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СТАТИИ
УДК – 330.8
Econ Lit – В300; Е520; N140

MONETARY CRISIS IN THE 30TH AND THE REACTIONS
OF BULGARIAN ECONOMISTS*
Prof. Dr Ec. Sc. Nikolay Nenovski **
Summary
In the paper, I deal with the issues of how the Bulgarian academic community interpreted
the monetary crisis (especially pound devaluation) and in what theoretical models Bulgarian
economists thought and practical solutions they offered during the Great Depression.
Key words: Bulgarian economic thought, Great Depression
JEL codes: B 10, B 20, B30, N13, N14, G01
The decisive phase of the Great Depression period was the banking crisis in Austria
and Germany, which led to a currency crisis of the sterling pound and its devaluation in the
summer of 1931, and of the dollar in early 1934. The crises of those two main currencies
began to bear directly on Bulgaria and thus became the subject of numerous analyses (Delaisi,
1933; Robbins, 1934).

I
Generally, at that time countries used independent strategies to adapt to the
crisis. Three blocks were formed: first group countries devaluating their currencies
(United Kingdom, the USA, and for example Bulgarian neighbour Greece (1932);
second group countries maintaining the gold standard, with France in the lead, and
conducting strict deflationary policy to limit wages and prices growth; and, finally,
third group countries preserving exchange rate parity and exercising strong exchange
control (Germany, Italy, Hungary, Austria). Bulgaria joined the third group, being
sceptical of the foreign trade liberalisation measures recommended by the 1927 Geneva
Conference. Bulgaria continued to maintain the fixed exchange rate and its convertibility,
and after the devaluation of the US dollar in 1933 the lev was fixed to the French
franc. After the devaluation of the franc in 1936, the Governing Council of the BNB
*

This paper is a short part from the book written during my stay in Orleans, Le Studium (2010). Parts
of the earlier versions were presented at International Conference in Corfu, September 2010, and at the
University of Orleans Research Seminar in October 2010.
**
Nenovsky, Nikolay. University of National and World Economy, Sofia; Le Studium, University of
Orleans, ICER, Torino.
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continued to maintain the fixed exchange rate arguing that „we are not directly hurt by
these devaluations and at the moment there is no need of certain adjustment measures,
and our export will follow its own way (BNB, 2004a, 557-562).
The devaluation of the main currencies made Bulgarian economists finally begin
to treat the crisis as deeply fundamental, and most importantly, as having numerous
manifestations. The range of analyses increased. The basic range of issues, apart
from the explanations of the currency crisis, were narrowed down to monetary issues,
exchange rate and trade control, the condition of the banking system and the need for
its regulation; providing stimulus for the national industry through protection for the
national economy, and Bulgaria’s external debts servicing.
The above topics were not only the result of the serious problems confronting
Bulgaria’s economy, but they were also provoked by the development of western thought
and „attacked” with the instruments of modern western theories. These were mostly
the new theories of managed or administrated social economy, which placed at the core
the role of state and government (incarnation of state power) as a mediator and supreme
arbitrator between the antagonistic social classes and groups. Under different variants,
this model was popular in Germany and Italy and was concretely examined in a number
of economic papers. It was not accidentally that in this period, for the purpose of
popularisation and winning recognition, the Bulgarian economists invited renowned
scholars, among whom Werner Sombart (1932) and Mihail Manoilescu (1933)1. During
that period a number of Italian scholars visited and had their works translated such as
the jurist Giorgio Del Vecchio (visited Sofia in May 1934) and the politicians and jurists
Giuseppe Botai and Alfredo Rocco (translation of their book in 1934).
The reasons for the crisis and depression were sought in the deep economic and
political disequilibria speeded after WWI and the peace treaties, something which,
incidentally, most Bulgarian economists, who were actively involved in the country’s
political life, never stopped repeating. One such example was Alexander Tsankov
who considered global balances and flows of savings, investments, and gold changed,
and industry going through deep technological transformation with machines becoming
of mass use (Tsankov, 1929; 1932). To him:
„The crisis started already before the war and it, perhaps, could have grown
to the same scale: so deep, horrendous and huge as it now is; the war however
speeded up its progress” (Tsankov 1932: 3).
As regards Bulgaria, Tsankov saw the dependency of small and peripheral
countries on the centre, and in his recollections, he would say:
„Regrettably, small countries and in particular the countries on the Balkans
have always been minor pawns, with which the big countries have balanced
their accounts” (Tsankov 1999 [1953]: 283).
Later, in his memoirs written in Argentina, Tsankov would point out the difficulties
in the geostrategic choice of the country, the split in Bulgarian identity:
1

See Bobchev (1933а), see Babulescu (2003).
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„Our tragedy is our divided identity [...]. We, Bulgarians, harboured two souls,
so to say, being Russophiles and Russophobes at the same time. [...]. In spirit
and culture – close relatives, politically and socially – divergent.” (Tsankov
1999 [1953]: 114).
Regarding the outlook for the economy and economic policy, Alexander Tsankov
is clear:
„One thing, however, must not be forgotten; namely, that from now on the
state as a representative of democracy and economic democracy in particular
will tighten more and more its control and its governance in social life as well.
This could perhaps be just an earlier phase to yet another reconstruction of
the world; however, observing life we can say that state is interfering more
and more by way of control and governance in all areas of life, especially in
economic and social life (1932, 16); From now on the state will interfere. This
is perhaps the new that we see coming (1932, 18).
In the keynote speech of Democratic Alliance (Democraticheski sgovor)
movement, held on 12 June 1932, Tsankov demonstrated some of his old principles of
the historical school by saying that despite the positive that he found with Italian fascism
and Hitlerism, we should look for our own specific Bulgarian model of managed state
economy. In his view:
„We will do what we can and will try, in accordance with the soul of the
Bulgarian people and its political, economic and international position, to create
our own genuine, home-spun Bulgarian movement…” „Capitalism however
will prevail. The question is what form, what new forms it will take in order to
provide new stimuli for human progress.”, „[...] to encourage reconciliation
between workers and capitalists through the mediation of the state.” (Tsankov
1932a).
II
Monetary regime became the main topic of analysis and controversy, rekindling
to some extent the debates from the period before the stabilisation of the lev about the
level of the lev fixing and the level of money supply coverage. There was a wide
consensus among our economists about the need to retain the old lev parity despite the
devaluation of the main currencies and our neighbours’ currencies. Indeed, with time,
pro-devaluation ideas did sneak in, but this happened at a later stage. As an alternative
to devaluation and deflation, the Bulgarian economists began to analyse actively the
possibilities of exchange control and the future monetary and non-monetary mechanisms
within the frame of the German zone.
In analysing the devaluation of the sterling pound and the Deutsche mark,
Alexander Tsankov saw them as inevitable consequence of the movement and structure
of monetary and capital flows globally, largely attributable to debts and reparations.
According to him (Tsankov, 1932, 7), having received its reparations from Germany,
France hoarded reserves, which, through England, were once again recycled in Germany
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in the form of short-term loans from British banks. Moreover, as these funds were
invested in long-term projects in Germany, when confidence declined the British banks
could not claim back their receivables from Germany. This undermined the sterling
pound. Although gold was a significant factor of economic development, it was still a
„fetish”, and its uneven distribution among individual countries was noxious.
The fragile chain of monetary payments between countries due to the crisis, as
exposed by Tsankov, was close to the schema proposed at the same period and later by
different western authors (as for instance Delaisi, 1933, Baudin, 1937 among many others).
The leading Bulgarian economists concurred on the benefits and advantages of
the gold standard internationally and at home, which continued even after the devaluation
of the French franc in 1936 (as mentioned above, Bulgaria practically never
devaluated2). In sync with these positions was the support bestowed by our economists
to the French orthodox monetary theories of Charles Rist and Bertrand Nogaro in
their debate with the proponents of the „guided currency [upravliavanata moneta]”,
mainly promoted by British economists (including Hawtrey and Keynes) (see Kalinov,
1932, Mollov, 1935). Especially clear on this point was for instance Lyubomir Yankov
who was against an eventual devaluation of the franc, and this being already a fact
(according to his calculations a devaluation of some 25-35%) – he regarded it as а
catastrophe. In his view:
„Will a depreciation of the French franc put an end to these concerns? Certainly
not. [...]. A balanced policy of saving conducted in a peaceful environment is
an absolute must for public credit to recover. Any other orientation would only
fatally lead to a „guided currency”, much as illusionary the advantages of
such a monetary system could be.” (380); „Raymond Poincare’s franc collapsed
as a result of disrupted state finances” (494). „National currency devaluation
always brings with itself relief to debtors and loss to depositors and creditors.”
(Yankov 1936: 505).
A similar conservative attitude to devaluation was held by another economist,
Assen Ivanov, BNB Governor, who published two articles placing foremost importance
on the key role of savings in exiting a crisis (Ivanov, 1933, 1936). To him:
„Devaluation may only be likened to an injection made to an ill person to
alleviate the pain for a few hours, to soothe him for a while”; „Whoever is
pleading today in favour of cheap money as a means of boosting up the
economic life in our country, is wrong. Cheap money and devaluation cut both
ways, and if they are not properly manipulated, there is the danger of ending
in losses rather than achieving good results” (Ivanov 1936: 582-583).
2

Germany and Hungary also never devaluated officially. Although Romania also kept the exchange rate
parity, in 1936 it devaluated de facto when revaluating its gold reserves, adding the 38% premium
(Blejan and al., 2009). The questions whethe r or when the country gave up some of the characteristics
of the gold standard are methodologically very difficult to answer. Some authors suggest this occurred
when the exchange rate control was introduced, usually in 1931/32; the gold exchange standard was de
facto abandoned, because the free movement of gold was limted (Wandschneider, 2006).

