willey&Sons, Toronto, New York, 
Chichester, Singapore, 1991, p. 183. 
47 Dictionary for Accountants. Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. Y., Fifth ed., 1975, 
p. 53; Соколов, Я. В. Основи теории бухгалтерского учета. – Статистика, М., 2000, с. 
401. 
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По отношение на концепцията за анализа на счетоводния баланс през 
разглеждания период може условно да разграничим две разбирания. Те 
отразяват общия и за бившите източноевропейски, и за т.нар. англо-саксонски 
школи стремеж за задълбочено изследване на балансовия състав и структура. 
Същите условно разграничени разбирания обаче въплъщават нееднаквите 
подходи, в които се въплъщава този стремеж. (По същество се отнася за: 
първо, използване на икономическата наука като общометодологична основа, 
върху която се обосновава балансовото равновесие – т.нар. икономически 
подход; второ, за опознаване на счетоводния баланс чрез формулиране на 
хипотези, тяхно наблюдаване и конструиране на модели – т.нар. позитивен 
подход; и трето, за избор между конструираните моделите – т.нар. нормативен 
подход.) Най-общо, използвайки икономическото, позитивното и 
нормативното изследване, счетоводният баланс и респ. неговият анализ се 
опознават от предимно информационно-контролни и съответно аналитични 
позиции.   

Акцентирането върху информационно-контролната същност, заложена в 
баланса, е определено традиционно за българското счетоводство. То отразява 
развитието на изследванията на балансовото обобщаване – единият от 
способите на “логически изградена[та] и обективно съществуваща 
съвкупност”48, наречена метод на счетоводството; израз на акцентирането 
върху информационно-контролната същност на баланса е процедурата по т. 
нар. приключване на сметките. Така върху познатата база на потребителната и 
разменната стойност в предприятието49 се създава информация за 
противоречивото единство между ресурсите и източниците в него, т.е. върху 
основата на активите и съответно пасивите и собствения капитал се опознава 
производственият му и финансов капацитет. Всичко това обвързва анализа на 
балансовото съдържание с детайлното изследване “на стопанските средства 
според конкретния им състав и целево предназначение и [според] източниците 
за тяхното образуване”;50 като водеща част от финансово-стопанския анализ, 
мисленото разчленяване на баланса се свързва със счетоводството, финансовия 
анализ и други  научни дисциплини.51 

Акцентирането върху аналитичната същност на счетоводния баланс може да 
се разглежда като израз на актуалния процес по интегриране на постановките, 
традиционни за българското счетоводство, към англо-саксонските схващания. 
Съгласно това балансът се обяснява с балансовото обобщаване – завършващия 

                                                           
48 Душанов, И. Обща теория на счетоводството. Изд. “Ромина”, С., 2003, с. 43. 
49 Трифонов, Тр. Основи на счетоводството. НБУ, С., 1995, с. 117; Динев, М. Обща 
теория на счетоводството. Изд. “Тракия-М”, С., 2000, с. 48. 
50 Динев, М. Обща теория на счетоводството. Изд. “Тракия-М”, С., 2000, с. 70; Тотев, 
Т., Д. Спасов, Л. Петров. Обща теория на счетоводството. Изд. “Галактика”, Варна, 
1994, с. 65; Душанов, И. Обща теория на счетоводството. Изд. “Ромина”, С., 2003, с. 43. 
51 По въпроса за структурирането на Анализа на стопанската дейност вж. Михайлов, 
М., М. Гергова. Икономически анализ. Акад. издателство “Д. Ценов”, Свищов, 2003, с. 
22, и следв. 
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етап  в счетоводния цикъл52, и по същество показва непренесената стойност в 
предприятието, разбирана като превишение на контролираните над 
притежаваните ресурси в него.53 Във връзка с това, чрез баланса, като способ 
за “вторичен счетоводен анализ”54, се изследва двояко счетоводно балансовото 
уравнение (“два различни начина на разглеждане на един и същ комплекс от 
финансови факти за предприятието”55).  