Статии

13

Assen Ivanov not only described the technical problems of the losses resulting
from devaluation (including the role, which in modern terms would be „the theorem of
critical elasticities” of foreign trade), but he was also definitely in favour of encouraging
savings rather than demand. As we already know, this was the watershed of the
disputes held at that time. The same conservative view was held by Assen Chakalov,
who however saw the salvation for Bulgaria lying in foreign exchange restrictions and
protectionism:
„Although the devaluation of the French franc, the Italian liretta and other
currencies do create certain difficulties for debtor countries in relation to their
trade development, and especially for their exports, they are nevertheless in a
position to keep their system by means of protection premia on exports and
boost the development of their economy”; „Fluctuations in the value of the
national currency are always dangerous and create obstacles to the normal
functioning of the economy” (Chakalov 1936: 600-603).
At the same time, there were some shy attempts to look positively on a devaluation,
as well as attempts to study and spread the idea of the „guided currency [upravliavana
moneta]”. In this respect, worthy of mention are young Assen Hristophorov’s allusions
in one of his first articles where, after his stay in London, he described the consequences
of the devaluation of the sterling pound and the dollar, saying:
„Because all things considered, it is not the vastness of the gold reserve stock at
the central bank, but the internal and external economic equilibrium, which
guarantee the stability of the national currency unit. [...] In an eventual devaluation,
the fear of a fast, strong and speculative pick up in wholesale prices and a rise
in the cost of living in general is ungrounded. [...] a possible devaluation of the
coins of the gold bloc would have a faster and more efficient impact on domestic
prices than in the case of the English devaluation” (Hristophorov 1935: 261).
The subtitle of the article („Deflation or Devaluation”) indicates that it was directly
influenced by the numerous publications on this subject, including by Keynes3. It might
be interesting to note that two years later, after the devaluation of the franc, in one of
his articles Hristophorov (1937, 234) clearly mentioned the pick up in prices in France
(22%, which was higher than in other countries) with devaluation already a fact.
There again, and in one next article about the state of global conjuncture, Hristophorov
explicitly underlined the fast development of virtually all countries after devaluations,
by implicitly stating his view that gold is „chains” to economic development (similar to
Keynes’s and Eichengreen’s interpretations).
Zhelyo Burilkov, a BNB deputy governor, made an exhaustive and particularly
extensive analysis of the new theories and techniques of the Central Bank, where
though implicitly, the discretionary monetary policy was given a support (Burilkov,
1934). It is interesting that Burilkov sided with the economists who believed that
monetary policy is a science and theory, and not only art, practice and experience.
3

For more information, see Rist (1933), Baudin (1937).
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(The analysis presents the ideas of Hawtrey, Keynes, Wiksell, Cassel and Fischer.
Keynes is not clearly distinguished from the rest, and the LLR function is not explicitly
mentioned (the article speaks about the „bank of banks”) although some of Bagehot’s
views are introduced.)
III
If we should summarise the arguments, which Bulgarian scholars upheld against
devaluation and deflation, and in support of exchange control, these could be narrowed
down to the following:
First, as already mentioned, Bulgaria was a debtor country that considered debt
service a key priority. In fact, Bulgaria was an extremely diligent payer who pursued
to preserve its reputation through debt service. Due to its political isolation after WWI,
however, its endeavours as a good payer were not recognised and it had to shoulder
its liabilities with almost no relief (Ivanov, 2001, 2004). In his speech marking the
BNB’s 50th anniversary, then-prime minister Andrey Lyapchev said, „one would be
hard put to find quite such a young nation in quite such exacerbated circumstances as
ours these past fifty years, yet one which can boast that it has ever occupied the
position of an exemplary payer to its foreign creditors” (BNB, 2001,135). With respect
to structure, Bulgaria’s debt was denominated in gold backed leva and was mostly
owed to non-devaluing countries. According to The Royal Institute of International
Affairs, „in Bulgaria it is almost certain that the transfer question has predominated”
(1936, 98) and the purpose of maintaining the currency on a gold basis „has presumably
been to avoid an increase in the costs of the foreign debt service” (1936, 129). Even
before reparation payments began in October 1923, foreign debt service reached the
amount of 112 million gold francs in 1918 to 1922: 16.3 per cent of budget expenditure.
This represented a quarter of the national wealth. Sterling devaluation offered some
relief to Bulgaria since its debt was predominantly in pounds. Debt service now
accounted for 11 per cent of budget expenditure; there was no great BNB asset loss
since a comparably small amount of assets was denominated in sterling. Summarising
the opinions of many economists at that time, a hypothetical devaluation would certainly
increase national debt burden, while any possible advantages would be marginal
(Sarailiev, 1937, 27).
Second, the balance of payments constraints were particularly tight, and not only
with regard to foreign debt service. The prices of agricultural products, which accounted
for the major part of Bulgarian exports, fell sharply on international markets and
aggravated the terms of trade. The September 1932 Stresa Conference that focused
on possible assistance to Southern European countries (a major part of the so-called
„agrarian bloc”) noted that the price drop reached 70 per cent (Bonnet, 1933, 21). A
fund concentrating revenue from the sale of agricultural products to developed countries
was proposed to be used as partial debt service (the United Kingdom vetoed it).
Third, systematic exchange control could be interpreted as a defence against
restrictions introduced by Bulgaria’s trading partners and their abandonment of the
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gold parity. The farming price drop was combined with a number of restrictions on the
import of agrarian products to Germany and France with a view to protecting indigenous
farmers through economic and political means (Raupach, 1969). Turkey, an important
Bulgarian trading neighbour, also introduced some restrictions on Bulgarian imports.
In April 1932, the drachma joined the devaluers’ club and Bulgaria lost its competitive
and long-standing positions on the Greek market.
The fourth and direct cause of exchange control was the intensification of capital
outflow from Bulgaria at the end of 1931. In addition to this global imbalance, Bulgarian
economists provided a list of long-term domestic factors like the purge and confiscation of
capital claimed to be illegally accumulated during the Wars, and political instability, which
certainly contributed to decreasing Bulgaria’s capital accumulation and foreign reserves.
Also of interest in this period were the discussions of the banking dimension of
the crisis. A known fact is that over the period 1931 - 1935 the number of banks
declined from 131 to 98 due to failures and consolidation (Kemilev, 1936). According
to Kiril Kossev’s recent study (2008), the banking crisis in Bulgaria was one of the
severest: only in the period 1929 - 1932 bank deposits decreased by 50%. Laying the
foundations of banking supervision with the establishment of the Bankers Board
(Bankerski savet) and the introduction of a range of accounting rules were a
manifestation of recognising the need for a regulated financial system and the
weaknesses of the free market. All these measures could be interpreted as
manifestations of a general trend toward greater state interference in the economy
and more active monetary policy.
As was already indicated, the last phase of the Great Depression was the
disintegration of the world economy into several blocs with Bulgaria making its choice in
favour of the Germany administrated area of influence. The exchange control, and later
on the clearing treaties became a key monetary instrument in fighting deflation and
crisis. A detailed account of the exchange control and clearings in historical perspective
is given in Nenovsky and Dimitrova (2007). One of the most active group of Bulgarian
economists among the five mentioned, the Marxists’ group, was extremely active in this
period, shaping one of the main traits of Bulgarian theoretical interpretations of the Great
Depression. This group displays some worthy of note and curious features, which account
for much of the specifics of the Bulgarian interpretation of depression from that period.
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ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА И ПАЗАРЪТ
НА ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
Доц. д-р Христо Мавров
Една от характерните особености на глобалната финансова криза от 2007
- 2008 г., превърнала се и в икономическа, е ролята на пазара на недвижими
имоти и по-конкретно, на пазара на жилища. Налага се мнението, че процесите,
развили се и свързани с пазара на жилища могат да дадат ключа към изясняване на причините за кризата. Както отбелязва Дж.Стиглиц, отличителна черта
на тази криза, получила вече популярност като „Великата рецесия” е, че „тя
носеше етикета „Произведено в Америка”1. Освен, че тръгва от най-развитата икономика, кризата е породена от пазара на жилища и ипотечния пазар „Основните моменти в тази история са добре познати. В Съединениете
щати имаше балон на недвижимите имоти. ..... балонът се спука и цените паднаха рязко от стратосферните си нива .....”2. Това, което се случва
в САЩ в по-малка или по-голяма степен засяга и други икономики – т.е. оформя се „глобален балон на недвижими имоти”3. В статия на списание The
Economist се потвърждава наличието на ценови балон на имотния пазар в Австралия, Ирландия, Великобритания, Испания, Белгия, Франция и др.4 Съществуват и други проучвания за имотния балон5.
Редица теоретични и емпирични изследвания доказват зависимостта между
имотния пазар и макроикономическата стабилност и нестабилност6. Установява се цикличност в динамиката на цените на имотите, която е тясно свързана с
бизнес цикъла. Ценовото деформиране на имотния пазар в случаите на ценови
балон има силен дестабилизиращ макроикономически ефект, свързан с неефективното разпределение на значителни обществени ресурси.
1

2
3
4
5

6

Стиглиц, Дж. Свободно падане. Изд. къща „ИнфоДар” ЕООД – София, 2010, гл. първа „Ключът
към кризата”, с. 31.
Пак там.
Пак там.
Global house prices. The Economist. Jul 8th 2010, http://www.economist.com/node/16542826
Shiller, Robert J. The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What
to Do about It. Princeton University Press, 2008. Fackler, M. Take It From Japan: Bubbles Hurt. The New
York Times; http://www.nytimes.com/2005/12/25/business/yourmoney/25japan.html?pagewanted=1&_r=1
Muellbauer, J. and A. Murphy. Housing markets and the economy: the assessment. Oxford Review of
Economic Policy, Volume 24, Number 1, 2008. pp.1-33. Goodhart, Ch. And B.Hofmann. House
prices, money, credit and the macroeconomy. Oxford Review of Economic Policy, Volume 24, Number
1, 2008. pp.180-205.
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В този смисъл, изследване на динамиката на цените на жилища в България, в контекста на наличие или отсъствие на ценови балон за периода 1998 2010 г. има отношение към поведението и на българската икономика през последните години и след глобалната криза и поради това е основна цел на тази
статия.
Терминът ценови (икономически) балон7 е широко използван, когато става
дума за цени на активи, но невинаги са дефинира точно. Едно от разбиранията
е, че балон на имотния пазар има тогава, когато цените на имотите нарастват с
темпове над нормалното в кратки периоди от време, след което следва стремително намаляване. По-голяма прецизност в дефинирането изисква уточнението, че при балон нарастването на цените на жилищата не може да се обясни
изцяло с фундаментални фактори8 (като разполагаем доход, темп на растеж на населението, спадане на лихвения процент по ипотечни заеми, цени на
суровините и др.), а е резултат и на психологически фактори, свързани с
желание за спекулиране и може да се оправдае единствено, ако се очаква поскъпване на имота в бъдеще. С други думи в основата на ценовия балон на
пазара на жилища и отклонението от историческия тренд стоят очакванията
за бъдещото повишаване на цените на имотите. Това позволява временно цените на жилищата да са надценени. По време на ценови балон купувачите на
имоти смятат, че едно жилище, което при нормални условия за тях е твърде
скъпо, сега става примамливо, тъй като ще им позволи в недалечно бъдеще (на
основата на опита от предната година) да реализират капиталова изгода (разликата между бъдещата по-висока продажна цена и настоящата цена на имота). Стимулите към други форми на спестяване намаляват. Покупката на жилище се разглежда като изгодна форма за натрупване и спекулиране. Инвестицията в имот става изгодна поради вярата, че цените ще вървят нагоре. Но оптимистичните очаквания, като фактор за раздуване на ценовия балон, могат да се
появят и развият само в период на икономически подем и при повишено парично предлагане. В тези условия на свръхоптимизъм икономическите агенти прекрачват нормалните равнища на дълг и риск. Заедно с това, уязвимостта от
катастрофа на финансовата система се увеличава 9.
За да се анализира нарушаването на връзката между динамиката на цените на пазара на жилища и основните фундаментални фактори (идентификацията
за ценови балон на имотния пазар) в икономическата литература най-често се
използват следните показатели: динамиката на реалните цени на жилищата,
7

8

9

Като един от първите ценови балони в литературата (има разбира се и несъгласия) се посочва
т.нар. мания по лалетата „tullipmania” в Холандия през 1636-37 г. Тогава цената на една луковица достига 10 годишния доход на един занаятчия.
Calvo, Guillermo A.. „Tulipmania” in The New Palgrave: A Dictionary of Economics. J. Eatwell, M.
Milgate, and P. Newman, 4 vols, 1987, p. 707.
Подобна гледна точка за причините и механизмите на икономическия цикъл дава теорията на
Хаймън Мински. Тази теория се отнася към посткейнсианското направление в Икономикса.
Minsky, H. The Financial Instability Hypothesis. Working Paper No. 74, May 1992, pp. 6-8. http:/
/www.levyinstitute.org/pubs/wp74
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отношението на цената на жилището към дохода (price to income ratio) и отношението на цената на едно жилище към наема за него (price to rent ratio) 10.
1. Динамиката на реалните цени на жилищата
Реалната цена на едно жилище представлява неговата пазарна цена, дефлирана с индекса на цените. Вариант на този показател е сравнението на нарастването на номиналните пазарни цени на жилищата и индекса на потребителските цени или сравнението на темпа на изменение на номиналните пазарни цени
на жилищата с инфлацията.
Като правило, средно в дълъг период от време процентното изменение на
цените на жилищата трябва да кореспондира с размера на инфлацията. С други
думи, реалната цена на едно жилище не трябва да е подложена на значителни
изменения. Значителни отклонения в кратък период от тази фундаментална пропорция са сигнал за наличие на ценови балон.
2. Отношението на цената на едно жилище към дохода
Доходът е един от основните фактори, определящ търсенето на жилища. В
дългосрочен план трябва да има съответствие в динамиката на дохода и поточно на дохода на глава от населението и на пазарните цени на жилищата. Повисоките цени изискват и пропорционален растеж в дохода. Драстичните отклонения от тази фундаментална пропорция е свидетелство за ценови балон на
имотния пазар. Разновидност на този показател е отношението цена на жилище
към работната заплата.
3. Отношението на цената на едно жилище към наема за него
В дългосрочен период това отношение трябва да остава относително стабилно.
Разновидност на този показател е сравнението на плащанията по един ипотечен заем с наема за едно жилище – би трябвало наемите да са приблизително равни на лихвата по дългосрочните ипотечни заеми. Фундаменталната пропорция е наемите да се променят пропорционално на цената на жилищата.
Методологията на изследване включва количествен динамичен анализ на
посочените показатели за периода 1998 - 2010 г. в България и сравнение с някои
други страни, за които икономистите са установили наличието на ценови балон
на жилищния пазар (Англия). Поради липса на достатъчно данни, акцентът ще
бъде поставен върху първите два показателя.

10

Вж. Buckley, J. C.O‘Leary. A real estate bubble in Bronx? A Study of Trends in Bronx Multifamily
Housing Pricing, 1985 to 2001, Bronx, New York, 2003. http://www.unhp.org/pdf/bubble.pdf
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Първи показател – изменение на реалните цени на жилищата в
България. Анализира се периодът 1998 - 2010 г. Данните са от НСИ – пазарна
цена на 1 кв.м. на старите апартаменти в областните градове по тримесечия 11.
За изчисляване на реалната цена се използва хармонизираният индекс на
потребителските цени при база 2005 г. равна на 100 на НСИ. Резултатите са
представени на фиг. 1.
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Фиг. 1. Реална цена на жилищата в България 1998 - 2010 г.
по тримесичия (лв./кв.м; НІРС_05)
Движението на реалната цена на жилищата в България до края на 2003 г. е
относително постоянно и се колебае около 400 лв. за кв.м. През 2004 г. реалната
цена тръгва бързо нагоре и достига своя връх от 1072 лв. (номинална цена 1418
лв.) през трето тримесечие на 2008 г. (1 година след началото на глобалната
криза). В реални измерения увеличението е 137% или почти 2,4 пъти, докато в
номинално изражение нарастването достига 354%. Две сравнения с други страни – в реално и номинално изражение, ще илюстрират по-убедително силното
надценяване на стойността на жилищата в България през този период.
Сравнение в номинално изражение. В Испания за периода 1995 - 2007
г. цените на имотите номинално нарастват с 201%12. В Англия, за периода 1998
11

В България все още няма добра статистика на цените на пазара на недвижими имоти. Единствените официални данни предоставя НСИ, но в тях не са отразени цените на новопостроените жилища. Това поражда неточности, но приемаме условно, че динамиката на цените на старите апартаменти корелира силно с динамиката на цените на новите жилища. Аргумент в полза на реалността
на подобно допускане е връзката между цените на старите и новите жилища във Великобритания
за периода 1952 - 2001 г. Изчисленият от автора коефициент на корелация е 0,9945, който е
близък до 1. Данните са по: UK House price, Nationwide Building Society. http://
www.nationwide.co.uk/hpi/downloads/UK_house_price_since_1952.xls. С други думи, там съществува почти перфектно съвпадение между цените на стари и нови жилища. Единствената разлика е в абсолютната им стойност. В началото на периода съотношението е било 1:1,4 в полза на
новите жилища, докато се стигне до съотношение 1:1,04 в последните години.
12
Според испанското министерство на жилищното строителство. http://www.spainrei.com/MiVSpain-Property-Prices-95-07-yearly.htm
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- 2007 г. цената на средно жилище нараства от 81 722 паунда на 219 256 паунда
или 168%13. За същия период в България цената на квадратен метър на жилищата се увеличава от 312 лв./кв.м. на 1118,8 лв./кв.м или с 258%.
Сравнение в реално изражение. Според изчисления на Голдман Сакс,
ако се приемат за 100 реалните цени на жилищата през 1997 г., то през 2006 г. в
Англия те са 340, в Ирландия – 290, в Испания 220, във Франция – 200, в САЩ
– 170, 140 в Италия и 100 в Германия14. Макар и за малко по различен период
1998-2008 г. със своите 237 единици България се нарежда преди Испания в тази
класация.
Интересно е и сравнението на динамиката на реалните цени в България и
Англия, представено на фигура 1 и фигура 215.
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Фиг. 2. Реална цена на жилищата в Англия за периода 1975 - 2010 г.
Вярно е, че за България периодът е само 12 години, докато за Англия е 35
години, но не може да не се открие известно сходство в двете графики. Периодът от 1999 до 2003 - 2004 г. е движение на цените под тренда, а след това
високо над тренда. Има и една очевидна разлика – в България спадът през 2009
и 2010 е значително под тренда, докато в Англия достига тренда и дори през
второ и трето тримесечие на 2010 г. има движение на цените над тренда.
Тези две сравнения водят до извода, че в България цените на имотите
нарастват в по-голяма степен, в сравнение със страни, за които икономистите
са единодушни, че са „развили” имотен балон.
Наличието на бърз растеж на цените не е достатъчно като доказателство
за имотен балон. Необходим е още и драстичен спад на цените. Точно това се
наблюдава в България през 2009 и 2010 г. В сравнение с достигнатия през 2008
13

Chamberlin, Graham. Recent developments in the UK housing market, Economic and Labour Market
Review 3 (8), August 2009.рр 29-38. http://www.statistics.gov.uk/elmr/08_09/downloads/
ELMR_Aug09_Chamberlin.pdf
14
http://en.wikipedia.org/wiki/British_property_bubble#cite_note-2#cite_note-2
15
Графиката е построена по данни на: UK House price, Nationwide Building Society. http://
www.nationwide.co.uk/hpi/downloads/UK_house_price_since_1952.xls
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г. връх, през второ тримесечие на 2010 г. цените на жилищата падат с цели 33%
до 714 лв. в реално и 971 лв. в номинално изражение.
Включването в анализа на темпа на изменение на цените подсилва направените изводи. На фиг. 3 са представени темповете на нарастване на реалните
и номиналните цени на жилища в България.

жилищна инфлация

Фиг. 3. Изменение на пазарните цени на жилища – реално
и номинално за периода 1998 - 2010 г.
Първият извод е за наличието на синхрон в тяхното изменение. Това означава, че общата инфлация (изменението на цените на другите стоки и услуги)
не е причина за съществени отклонения на номиналните от реалните цени на
жилищата през периода. На второ място, след 2003 г. до 2008 г. се наблюдава
ежегодно нарастване на реалните цени, което се измерва с двуцифрени числа.
На трето място, се очертават големи амплитуди в изменението на цените, като
колебанията достигат от +41% през 2004 г. до -24% през 2009 г. Подобно поведение на цените е присъщо на ситуация, която икономистите наричат ценови
балон.
Интересно е, разбира се, и представянето на динамиката на цените на
жилища в сравнителен план с други страни. За целта се използва глобалният
индекс Найт Франк за изменението на цените на жилищата16. Данни за този
индекс могат да се намерят по тримесечия от 2006 г., както за величината на
процентното изменение на цените за съответната страна, така и нейното място
в класацията на около 40-50 изследвани страни. На фиг. 4 е представена динамиката на изменението на цените на жилищата в България за периода от първо
тримесечие на 2006 г. до трето тримесечие на 2010 г. и мястото, което България
е заемала в глобалната класация.
16

Knight Frank Global House Price Index: http://www.knightfrank.com/news/Knight-Frank-GlobalHouse-Price-Index-082.aspx
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Фиг. 4. Глобалният индекс Найт Франк за изменение на цените
на жилищата в България (Q1 2006-Q4 2010)
Данните сочат, че до началото на 2009 г. България е на челно място по
темп на нарастване на цените на жилища в света. По-конкретно:
Първо място

– III и IV тримесечие на 2008 г., I и II тримесечие
на 2009 г.
Второ място
– II тримесечие на 2006 г. и I тримесечие на 2007 г.
Трето място
– II тримесечие на 2007 г., III тримесечие на 2008
и IV тримесечие на 2008 г.
Четвърто място – IV тримесечие на 2006 г.
Глобалната финансова криза, започнала със срив на имотния пазар в САЩ,
доведе до лавинообразно спадане на цените на имотите в света. В България
спадът започна с година закъснение, като и тук страната ни държи челните
места, но този път по темп на намаление на цените на имотите. Спадът през
последните три тримесечия на 2009 г. и първото на 2010 г. се измерва с двуцифрени числа, средно около 23-24% и страната заема последните места в класацията – 30-то, 39-то и 42-ро място. През трето тримесечие на 2010 г. спадът намалява на 6%; въпреки това страната е на 42-ро място от 48 наблюдавани страни.
Едва през четвърто тримесечие на миналата година се отбелязва слабо нарастване на цените на имотите от 0.5% (32-ро място от 45 страни).
Изводът е, че глобалният индекс Найт Франк и по отношение на върховите темпове на растеж, и по отношение на драстичния спад, e доказателство за
силното надценяване на стойността на жилищата в България до 2008 г. Цените
на жилища проявяват значителна нестабилност, те определено не са движени
от фундаментални фактори, което е основание за потвърждение на хипотезата
за наличието на ценови балон на този пазар.
Втори показател – съотношението между цената на едно жилище
и средния доход. Тук се използват две разновидности на този показател.
Първата е съотношението цена на средно жилище (70 кв.м.) към
средната месечна заплата в края на годината. Показателят се конструира
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по формулата (пазарна цена на кв.м към средна работна заплата*70) 17. Неговото изменение за последните 12 години е представено на фиг. 5.
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Фиг. 5. Съотношението цена на жилище/работна заплата
в България за периода 1998 - 2010 г.
От представените данни може да се установи, че до 2003 г. това съотношение се колебае около 100 средни месечни заплати за едно жилище от 70 кв.м.
След 2003 г. посоченото съотношение започва стремително да нараства за да
достигне до 177 средни месечни заплати (или 14,75 годишни) в края на 2007 г. и
почти се запазва през 2008 г. След това рязко спада и през 2010 г. доближава
числото 100 (100 месеца или 8,33 години са необходими за да се купи едно
жилище). Сравнението с други страни показва следното.
В Израел това съотношение е стабилно за период от 15 години преди 2007
г. и е около 100 месеца (8,33 години)18, което е равно на съотношението в България преди 2003 г. и през 2010 г.
В Англия, в най-скъпия град – Лондон, през 1997 г. показателят цена на
жилище/работна заплата е 48 месеца или 4 години, а през 2006 г., когато цените
се повишават с около 185%, нараства на 96 месеца или 8 години19.
Изводът е красноречив: дори и при най-значимото нарастване на цените
на жилища в Англия (Лондон) в нейната история, за едно жилище са били необходими 8 годишни работни заплати, толкова, колкото в България преди началото
на ценовия шок. Със своите почти 15 годишни работни заплати, необходими за
едно средно жилище, България далече изпреварва Англия, страната, в която по
признание на икономистите е възникнал балон на имотния пазар.