Налага се изводът, че анализът на счетоводния баланс представлява мислено 
разчленяване на ресурсите и техните източници. Той се изгражда на базата на 
противоречивото единство между полезността и стойността (като вътрешно 
съдържание, същност на активите и съответно пасивите и собствения капитал) 
и служи за детайлно опознаване на производствения капацитет и на 
отношенията и формите по повод на собствеността му. Като част от 
финансово-стопанския анализ, аналитичното изследване на счетоводния 
баланс създава условия за осъществяване на останалите функции по 
управлението56, представлявайки форма на икономическото изследване 
установява “как и доколко финансовото състояние… в началото на даден 
отчетен период е способствувало за нормално изпълнение на поставените 
задачи през периода и [освен това] как фактическото изпълнение на тези 
задачи е повлияло върху финансовото състояние в края на отчетния период”.57 
Във връзка с това балансовото съдържание – обект на анализа, се разглежда в 
контекста на множеството и вътрешни, и външни за предприятието факторни 
влияния; в същия контекст представата за финансовото състояние – предмет 
на анализа, се изгражда на базата на изследването на посочените факторни 
влияния.58 Така анализът на счетоводния баланс се реализира чрез 
постепенния преход от началната (входящата) към крайната (резултатната) 
факторна система или обратно, като в хода на самото балансово изследване се 
разкрива пълната конфигурация от влияещи фактори, метрифицира се тяхното 
влияние, оценява се и се тълкува получената информация.  

                                                           
52 Fertig, P., D. Istvan, N. Mottice. Use Accounting Information. Harcourt Brace Jovanovich, 
New York, 1971, p. 45. 
53 Още през 20-те години на миналия век Sidney S. Dawson (1868-1926) по повод на 
Баланса пише: “Балансът… е кратко изложение на всички баланси [разб. сметки – б. а.], 
оставащи отворени в книгите” – вж. Dawson, S., R. C. de Zouche. London: Sir Isaac 
Pitman&Sons, Ltd, Bath, Melbourne and New York, 1920, p. 2 
54 Трифонов, Тр. Основи на счетоводството, НБУ, 1995, с. 49-50. 
55 Black, Homer A., John E. Champion, R. Gene Brown. Accounting in Business Decision. 
Theory, Method, and Use. Second Ed., Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 
1967, p. 32. 
56 Тимчев, М. Финансово-стопански анализа на фирмата. “Протед”, С., 1994, с. 5, и 
следв. 
57 Ваклиев, Гр., Чуков, М. Тимчев. Основи на икономическия анализ на стопанската 
дейност. ВИИ “Карл Маркс”, С., 1990, с. 196. 
58 Повече за факторния анализ вж. Михайлов, М., М. Гергова. Икономически анализ. 
Акад. издателство “Д. Ценов”, Свищов, 2003, с. 63 и следв.; Христов, Е. Факторен 
анализ на прирасти на абсолютни резултативни величини с реални нетни и брутни 
ефекти. – Икономическа мисъл, 2009, N 3, с. 45-69. 
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При изследване на финансовото състояние на предприятието анализът на 
счетоводния баланс се изгражда многовариантно. Той безусловно се насочва 
към  дееспособността на даденото предприятие, към възможността му да носи 
и да отдава изгода; разнообразието в потребностите на заинтересуваните 
(собственици, инвеститори, служители, кредитори и т.н.) от анализа обаче 
налагат акцентиране върху едни или други счетоводно балансови 
характеристики. В тази разработка, като израз на необходимостта от 
уеднаквяване на аналитичното балансово изследване в международен план, 
възприемаме за водещи насоки в изследването на финансовото състояние 
свойствата и качествата, които се дефинират в § 16 от Общите положения за 
изготвяне и представяне на финансови отчети: 

1. Състав, структура и качествени характеристики на контролираните ресурси 
– характеризира възможността за генериране на икономическа изгода 
(полза) в предприятието и се изследва на базата на съотношенията, 
формирани между отделни ресурси (или техни обединения – групи) и 
общата величина на всички ресурси.  