17

Данните за цената на жилището са – тримесечни данни за средните пазарни цени на стари апартаменти в областните градове на кв.м. от НСИ
18
В тази страна не се отчита наличие на ценови балон на имотния пазар. Вж. Dar Vered, Is the housing
bubble really just a lot of babble? 2009. http://www.haaretz.com/print-edition/business/is-the-housingbubble-really-just-a-lot-of-babble-1.4511
19
Вж: http://www.tuc.org.uk/extras/table1.pdf
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Другият показател, който се използва, е съотношението цена на едно
жилище към БВП на глава от населението. На фиг. 6 е показана динамиката на този показател.
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Фиг. 6. Съотношението цена на жилище към БВП
на глава от населението в България за периода 1998 - 2010 г.
За България най-ниската стойност на този показател е 8 през 2002 г., а найвисоката – двойно по-голяма, 16, през 2008 г. След 2008 г. се наблюдава намаляване на показателя в продължение на 2 години, за да достигне стойност 10,2
през 2010 г. Тази стойност може да се окаже дългосрочната величина, около
която се колебаят текущите стойности. Очакваното слабо повишение на БВП
през 2011 и следващите години и спадането на цените на жилища най-вероятно
ще доведе до намаляване на величината на показателя под 10.
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Фиг. 7. Отношението цена на жилище 100 кв.м към БВП
на глава от населението
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За международни сравнения с този показател могат да се използват данните от Глобалния имотен наръчник (Global Property Guide)20, който провежда
свои собствени проучвания за цените на имотите, а данните за БВП на глава от
населението в долари са на МВФ. Формулата, която се прилага е: (цената на
кв.м/ БВП на човек)*100. Нормално е, това отношение да е относително повисоко в бедните, в сравнение с богатите страни.
Сред 34-те изследвани европейски страни (вкл. Русия), България се нарежда
между първите 7 с числова стойност на показателя от 37,51, т.е. 5 пъти по-висока
от тази на Белгия и Австрия, независимо, че данните се отнасят за 2009 г., когато
цената на имотите у нас е спаднала почти с една трета (вж. фиг. 7). И по този
показател има индикации за формиран ценови балон на имотния пазар в България.
Третият показател – отношението на цената на едно жилище към
разходите за наем. На практика се използва показател, изчислен като цената
на едно стандартно жилище се раздели на годишния доход от наема, който може
да се получи от него. Той показва с колко годишни наема може да се закупи
жилището (срок на откупуване).
По този показател може да се съди дали цената на имотите расте над
обичайното и дали е за предпочитане да се закупи или наеме жилище. Няма
строго определена стойност за този показател. Той е различен за отделни страни и трябва да съответства на дългосрочния тренд. За периода 1987 - 2007 г. в
САЩ това отношение е около 15 и представлява дългосрочния тренд. Според
Д. Бейкър, предсказал21 формирането на имотния балон в САЩ, числото 15
може да се използва като практическо правило за определяне на състоянието
на имoтния пазар. Надхвърлянето му ще означава, че цените на жилищата са
надценени. За Дейвид Ленхард22 този показател трябва да е 20. В годините на
формиране на ценовия балон на имотния пазар – 2005 - 2007, в редица американски щати се надхвърля числото 2023.
В нашата статистика не се публикуват отделни данни за величината на
наемите на жилищата. Този разход е представен като част от разходите на
домакинствата за жилище, вода, енергия и поддръжка, което затруднява изчисляването на посоченото по-горе съотношение в динамичен аспект. Известна
информация може да се получи от Инвестиционния имотен индекс по страни
(Property Investment Index by Country), но за съжаление той е наличен само за
2009 и 2010 година, което прави невъзможно използването му в годините преди
20

Вж. http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-gdp-per-cap/
Baker, D. The Run-up in Home Prices: Is It Real or Is It Another Bubble? CEPR paper, 2002. http:/
/www.cepr.net/documents/publications/housing_2002_08.pdf
22
Носител на наградата Пулицър за коментари. Leonhart, D. Sour Home Market, Buying Often Beats
Renting. New York Times. April 21, 2010. http://economix.blogs.nytimes.com/2010/04/21/is-15-abetter-rent-ratio-cutoff
23
През 2005 г. в 40 щата показателят цена/наем е над 20, а в 15 щата е под 20. Най-висока е
величината на коефициента в Окланд, Калифорния – 47,4, а най-ниска в Питсбърг – 11,6. Вж.:
The New York Times, April 20,2010. http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/20/business/
20100420-rent-ratios-table.html?ref=economy
21
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кризата и определянето на дългосрочен тренд. За 2010 г. стойността на този
показател за България е 19,69 и тя се нарежда на 26 място от 68 страни, включени в класацията във възходящ ред. В Англия съотношението е 35, Бахрейн е
първи с 6,94, а Пакистан – последен със 113. През предходната 2009 г. България
е 25-та, но с по-висока стойност на показателя – 25,19. Интересно е, че Англия
е на предпоследно място със стойност на показател от 58,62.
Извършеният анализ на поведението на пазара на жилища в България през
периода 1998 - 2010 г. чрез показателите: динамиката на реалните цени на жилищата, отношението на цената на жилището към дохода и отношението на цената на едно жилище към наема за него, дава основание за заключението, че в
края на 2003 г. в България се поставя началото на имотен балон, който се „пука”
през първо тримесечие на 2009 година – година след началото на глобалната
финансова и икономическа криза. Сравнението с други страни, за които е установен ценови балон на имотния пазар дава допълнителни аргументи в подкрепа
на подобно твърдение.
Необходимо е да се подчертае, че тезата за ценови балон ще е толкова покатегорична, колкото по-добра информационна основа има подобен анализ. За
съжаление, в областта на статистика на недвижими имоти официалните данни
са изключително оскъдни. Глобалната криза показа значението на пазара на
недвижими имоти за макроикономическата стабилност. А това означава, че е
необходимо извършването на промени, водещи до обогатяване на статистическата отчетност в тази област.
Един от най-важните въпроси, свързани с имотния балон в България е за
причините, които са го породили. Това не са нито засиленото вътрешно търсене,
поради нарастване на населението (населението на България за изследвания
период 2001 - 2010 г. намалява с 581 750 души) 24, нито увеличаването на реалния разполагаем доход25, нито ниският лихвения процент и увеличеното парично предлагане26.
С най-голямо основание причината може да се търси в наличието на глобална свръхликвидност, в съчетание с факторите на макроикономическа стабилност в България след 1998 г., което доведе до огромен приток на преки чуждестранни инвестиции. Почти 1/3 от тези инвестиции беше насочена в сферата
на строителството и пазара на недвижими имоти и имаха спекулативна цел.
Към това могат да се добавят и засилената кредитна експанзия и улеснени
условия за придобиване на жилищни кредити. Каква е тежеста на тези фактори
във формирането на ценовия балон и каква е ролята на очакванията е предмет
на последваща разработка.
24

По данни от НСИ. виж http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=36&sp2=37&SSPP2=39
Изследваната в статията динамика на съотношението цени/доход доказва, че цените на жилища
нарастват значително по-бързо от дохода.
26
Страната е във валутен борд – паричното предлагане следва изменението на международните
резерви. Освен това, поради високия странови риск (независимо от валутния борд) лихвените
проценти са едни от най-високите в Европа.
25
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THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND
THE HOUSING MARKET IN BULGARIA
Assoc. Prof. Dr Hristo Mavrov
Abstract
The article presents a study of the dynamics of housing prices in Bulgaria in the context
of the presence or absence of a price bubble during the period 1998 - 2010.
The proposition is that during that period there was observed price deformation of the
property market. There was formed a price bubble, which burst in 2009 as a result of the global
financial and economic crisis of 2007. In order to prove that thesis there have been used the
following indicators: the dynamics of real housing prices, the relationship between the price of
a home and the income and the relationship between the price of a home and the rent for it.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И РЫНОК
ЖИЛЬЯ В БОЛГАРИИ
Доц. д-р Христо Мавров
Резюме
В статье исследуется динамика цен на жилую недвижимость в Болгарии в контексте
наличия или отсутствия ценового пузыря за период 1998 - 2010 г.
Мы утверждаем, что в этот период наблюдается деформация цен на рынке жилья.
Появился ценовой пузырь, который в 2009 году лопнул в результате глобального финансового и экономического кризиса 2007 года. В качестве доказательства нашего утверждения использованы следующие показатели: динамика реальных цен на жилую недвижимость, отношение цены одной квартиры к доходам и отношение цены одной квартиры к
арендной плате за нее.
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КОНЦЕПЦИЯТА „АРХИТЕКТУРА, ОРИЕНТИРАНА
КЪМ УСЛУГИТЕ” – ПРИЛОЖИМОСТ В БАНКОВИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Доц. д-р Силвия Парушева
Въведение
Един от важните фундаменти, на чиято основа функционира всяка търговска банка, е нейната ИТ-инфраструктура, включваща компоненти като хардуерна
платформа, системен и приложен софтуер, мрежова и телекомуникационна платформа и др. Бързото пускане на нов продукт на пазара, промяната на съществуващ, осигуряването на по-добро обслужване на клиентите и пр., са изисквания на
банковия бизнес, за изпълнението на които е нужна гъвкава, адаптивна ИТ-инфраструктура. Възможен подход за нейното поддържане е изграждането на архитектура, ориентирана към услугите (Service-Oriented Architecture /SOA/).
Целта на статията е да се изследват възможностите за използване на
архитектурата, ориентирана към услугите в банковата сфера.
SOA се определя по-скоро като парадигма, отколкото като строго дефинирано понятие. Няма точно определени критерии, според които да се определи
дали дадена архитектура или система съответства на стилa на SOA-архитектурата. Като важни аспекти на SOA най-често се посочват: бизнес и ИТ концепция,
базирана на услуги; гъвкаво настройвани бизнес процеси чрез просто и адаптивно
свързвани услуги; автономни и свободно свързвани и обменяни услуги; услуги,
ориентирани към действащи бизнес процеси. SOA обединява и подпомага постигането на важни цели, като: компонентно базирано развитие (Component Based
Development), интеграция на фирмените приложения (Enterprise Application
Integration /ЕАI/) и управление на бизнес процесите (Business Process Management).
Архитектурата, ориентирана към услугите, се основава на подход за построяване на ИТ-инфраструктурата на организацията, в съответствие с който всеки
неин бизнес процес се разглежда като набор от взаимодействащи бизнес операции – услуги. С понятието „услуги” се обозначават софтуерни компоненти,
които могат да бъдат комбинирани в бизнес процеси. Компонентите-услуги (назовавани в литературата още като функционални блокове, модули, „тухлички”,
приложения) биват извиквани чрез публични интерфейси (връзки), често в мрежова среда, включително и чрез интернет. За разлика от библиотеки или други
компоненти, услугите само се извикват от потребителите, но не се вграждат в
извикващата ги система. SOA услугите често комуникират чрез SOAP 1-уеб
1

SOAP – Simple Object Access Protocol
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услуги или Messaging системи, но се използват и други комуникационни подходи. В контекста на банките услуга може да бъде, например, операция по откриване на сметка, по изчисляване на полагаща се лихва и пр. В съответствие с
този подход всяко използвано от банката приложение може да бъде представено като набор от услуги, а задачата за автоматизация на бизнес процесите се
трансформира в задача за организация на извикване на услугите в нужната последователност. Един от ключовите етапи от построяването на SOA е отделянето на услугите. При правилното им отделяне, услугите стават слабо свързани
помежду си, т.е. работата на една услуга не влияе на работата на другите. Ако
това изискване е изпълнено, се проявява на практика едно от основните предимства на SOA – гъвкавостта, т.е. възможността бързо да се автоматизират
нови бизнес процеси чрез комбиниране на отделни „тухлички”.
Разработчиците на софтуерни продукти използват идеологията на SOA за
създаване на приложения, в които модулите или по-малките компоненти взаимодействат помежду си чрез добре дефинирани интерфейси, като по този начин
намалява взаимното влияние на компонентите един на друг. Такива приложения
по-лесно се поддържат и развиват, в сравнение с монолитни системи от предишното поколение.
Aктуалност на SOA-проектите в банките
Актуалността на прилагането на SOA-концепцията във финансовите институции се предопределя от няколко фактора:
 Въздействие на пазара и необходимост от адаптиране спрямо
променящите се бизнес процеси
SOA е подходяща за фирми и институции, които оперират на пазар, отличаващ се с динамика, променчивост и възможности за адаптация. Такива са пазарите, които работят под натиска на силна конкуренция или са подложени на чести законодателни промени2. Финансовият пазар е пример за сфера, в
която конкуренцията се определя като изключително силна и дори жестока.
Друга отличителна черта на финансовия пазар, която подкрепя необходимостта
от приложение на SOA, е нуждата от бърза реакция по отношение на цени, продукти и предлагане на услуги.
Конкуренцията принуждава банките да снижават стойността на обработка на всяка транзакция и да увеличават скоростта за извеждане на нови продукти на пазара. В конкурентните условия побеждават тези кредитни институции, които по-бързо от съперниците си могат да подготвят своята ИТ-инфраструктура за осигуряване на плановете за излизане на нови пазари, извеждане
на нови продукти, оптимизация на бизнес процесите. SOA се определя като
идеология на гъвкавостта. Тази идеология позволява на банките максимално
бързо да автоматизират нови бизнес процеси, произлизащи от плановете за тяхното развитие.
2

SOA-Know-How: <http://www.soa-know-how.de>, 23.06.2010.
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Особено актуална е SOA за динамичните финансови институции, и по
конкретно за специализираните в банкиране на дребно банки. Най-вече за тях
може да се посочи, че ИТ-инфраструктурата, построена на основата на идеологията SOA, представлява тяхно конкурентно предимство.
Влиянието е силно за пазари, в които въздействието на Интернет и
взаимоотношенията бизнес-бизнес (B2B) правят възможни, респективно
изискват нови бизнес модели. Процесите все по-силно се автоматизират и
потребителите директно изискват предлагането им, както напр. това е в сила за
онлайн банкирането и банкирането през мобилен телефон, за което банките е
необходимо да си взаимодействат с мобилните оператори, а също и да интегрират различните канали за достъп. Друг пример са отношенията на банките със
застрахователните компании и възможността за предлагане, сравняване и сключване на застраховки онлайн.
 Съществена зависимост на бизнеса на банките от ИТ
Концепцията SOA по правило е подходяща тогава, когато съответните институции и техният бизнес зависят съществено от ИТ. Това е в сила не толкова
за малките и средно големите фирми, колкото за големи бизнес структури,
каквито са банковите институции. При тях бизнес процесите изцяло се поддържат чрез ИТ, в резултат на което възприемането на SOA като необходимост
е наложително, още повече тогава, когато ИТ са от стратегическо значение за
компаниите - така, както това е при банките.
SOA е особено важна тогава, когато има силно хетерогенна ИТ среда и
различните приложения трябва да бъдат свързани помежду си на основата на
различни технологии. В големите банки като цяло не съществува единствена
ИТ система, която се закупува, внедрява и решава всички сегашни и бъдещи
проблеми. В основата на своята ИТ-стратегия все по-голям брой банки прилагат принципа „най-доброто от различни доставчици”, т.е. за поддържане на различните направления на бизнеса много банки използват най-добрите решения
от наличните на пазара, които обикновено са дело на различни софтуерни разработчици. Следователно, за големите динамични банки възможният правилен
път в тази ситуация е преходът към архитектура, ориентирана към услугите.
Сравнението между нейните основни характеристики, изведени в синтезиран
вид от фирма Sun Microsystems и представени в таблица 1, позволява да се
съпоставят отличителните им особености и присъщите им недостатъци (при
архитектурата преди SOA) и предимства (след прехода към SOA) за потребителите.
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Таблица 1
Сравнителен анализ на ИТ архитектурата преди
и след въвеждането на SOA3
ИТ архитектура преди SOA

ИТ архитектура след SOA

I. Основни характеристики





Неинтегрираност (Siloed, nonintegrated)
Изолираност (Closed)
Монолитност (Monolithic)
Уязвимост (Brittle, vulnerable)




Интегрираност (Integrated)
Възможност за взаимодействие
(Collaborative)
 Съвместимост (Interoperable)
 Споделеност на услуги (Shared
Services)

II. Ефект и въздействия на ИТ архитектурата
При традиционната архитектура бизнес
процесите, приложенията и данните
често са заключени в независими,
несъвместими „силози”, които са скъпи за
поддържане и карат потребителите да
влизат в отделни мрежи, приложения и
бази от данни за изпълнение на конкретни
бизнес задачи.

Със SOA изолираността и независимостта на
бизнес процесите, приложенията и данните
се преодолява, вследствие на което не се
налага потребителите да влизат в различни
приложения, да търсят съответната
информация и ръчно да интегрират
резултатите. Данните, необходими за
изпълнението на даден бизнес процес, са в
едно приложение, с един вход, достъпни през
единен интерфейс.

Чрез представените на фиг. 1 и фиг. 2 архитектури ясно се разграничава
как интеграцията между различните приложения прераства от „точка-точка” и
приложения, свързани със собствена специфична база от данни при архитектурата преди SOA към обособяване на интеграционен слой (Integration Layer) и
слой на услугите (Service Layer) след преминаване към SOA.
В резултат на прехода към SOA последователно намалява излишеството
във функциите и данните, тъй като всички участващи услуги и заедно с тях
всички системи използват същите източници на данни.
Продуктите, които банките предлагат на пазара, по правило се основават
на съвместната работа на няколко приложения. Типичен пример са продуктите
в областта на кредитирането на дребно. За обработката, например, на заявка
за кредит, е необходимо да се изгради комуникация между фронт-офисната система, в която се въвежда заявката; скоринг системата за кредитоспособност;
системата, осигуряваща достъп до бюрото с кредитна история (у нас т. нар.
Централен кредитен регистър) и проверка на потенциалните кредитополучатели; процесинговата система, в случаите, когато кредитът се предоставя по кредитна карта; бек-офисната система на банката и пр.
3

Sun Microsystems, Inc. <http://in.sun.com/practice/software/soa/>, 23.06.2010.
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Фиг. 1. Типична архитектура на достъп в банкирането на дребно 4
Задачата на SOA архитектурата е да се автоматизират бизнес процесите,
в които участват няколко приложения, като целта е максимално да се използват
техните възможности. Такъв подход позволява оптимално да се съкрати времето за реализация на нови бизнес проекти и съществено да се съкратят разходите, тъй като се използват съществуващите „тухлички” за построяване на новото „здание” и максимално бързо да се включи новото приложение в ИТ-инфраструктурата.
 Укрупнявания и сливания на финансови институции и произтичащи от това промени в ИТ архитектурата
Важна отправна точка, насочваща вниманието към SOA, са случаите на
укрупнявания и сливания на финансови институции, особено когато те се реализират чрез покупка на банки. По повод на тези процеси често възникват функционално излишни софтуерни приложения, обикновено използващи различни технологии. В банка, в която ИТ се отличават с предметно ориентирани услуги,
които при необходимост могат отново да се комбинират, сравнително по-бързо
и изгодно от гл. т. на разходите може да се извърши необходимото консолидиране или разширяване (укрупняване) на ИТ, при което новодобавени услуги се
интегрират в наличните бизнес процеси.
4

Tomann M., W. Steck „Erfolgreicher Einsatz von EAI-Produkten und Servicebasierten Architekturen
im Retail Banking”, „Wirtschaftsinformatik 2005: eEconomy, eGovernment,eSociety”, Physica-Verlag,
Heidelberg, 2005, с. 511
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Фиг. 2. Архитектура в банкирането на дребно след прехода към SOA 5
 Внедряване на проекти по модернизация, доразвитие или преустройство на ИТ-инфраструктурата в банките
Приложението на SOA архитектурата в банките става актуално тогава,
когато предстоят проекти по модернизация или доразвитие и възможности за
преустройство на ИТ. Доразвитието може да бъде в различни направления:
замяната на съществуващи стари системи чрез закупуване на нови продукти
или собствени разработки; разширяване на функциите на съществуващия софтуер; разширяване на сценариите за използване на съществуващия софтуер
(Service-Enablement); разширяване на съществуващия софтуер с допълнителни
индивидуални функции; внедряване на нови системи.
При повечето проекти на замяна на традиционната архитектура със SOAархитектура основните мотиви се свързват с бързината и необходимостта от
адаптация според новите бизнес изисквания. Обикновено за банките проектите имат „спешен” характер: кредитната институция спешно трябва да автоматизира нови бизнес процеси, а ИТ-инфраструктурата, която би могла да ги поддържа, отсъства. При всички проекти изборът на реализация в полза на SOA
решение се прави, тъй като SOA като подход позволява най-бърз резултат от
всички възможни подходи.
5