2. Финансова структура –  характеризира отношението между собствените и 
чуждите ресурси в предприятието. Аксиоматично твърдение е, че колкото 
повече са привлечените от вън (т. е. само контролираните) ресурси  във 
величина на всички ресурси – и притежавани, и контролирани, толкова по-
голяма част от изгодата, поучавана в хода на дейността, се преотстъпва от 
собствениците на заемодателите. Съответно по-значима е зависимостта на 
предприятието от кредиторите му, от условията на кредитните пазари, от 
външните влияния; но високата стойност на отношението между 
собствените и чуждите ресурси е показателна също за по-голяма 
ефективност при инвестирането и финансирането на предприятието, 
голямо доверие в него и т.н. Предимствата и недостатъците на  
финансовата структура се проявяват особено силно в корпоративните 
предприятия, получили широко разпространение през изследвания период.  

3. Ликвидност – показва способността за изплащане на съществуващите 
задължения в краткосрочен план (като правило до една година) и се 
свързва непосредствено с възможността за генериране на пари – в 
границите на обичайната дейност и при висока степен на сигурност. 
Величината на ликвидността се определя като отношение (частно) между 
текущо използваните ресурси и краткосрочно изискуемите задължения; 
познато е също изчисляване на ликвидността като абсолютна разлика: 
краткосрочно употребими ресурси минус краткосрочно изискуемите 
задължения. При интерпретирането на ликвидността високата и съответно 
ниската нейна степен се интерпретират нееднозначно. Във връзка с това 
голямата ликвидност означава, че в предприятието има значителна 
сигурност относно изплащането на задълженията му към доставчиците, 
персонала, за данъчни вземания и т.н. Но високата ликвидност означава 
също излишно “задържане” на ресурси извън дейността и, следователно 
понижена ефективност. Аналогични и противоположни са разсъжденията 
при ниска ликвидност. 
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4. Платежоспособност – характеризира дългосрочната способност за 
изплащане на съществуващите дългове и отразява най-вече взаимовръзката 
между собствените ресурси и дългосрочно платимите задължения. 
Платежоспособността се различава съществено от ликвидността. 
(“Разликата се състои в това, че понятието “Платежоспособност” е израз на 
съотношението към задълженията, когато ликвидността не е по 
необходимост в зависимост от задълженията.”, пише доц. Маргарита 
Гергова.59)  

Посочените свойства  и качества при анализа на счетоводния баланс се 
изследват посредством “система от методи, подредени в определена 
последователност на приложение, в зависимост от конкретните цели”.60 
Всеобща основа на тази система е дедуктивния метод, а на различните етапи 
на изследването се използват способите: (1) логико-математически 
(традиционни, конвенционални) – сравнение, детайлизация, групировка, 
графични и др.; (2) количествени методи – техники за  детерминиран и 
техники за стохастичен факторен анализ; (3) икономико-математически – 
матрични, кибернетични, изследване на операциите и др.; (4) психологически 
– мозъчна атака, конференция на идеи, асоциации, инверсии и др. Всички 
изложени способи предпоставят осъществяването на т. нар. количествен 
анализ на баланса. При него обаче установените абсолютни и относителни 
параметри се възприемат в ограничен смисъл – единствено като позитивни или 
негативни характеристики на финансовото състояние. В тази връзка споделяме 
изразеното от доц. Михаил Михайлов мнение: “… методическите и приложни 
аспекти на анализа се разглеждат предимно от позициите на количествения 
анализ… Отсъства качествен анализ на причините за динамиката на тези 
показатели, на отклоненията им от предходния отчетен период, от праговите 
им значения и т.н.”.61  

Заключение 

Съвременният анализ на счетоводния баланс представлява обобщен, 
теоретичен вид на исторически формиралото се едноименно изследване. В 
него се освобождава от хронологична конкретност знанието за самия баланс 
като обект, за финансовото състояние като предмет и за последователността от 
действия при техния анализ, респ. синтез като метод, развива се само най-
характерното и определящото за аналитичното изследване. По отношение на 
счетоводния баланс в съвременния анализ се запазва представата, че 
балансовият фундамент се изгражда от единната, но двояко проявяваща се 
същност на стойността. Той създава основата на детайлното вникване в 