Фигурата е адаптирана по Tomann M., W. Steck „Erfolgreicher Einsatz von EAI-Produkten und
Servicebasierten Architekturen im Retail Banking”, „Wirtschaftsinformatik 2005: eEconomy,
eGovernment,eSociety”, Physica-Verlag, Heidelberg, 2005, с. 521.
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Необходимостта от сериозно доразвитие на ИТ-инфраструктурата може
да възникне за банката в няколко случая: когато тя излиза на нови пазари,
пуска принципно нови за нея бизнес продукти или започва използването на
нови канали за продажби. Например, банка, работеща по-рано основно с
юридически лица, започва работа с физически лица. За целта е необходимо
банката бързо да добави в своята ИТ-инфраструктура нови приложения, поддържащи обслужването на индивидуалните клиенти, при това без да се внасят
смущения в текущата дейност.
Типове SOA-проекти в банките
SOA-проекти в банките могат да се отнесат в няколко типа:
 Класическо внедряване на интеграционната платформа за организация
на надеждното и ефективно взаимодействие на няколко ИТ-системи
на различни разработчици. Това са най-често срещаният тип проекти,
обикновено те са елемент от ИТ-стратегията на банката и се реализират планомерно.
 SOA-проекти, свързани с автоматизация на бизнес процеси по продажба на дребно на продукти – кредити, депозити, взаимни фондове,
акции, застрахователни продукти. Такива проекти като правило се изпълняват в банки, ориентирани към обслужване на голям брой операции
и съответно заинтересовани от получаването на напълно автоматизирани, надеждни и лесно управлявани бизнес процеси.
 SOA-проекти, инициирани по повод внедряването на банкови информационни системи (БИС) на чуждестранни доставчици. Както е известно, чуждестранните системи обикновено нямат функционалности,
необходими за работа в съответната страна, напр. нямат отчетност по
националните стандарти, невинаги е възможно да се извършват плащания в национална валута, липсват всички необходими реквизити в базата
от данни по клиенти и пр. Необходимата локализация на чуждестранната
банкова система е задача, достатъчно сложна и скъпа, а понякога, както
показва опитът на някои банки, и невъзможна. Подходящ подход за решаване на проблема в този случай е интеграционната платформа, като един
от компонентите на SOA. В този случай чуждестранната система се внедрява съвместно с национална банкова информационна система, а интеграционната платформа служи като междинен слой (мидълуер), който осигурява преобразуване на данните от чуждестранната БИС, т.е. привеждането им във вид, „понятен” за националната БИС.
 SOA-проекти, свързани с интеграцията на равнището на потребителския интерфейс. Могат да се разграничат проекти за разработване на портали, които предоставят на потребителите на един екран информация, разпределена в различни системи от различни доставчици.
Класически е примерът за служител в call-център, на когото на един
екран трябва да се предостави информация за балансите на всички смет-
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ки на клиента в банката и за състоянието на всички бизнес процеси,
които банката води във връзка с този клиент. При това кредитите се
водят в една система, депозитите – в друга, заявките за кредит – в
трета, банковите карти – в четвърта, а част от информацията може
въобще да липсва и да се изчислява в режим на реално време.
SOA-проекти в българските банки
Българските банки също започват внедряването на SOA-проекти. Първата
банка, започнала през 2004 г. преустройство на ИТ архитектурата си съобразно
SOA идеологията, е Банка ДСК. Проектът се реализира с помощта на специалисти и консултанти от IBM България и IBM Software Group. Две български компании – Dais Software и CnSys, също работят по проекта, свързан със SOA. На фиг.
3 е представен моделът на ИТ-инфраструктурата на банката, базиран на SOA.
Благодарение на нея е реализирана имплементация на услуги в различни операционни среди (MVS, UNIX, MS, HP NonStop). Първият проект в рамките на концепцията SOA в банката е свързан с интеграцията на каналите за достъп на клиентите на банката – картова система, Интернет, контактен център и др.6

Фиг. 3. ИТ архитектурата на Банка ДСК, базирана на SOA – 2008 г.7
6
7

Генов, Юрий. SOA – мода или концепция с безспорни предимства. CIO, бр. 4, 2007.
http://www-05.ibm.com/bg/events/forum_2008/resources/morning/Four_years_SOA_in_DSK_bank_
Miroslav_Vichev.pdf
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На фиг. 3. ролята на интеграционен слой се изпълнява от Enterprise Service
Bus (ESB) и към него са свързани всички системи, вкл. Мulticash и DSKdirect,
които реализират съответно PC и Интернет банкирането, Base 24 – системата
за обслужване на картовите операции, контактният център (Call Center) и др.
Проект за внедряване на гъвкава ИТ-инфраструктура, основаваща се на
технологията SOA, е стартирала Райфайзенбанк, съвместно с IBM България, в
края на 2010 г. Целта му е постигането на ефективно взаимодействие между
множеството хетерогенни приложения, обслужващи различните бизнес процеси в банката и интегрираното им управление8.
Кризата във финансовия сектор и бъдещето на SOA
Допреди няколко години прогнозите за развитието на SOA решенията бяха
повече от оптимистични. Така например, в публикация от януари 2006 г. на анализаторската компания Forrester се прогнозира, че в края на 2008 г.9 по-голямата
част от финансовите компании ще използват SOA9. В изследването се твърди, че
50% от европейските финансови компании или вече използват SOA, или се намират на последния етап от нейното внедряване. Друга анализаторска компания Gartner Group, прогнозира превръщането на SOA през 2008 г. в господстваща архитектура за построяване на ИТ-системи, което ще доведе до приключване на
40-годишното господство на архитектурата на монолитните приложения.
В условията на криза реализирането на SOA-проекти продължава да бъде
актуално начинание. Сега съкращаването на разходите е един от основните
приоритети. То може да се реализира чрез оптимизация на най-скъпите и трудоемки бизнес процеси - процесите, обезпечаващи работата с клиентите. На всеки етап от дейността на банката (пресейл /pre-sale/, продажба на услуги или
обслужване на клиенти) при изпълнение на бизнес процесите участват служители от различни отдели и няколко информационни системи, т.е. налице е взаимосвързан характер на бизнес процесите. Концепцията SOA и нейната съставна част – BPM10 решението, позволяват да се опишат, автоматизират и управляват свързани бизнес процеси. Всеки процес става понятен и прозрачен. Интеграцията на информационните системи в SOA архитектурата дава възможност да отпадне ръчният труд на служителите там, където се изисква да се
пренасят данни от една система в друга и следователно да се съкрати персонал. Подходящ пример е създаването на приложение за фронт-офиса за автоматизация на бизнес процесите на кол-центъра, базирано на SOA архитектурата, благодарение на което служителите получават информация от няколко
банкови системи чрез единен интерфейс. В резултат отпада необходимостта от
разходи за обучението им за работа с няколко сложни системи и покупка на
лицензи за достъп до тях.
8

Кръстева, Н. Райфайзенбанк оптимизира своята ИТ инфраструктура. CIO, бр. 12, 2010.
Biebermeier, Norbert, S. Bose и др. „Service Oriented Architecture (SOA)” Compass, IBM Press,
2006.
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Модулният подход към разработването на програмното обезпечение дава
възможност да не се разработва ново приложение от нулата, а бързо да се
изгради като се комбинира от съществуващите модули.
Заключение
При банките са налице повечето фактори, благоприятстващи внедряването на SOA архитектурата. В условията на криза поради съкратени бюджети
нивото на използване на концепцията SOA на практика се различава от обективната необходимост, но потребностите от реално приложение на тази архитектура остават високи и реализирането на SOA-проекти продължава да бъде
актуален подход.

THE CONCEPT OF „SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE”
– APPLICABILITY TO BANKS’ INFORMATION SYSTEMS
Assoc. Prof. Dr Silvia Parusheva
Abstract
In accordance with the concept of „Service-Oriented Architecture” (SOA) business
processes in banks are viewed as a set of interacting operations - services. The topicality of the
introduction of SОА projects into banks is determined by the need for fast adaptation to
changing business processes, the heterogeneous banking IT environment with a multitude of
different applications by various developers, which must be integrated, etc. In times of crisis
the realization of SОА projects continues to be a topical undertaking.

КОНЦЕПЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА УСЛУГИ”
– ЕЕ ПРИМЕНИМОСТЬ В БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Доц. д-р Силвия Парушева
Резюме

В соответствии с концепцией „Архитектура, ориентированная на услуги”
(SOA) бизнес-процессы в банках рассматриваются как набор взаимодействующих между собой операций-услуг. Актуальность внедрения SOA-проектов в
банках определяется необходимостью ускоренной адаптации к меняющимся
бизнес-процессам, к гетерогенной банковской среде информационного оборудования с множеством различных приложений различных разработчиков, которые необходимо интегрировать, и пр. В условиях кризиса реализация SOA-проектов продолжает быть актуальным начинанием.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВАТА
СТОЙНОСТ В СЧЕТОВОДСТВОТО
Доц. д-р Венелин Георгиев
Увод
Въпросът за оценяването на активите и пасивите е фундаментален за счетоводната теория и практика. В отговора му е заложен изборът на концепции,
свързани с приоритетни бъдещи цели. Финансовото състояние на компаниите в
голяма степен е функция от избора на оценки за текущо и периодично представяне на счетоводните обекти и интерпретацията на тези оценки. Огромните
загуби, респ. печалби, за конкретните инвеститори са свидетелство за силата
на счетоводните понятия и възприетата концепция при реализиране на способа
на оценяването. Това е един от основните критерии, който дава основание счетоводството да се възприема като изкуство, от развитието на което ще зависи
обозримото развитие на стопанските субекти.
Много е написано за принципа на историческата цена и за концепцията за
справедливата стойност при представянето на счетоводните обекти във финансовите отчети на дружествата, но икономическите реалности през последните години ни дават основание за по-добро осветляване на предимствата и
недостатъците на тези подходи с оглед качеството на информацията, което те
предоставят за повишаване на икономическите стимули и защита на интересите на множеството субекти, имащи отношение към развитието на компаниите
като настоящи и потенциални инвеститори, кредитори, собственици на капитала, служители и пр. Това е и основната цел на тази статия, за постигането на
която се акцентира и дискутира върху изследвания по приложимостта на справедливата стойност в нашата страна и извън нея (предимно в Германия като
една от водещите икономики в Европейския съюз с умерена степен на либерализъм в счетоводното си законодателство през последните години и със съществен принос в развитието на правилата и принципите за оценка на счетоводните обекти).
1. Отчитането по справедлива стойност – предизвикателство
или необходимост
Отчитането по справедлива стойност, въведено официално през 1993 г. от
Борда за финансови счетоводни стандарти (FASB), имаше за цел да направи
финансовите отчети по-лесно сравними по отношение на реални стойности. Това,
обаче, в условията на финансова криза се счита за една от причините за безпре-
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цедентен спад в стойността на активите и нарастване на нестабилността сред
финансовите институции, което води до обща финансова нестабилност и създаване на предпоставките за изостряне на икономическите противоречия в бъдеще. „Отчитането по справедлива стойност е основната причина за безпрецедентен спад в стойността на активите и безпрецедентното нарастване на нестабилност сред финансовите институции.”1 От споменатото се подразбира, че
това води до увеличаване на рисковия капитал на банките. Ефективна форма за
противодействие на подобни тенденции е процесът на сливане на капитали в
банковия сектор и ребалансиране на портфейлите от ценни книжа.
Предимство на оценяването на счетоводните обекти по тяхната справедлива стойност е, че то предотвратява формирането на скрити резерви. Немският търговски закон позволяваше формирането на такива резерви, поради което
често бе критикуван. Нека припомним, че скритите, или т.нар. мълчаливи резерви, се създават за сметка на печалбата чрез понижение на оценката на активите или повишение оценката на пасивите. По същество този вид резерви
нарушават принципа на историческата цена.
МСФО изключват тези резерви. Според заложените в тях постановки, при
оценяването се разчита на текущи пазарни стойности и цени на предполагаема
дата, което е надеждна основа за игнорирането на действия по създаването на
подобен вид резерви.
Характерна особеност на международните счетоводни стандарти е, че те
„са ориентирани към използването на актуална пазарна стойност на обектите,
но често е спорно доколко тя е надеждна, а не мнима оценка съдържаща в себе
си субективизъм. Международно възприетата линия за оценка по справедлива
стойност се основава на презумпцията за точност на тази оценка от времеви
аспект. Практически, обаче, тя в редки случаи може да послужи за надежден
индикатор на стойността на голяма част от обектите. За по-голяма част от
активите няма обективно установими пазарни стойности. Това е и причината
голяма част от търговските дружества да я заменят с други надеждни оценки,
като напр. историческата стойност на активите.”2 Подкрепа на подобна трактовка на проблема изразяват немалко специалисти. Жак Ришар прави констатацията, че „в множество случаи справедливата стойност всъщност се явява
„експертна” и се основава върху оценките от бъдещи продажби. Дори в случаи,
когато бъдат използвани обективни пазарни стойности, ръководните екипи ще
получат още по-голяма свобода да раздават дивиденти, защото ще могат да
разпределят манната небесна въз основа на обикновени надежди за печалби!” 3
С други думи, при използването на подобен вид оценки цените на активите в
голяма степен са плод на пазарните очаквания, а спекулирането с подобни очак1

2
3

www. AEI O UTLOOK S ERIES, Отчитане по справедливата стойност. Критика от Питър Дж.
Уолисън | AEI Online, (юли 2008 г.).
www Aktueles – Wirtschaft – Preis fur Value Bewrtung ist zu hoch
www Счетоводство по мярка на акционерите – Le Monde diplomatique, Жак Ришар,1 ноемви
2005.
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вания може да провокира финансова нестабилност „През последните шест години са налице два периода, в които акции на банките са падали с над 40%. За
тридесет години, през които справедливата стойност имаше значително по-малка
роля в оценяването, това се е случвало само веднъж” 4 обяснява Ралф Цимерман – финансов стратег, който се явява изразител на мнението на част от финансовите специалисти.
През последните години се увеличи значително броят на компаниите както в Европа, така и в САЩ, които прилагат справедливата стойност като начин
за увеличаване на прозрачността на информацията за инвеститорите и финансовите анализатори. Последните следва да използват актуална информация,
която им дава възможност по-добре да оценят бъдещите парични потоци в предприятията, което от теоретична гледна точка, според предписанието за използване на справедливата стойност като оценъчна база на имуществото, би допринесло до по-големи ползи за потребителите на информация, отколкото историческата оценка. Оценяването на имуществото по справедлива стойност се отразява положително при преоценката на някои обекти, но за други отражението
на такова оценяване е отрицателно.
До средата на 2009 г. справедливата стойност се използваше като общ
термин в многообразието в правилата за оценка, тъй като липсваше универсално обвързващо определение в рамките на МСС/МСФО, което в една или друга
степен да съответства на инструкциите, заложени в американските общоприети счетоводни принципи. Разпоредби за определяне на справедливата стойност
се срещат във всички стандарти, които разрешават оценяването по тази стойност, което показва, че съответните правила не винаги са последователни и
пълни. Основната цел на Съвета за международни счетоводни стандарти беше
да се създадат централизирано стандартизирани насоки за определяне на справедливата стойност в счетоводството, като се изясни кои балансови пера трябва да се отразят по нея. Целта на такъв подход е намаляване на сложността на
правилата за оценяване и подобряване на последователността в прилагането
им. Това следва да стане по начин, който позволява на потребителите на информация от финансовите отчети да направят оценка, както за размера на справедливата стойност на счетоводните обекти, така и за решенията, взети от ръководните органи в предприятието. А доказана истина е, че информацията е полезна тогава, когато влияе върху икономическите решения на потребителите
като им помага да оценяват минали, настоящи и бъдещи събития или да потвърди правилното им минало оценяване.
Проектът на съвета определя справедливата стойност като цената, която
може да се получи при продажбата на един актив или като дълг, който е част от
редовна сделка между участниците на пазара. Всички активи освен финансовите следва да се оценяват по начин, който да предполага възможно най-добрата им употреба. Това означава при определянето на справедливата стойност да
се вземат предвид икономическите ползи, които ще генерира актива при опти4
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малната му оперативна употреба или при най-добрата му възможна продажба
на друг пазарен участник.
Във връзка с оценката на задълженията по справедлива стойност, при нея
следва да се отчете кредитният риск за бъдещето на предприятието. Способността на последното да изпълни задълженията си несъмнено оказва влияние
върху стойността на даден пасив. В контекста на това е и подреждането на
дружествата съобразно въздействието на кредитните условия върху тях, което
се прави от изследователските центрове. При неактивните пазари очакванията
се базират върху хипотетична оценка, за получаването на която се определя
подходящ модел.
Германският стандартизационен съвет, по повод на началната страница на
немските счетоводни стандарти от 25.09.2009 г., подчертава становището си за
промените, направени от Съвета за международни счетоводни стандарти, като
изразява подкрепата си от препоръки и концепции за целите на „устойчивия
дизайн” и счита, че така създаденият модел е основен крайъгълен камък в
оценяването. Въпреки това той, както и много други професионалисти в счетоводната теория и практика, изразява някои от основните си притеснения относно представения план. Множеството критични бележки и изразени становища
се фокусират основно върху няколко ключови момента.
Като незадоволителен се счита начинът за определянето на обхвата на
оценката по справедлива стойност. Според критиците, липсва ясно и точно предписание кога и при какви случаи е приемливо използването на подобен подход и
кога това не се препоръчва или следва да се игнорира. Съществуват сериозни
съмнения относно разумността от използването на справедливата стойност на
активите и пасивите, която да послужи за подходяща база за оценка и за информационно обезпечаване на потребителите на информация относно развитието
на дадено предприятие. Това се отнася не толкова до продажбата на активи или
прехвърлянето на дълг, а като стойностен израз на имуществото на едно дружество и неговата платежоспособност.
Според Германския стандартизационен съвет, „в проекта на МСС/МСФО
се очертават случаи на възможни оценки по справедлива стойност въз основа
на нереалистични предположения. Съществуват ситуации, при които транзакцията трудно може да бъде оценена при несъществуващ пазар. Напр. получаването на техническо ноу-хау чрез държавата. В такъв случай сделката се изключва от самото начало. Възникват и ситуации, при които едва ли е възможна
транзакция, ако компанията не планира такава. Докато селскостопанските продукти (напр. картофи) са предназначени за продажба, то семена от картофи
дружеството може да не предлага за продажба. В този случай да се иска признаване на справедливата стойност по отношение на началната цена на всички
биологични активи, не е подходяща концепция.
Друга критична точка, която е многократно обсъждана в проекта е, че при
оценяването се приемат сделките на активи и пасиви, държани в най-изгодните
пазари до които дадено дружество има достъп. Това поставя пред критиците
въпроса да се изясни кои пазари в дадени случаи са от значение и дали дру-
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жеството следва да анализира всички теоретично достъпни пазари. На този
фон Германският стандартизационен съвет се съмнява в приложимостта на
концепцията.
Следва да се вземе предвид кредитният риск на дружеството във връзка с
оценката на дълга. Оценката на кредитния риск е в пряка връзка с представянето
на един финансов инструмент съответно в активите и пасивите на кредиторите и
длъжниците. Тук възниква въпросът дали имуществото и преди всичко вземанията имат особена полезност във всички случаи при оценката на пасивите.”5
Не по-малка е критиката към справедливата стойност по отношение на
нейната универсалност, точност и поле на приложимост. Това кара много от
специалистите да подхождат скептично към нея. „Според всеобщото разбиране, справедливата стойност на практика може да се определи само в редки
случаи, тъй като за по-голямата част от активите липсва надеждна справедлива стойност. Затова компаниите следва да използват други оценки като доходи,
пари в брой и други заместващи стойности за определяне на тази стойност.
Използването на помощни решения за определяне на справедлива стойност е
пример за безпомощността на МСФО потребителите. Компаниите имат свобода на действие по отношение на използването на тази оценка. Колкото повече
се отдалечава във времето избраната форма за представяне на пазарните стойности на обектите, толкова по-ниска е степента на прозрачност на този подход
и възможността за вярно и честно представяне на обектите в баланса. На първо
място да не се поставя теорията за справедливата стойност, а практиката следва
да подскаже кое е от значение да бъде представено по тази оценка. Основна
задача на компаниите е да се развиват успешно, а не да поставят прекомерни
изисквания и очаквания по отношение на счетоводството, доминирано от справедлива стойност.6
Определянето на справедливата стойност по същество представлява метод, който се задейства по време на една дата и е изразител на рейтинга, получен от бизнес сделки. Тя е изразител на стойността в употреба, входната или
изходната цена на активите, търгувани на финансовите пазари. През последните години се наблюдава промяна в парадигмите за оценка. От тази гледна точка справедливата стойност не е само тази в момента на оценяването на актива
при неговото признаване, а и оценката, която актива получава при изготвянето
на годишния финансов отчет на предприятието.
Освен като моментна величина, определена на база на сключени сделки,
справедливата стойност може да бъде определена и чрез използването на няколко общоприети методи. Върху параметрите на тази оценка винаги има известна доза субективизъм по повод на бъдещи очаквания от притежателите на
изразените чрез нея активи, но така или иначе тя показва моментна реалност,
което е най-ценното й качество.
5