                                                           
59 Михайлов, М., М. Гергова. Икономически анализ. Акад. издателство “Д. Ценов”, 
Свищов, 2003, с. 335, цит. по Добрев, Д. Учение за балансите. Систематичен курс, С., 
1928, с. 103. 
60 Тимчев, М. Финансово-стопански анализ на фирмата. Протед, С, 1994, с. 69. 
61 Михайлов, М., М. Гергова. Икономически анализ. Акад. издателство “Д. Ценов”, 
Свищов, 2003, с. 18-19. 
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противоречивото единство между възможността за употреба и съответно за 
размяна, които ресурсите, контролирани и/или притежавани от предприятието, 
имат. Върху единната двояко проявяваща се стойностна същност се опознават 
също полезност и стойност в предприятието, както и производственият му 
капацитет и отношенията на собственост. Подобно разбиране залага 
перспективите пред усъвършенстването на балансовия анализ върху 
методологичните постановки на неокласическата икономическа теория.62 Още 
едно обстоятелство, в полза на този подход, е нарастващото разграничение 
между производствените фактори труд и капитал, отдалечаването на 
стойностната величина от цената, непостоянството в ценовите равнища и др. – 
явления, иманентно съпътстващи модерната икономика. 

За характеризиране на финансовото състояние в съвременния анализ се 
обосновават множество абсолютни и относителни показатели. Чрез тях се 
описват детайлно балансови елементи, свойства, отношения,  като на тази 
основа се представят двете страни на баланса, разбирани като израз на 
инвестиции и съответно на финансиране. По същество това означава, че при 
изследване на финансовото състояние се създава информация за значението, 
което всеки ресурс и/или негов източник (или на група от ресурси и/или 
източници) има по отношение на възможността на предприятието да носи и да 
отдава изгода. И освен това се вниква детайлно във взаимните връзки на тези 
значения, т. е. опознава се смисълът им. Така балансовите характеристики, 
установени на етапа на анализа, се обединяват и обобщават, а мислено 
разчлененият (при анализа) счетоводен баланс се възсъздава като синтетичен 
баланс – финансово състояние. По същество това означава, че разкриването на 
абстрактната счетоводно балансова същност се последва от опознаване на 
нейното многообразие. Или, аналитичното изследване на счетоводния баланс 
се развива в последващ го синтез на финансовото състояние. 

В методологичен аспект така оформилото се изследване се изгражда върху 
принципите на диалектиката. В този контекст вникването във 
взаимозависимостите в баланса ресурси – източници, опознаването на 
неговото развитие, на количествените натрупвания и качествените промени в 
него и не на последно място на балансовото единството и противоречие се 
реализира чрез множество количествени методи. Те се взаимстват от 
математиката, статистиката и други области на знанието и като отразяват 
потребността от създаване на все по-обхватна информация за счетоводния 
баланс и финансовото състояние, подпомагат осъществяването на 
интердисциплинарността във Финансово-стопанския анализ. Във връзка с това 
сред насоките за методологично усъвършенстване на балансовото изследване 

                                                           
62 Повече за трифакторната същност на стойността като предмет на неокласическата 
икономическа теория вж. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев. Икономически теории: 
Икономическата мисъл от древността до наши дни. ИК “Хермес”, Пловдив, 2006, с. 
497-561. 
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предлагаме разработването му върху основата на размитата логика.63 По този 
начин се предпоставя отразяването на неопределеността в анализа като израз 
на преходността, на възможната неточност в характеристиката на финансовото 
състояние; създават се и условия за отстраняване на субективността в 
аналитичното изследване. Отнесена към анализа на счетоводния баланс, 
размитата логика подобрява устойчивостта на получените резултати и в 
крайна сметка повишава ефективността му. 

 
63 Златева, П., Г. Киров, К. Стоянов. Приложение на размитата логика за оценка на 
екотуристическия потенциал на селище. – Автоматика и Информатика, 2005, N 4, с. 20-
24; Ангелова, Д. Размитата логика и проблемът за неопределеността. – Философски 
алтернативи, 2009, N 4, с. 81-87. 
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другаде. Студията или части от нея не може да бъде публикувана в други 
издания без писменото съгласие на редколегията. 

Годишен абонамент – 40 лв. 

Списание „Икономически изследвания” (кат. № 1317) е включено в 
Каталога за периодични издания. 

Списание „Икономически изследвания” и всички негови статии са 
включени в каталога на електронната библиотека CEEOL на 
www.ceeol.com. 

От 01.07.2010 г. Икономически институт на БАН се преименува на 
Институт за икономически изследвания на БАН. 

Цена 10 лв. 
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