6

www. IAS/IFRS Einheitliches Konzept zur Fair-Value-Bewertung, … Prof. Dr. Jurgen Anton,
Unternehmensberatung, Ein Einheitliches Konzept zur Fair-Value-Bewertung nach IAS/IFRS.
www. Aktueles – Preis fur die Fair – Value Bewertung ist zu hoch, 2007.
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Липсата на ликвидност на пазара може да направи справедливите стойности трудно измерими и по този начин ненадеждни. Непредставянето на нереализирани загуби от дружествата, произтичащи от отчитането по справедлива
стойност на обектите, води до влошаване на пазарните цени и увеличаване на
риска за финансовата система. Трябва, обаче, да се каже, че въпреки тези и
някои други недостатъци на отчитането по справедлива стойност (напр. асиметрично разпределение на информацията между ръководство и акционери), то
представената информация от такова отчитане се явява добра платформа за
инвестиционни и управленски решения. Това е и една от причините в последните години все по-голям брой общоприети американски счетоводни принципи да
изискват компаниите да използват справедливата стойност при представянето
на голяма част от счетоводните обекти.
Съветът за международни счетоводни стандарти през май 2011 г. доведе
докрай инициативите за разработването на единни правила за определяне на
справедливата стойност като публикува МСФО 13. По този начин той завърши
проекта за създаване на единни общи стандарти за оценяване, като в това отношение е постигнато сближаване на постановките с американските общоприети
счетоводни принципи. Новото определение за справедлива стойност като продажна цена на една действителна или хипотетична сделка между независими
лица при определени пазарни условия отразява ясно и точно новите реалности.
Включването на кредитния риск на ценни книжа в пазарните механизми предопределя представянето на бъдещите печалби в определени области да става
възможно не на база реално отчетения оборот, а от прехвърлянето на риска на
третите лица.
2. Справедливата стойност като мярка за инвестициите,
финансовите инструменти и техните деривативи
При анализа на подходите за оценка на финансовите инвестиции трябва да
се има предвид обстоятелството, че дружества от един и същи отрасъл често
пъти следват различни бизнес модели за тях. Едни държат активите си до падеж или класират ценните си книжа в инвестиционни портфейли, а други са активни участници на фондовата борса и предпочитат оборотните портфейли като
начин за класиране на придобитите ценни книжа. Различието в следвания бизнес модел предопределя и различието в оценките на активите на съответните
дружества, предвид ползването на различни методи за оценка при тях. Така
инвестициите, държани до падеж, се отчитат по цена на придобиване, която
впоследствие се коригира с амортизацията на премията или сконтото по метода на ефективния лихвен процент като се приспадне провизията за обезценка.
Финансовите активи за търгуване, от своя страна, първоначално се отчитат по справедлива стойност, включваща разходите по сделката, след което се
преоценяват по справедлива стойност, съобразно текущите пазарни цени към
датата на отчета. Подобна е и оценката на финансовите активи, които са на
разположение за продажба в предприятието. Така в годишните финансови от-
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чети се стига до диференцирано оценяване на отделните групи финансови активи и такива отчети не винаги могат да се приемат за надежден индикатор за
бъдещо развитие, който да послужи на инвеститорите, финансовите анализатори и кредиторите. В отделни случаи те могат да бъдат функция от субективното управление на финансовия риск. „Оценяването по справедлива стойност не
може да допринесе в реалния свят да предоставим решения на базата на информация, която да е полезна за инвеститорите и ориентирана към бъдещето.”7
Вероятно в основанието за подобен вид твърдение се съдържа и фактът, че при
подобно оценяване се имат предвид преди всичко текущите пазарни условия в
момента на сделката, а не самият процес на формиране на стойността на активите. Ако отчитането на финансовите инструменти беше по стойност, която
държи сметка за направените разходи за тяхното придобиване, както и очакваното им поведение в един по-дълъг период, отписаните загуби за голяма част
от тях няма да настъпят и няма да бъдат отчетени в един определен момент, а
ще бъдат разпределени в по-дълъг времеви диапазон. Реализирането на печалби, от друга страна, ще се основава на действително постигнатия оборот, а не
на начислени и счетоводно признати доходи. Това са все част от опасенията на
скептиците по повод на справедливите оценки на обектите в счетоводството.
Като се имат предвид споменатите очевидни слабости, прилагането според
някои от тях на справедливата стойност изисква известна доза смелост.
От казаното дотук възниква въпросът дали е необходимо отразяването на
ценовите колебания в част от активите и не е ли по-приемливо възприемането
на осредняваща база в техните стойности за по-продължителен период от време. „Ако все пак допуснем, че вместо по пазарни цени, финансовите инструменти, държани за търгуване или налични за продажба, се отчитаха не по справедлива стойност, а по някаква друга стойност – историческа, амортизирана
или хибридна, то с какво би се подобрила ликвидността на банките. Отговорът
на този въпрос е лесен – с нищо. Вярно е, че в този случай отписванията на
активи и съответните загуби щяха да бъдат много по-малки, но наличните пари
в системата щяха да бъдат същите. Друг е въпросът, че губещите банки, финансови институции и корпорации въобще не могат да привличат капитал, което
в по-продължителен период задълбочава проблема.”8
Подходът на Комитета по международни счетоводни стандарти за прекласификация на част от недеревативните финансови инструменти от 1 юли
2008 г. недвусмислено показа насоката за оценяване на активите, а именно
възприемане за тази цел на концепцията за справедливата стойност, която впрочем хармонизира и с постановките по този въпрос, заложени в американските
общоприети счетоводни принципи. Тук не анализираме вероятните мотиви за
7

8

www. DER BETRIEB – Sonstiges/Gastkommentar: Fair Value in der Krise, Professor Dr. Dr. h.c.
Wolfgang Ballwieser, Mьnchen Professor Dr. Karlheinz Kьting, Saarbrьcken Professor Dr. Thomas
Schildbach, Passau.
Райчев, В. Глобалната финансова криза -Този път счетоводителите не са виновни Въпреки това,
Комитетът по международни счетоводни стандарти наруши собствените си правила и спешно
промени МСС 39 и МСФО 7. В-к „Делова седмица”, бр. 1, 5-7 януари, 2009.
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предоставената възможност за прехвърляне на част от посочените активи между
категориите, а за определяне на модела на тяхното текущо и последващо оценяване.
Справедливата стойност е мярка за множество финансови инструменти и
техните деривативи, както и на инвестициите на компаниите. Определянето дали
даден финансов инструмент трябва да бъде записан по справедлива стойност
във финансовите отчети зависи отчасти от неговия вид и институцията, която
го притежава. Налице е информационна полезност на този вид оценка, тъй като
чрез нея се отразяват текущите пазарни условия и се осигурява съпоставимост
на активите, закупени през различен период от време.
Всеизвестно е, че годишната печалба на едно предприятие е оценка за
мениджърското ръководство. Тя прави допустима промяната в дивидентната и
инвестиционната политика, бъдещите плащания и очакваните приходи. Но такова прогнозно действие е немислимо, ако тя се променя значително от стопанските очаквания за развитие на предприятието. Еднократните или епизодични
постижения не променят това нейно действие, вследствие на което може да се
стигне до неточна прогноза в размера на печалбата. При положение пък, че
дружествата оповестяват нереализирани загуби, произтичащи от отчитането
по справедлива стойност на финансовите инструменти, това може да доведе до
неблагоприятни последици, свързани с понижение на пазарните цени на тези
активи с риск за влошаване на търговията с тях, а от там и до стабилността на
финансовата система. „Установено е, че оценяването на имуществото на предприятието на база на пазарната стойност води до ясно изразено завишение на
печалбата и стойността на основния капитал, което е предпоставка за изостряне на финансовата криза. За определени активи като напр. финансовите инструменти, категоризирани като at fair value through profit or loss (такива по справедлива стойност, промяната на която ще се отрази в печалбата или загубата) при
текущото им оценяване прилагането на актуалната пазарна стойност се отразява положително, но при периодичното им представяне това не е така. Последното е предпоставка за намаляване на бъдещите печалби. Резултатът от стопанската дейност остава прикрит от промените в пазарните оценки на тези инструменти. Колебанията на пазарните оценки на борсово продаваемите активи
възпроизвеждат колебания във величината на постигнатата печалба.”9 С други
думи, при отчитането на финансовите и нематериалните активи по справедлива
стойност печалбата от тях ще е функция на бъдещи ползи, изчислени на основата на очаквани продажби, т.е. на нещо имагинерно, а не реално. Всичко това
е въпрос в крайна сметка и на дивидентна политика, която значимо влияе върху
правилата за оценка на счетоводните обекти. Начислените дивиденти предполагат по-високо възнаграждение на управленския персонал, който ги е постигнал и така интересите по веригата на реализация на печалби се увеличават и
провокират подходи за тяхното задоволяване.
9
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Чрез регресионния анализ може да се определи дали законите, действащи
на капиталовия пазар за ценни книжа получени от счетоводни данни за съответен период от време на базата на справедливата стойност, са по-полезни и надеждни от тези, получени чрез други оценъчни модели.
В направено проучване през април 2008 г. на комитета за германските счетоводни стандарти в сътрудничество с асоциацията на европейските финансови анализатори и Хумболтовия университет в Берлин, европейските инвеститори са били интервюирани затова как се оценяват конкуриращите се подходи по
международните счетоводни стандарти. Въпреки, че проучването стига до извода, че справедливата стойност е за предпочитане пред една оценка по историческа цена, следва да се направи разграничаване между справедливите стойности, получени въз основа на модела Mark – to Market (мярка при пускане на
пазара) от модела Markt – to Model (определяне чрез модели). Вторият модел
е по-малко полезен за вземане на решения, в сравнение с историческата цена. 10
Справедливата стойност на търгуваните на активните пазари инвестиции
се основава на текущи пазарни цени. При липсата на такива цени, справедливите стойности на активите могат да се определят с помощта на други модели за
оценка като този за дисконтираните парични потоци, модели за оценка на опции
или се прави анализ на текущи сделки с подобни инвестиции. Практиката в това
отношение показва, че тези модели изискват огромен обхват на използвана информация като в същото време надеждността им е ограничена. Един пример в
това отношение е оценката на продажната цена на ипотечна банка Credit Fanzier
Neuchatelos през деветдесетте години на миналия век. В четири доклада за
оценка, направени от лицензирани консултантски фирми, най-високата стойност
е била 19 пъти по-голяма от най-ниската. Експертно решение поставя по соломоновски стойност, определена в средата на ценовия диапазон Използваните в
случая модели са отчели фактори като разпределение на паричните потоци на
оценявания обект, прогнозите за бъдещите парични потоци, признаването на
несигурността, финансиранията и данъчните задължения. Така изразени, справедливите стойности отразяват актуална информация за бъдещите парични
потоци и то коригирана с процентния риск на дисконтиране.
В немския търговски закон се планира финансовите инструменти за търгуване да се оценяват към датата на баланса по тяхната справедлива стойност.Така англо-саксонската практика за справедливата стойност ще намери приложение и в немското търговско законодателство.11
При направено изследване сред академичната общност в Германия по
повод на използването на справедливата стойност като оценъчна база при счетоводните обекти от 13 учени в тази област, 6 имат положително отношение
към отчитането по справедлива стойност, 6 са против и 1 е неутрален. Ако се
изчислява по отношение на посочени от авторите аргументи, се откриват 15
негативно свързани с осчетоводяването по справедлива стойност, 6 са неутрал10
11
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ни в аргументирането си и 10 изразяват положително отношение. Аргументите
против най-общо се изразяват в следното:
1. Неяснота. Всяко счетоводство със справедлива стойност въвежда неясна терминология, която прави по-субективни оценките. До известна
степен тази оценка е в противоречие с немските принципи за правилно
водене на счетоводството.
2. Справедливата стойност създава висока волатилност (изменение на цените на ценните книжа), която се отразява в размера на приходите и
може да влияе при кризисни ситуации. Първият немски търговски закон
от 1861 г. в чл. 31 гласи, че всички физически активи и вземания следва
да се оценяват по справедлива стойност. Това е валидно за всички дружества, независимо от правната им форма. В резултат на множество
исторически събития се стига до ситуацията, при която много търговци
значително надценяват активите, посочвани в баланса. Този факт също
повлиява за негативните нагласи на част от германските преподаватели. Те правят известна аналогия с кризата от края на ХІХ век и настоящата финансова криза.
3. Отчитането по справедлива стойност подкопава защитата на кредиторите. Според реализационния принцип в немското законодателство печалби могат да бъдат отчитани само, ако активите са продадени (реализирани), което означава, че ако това не са случи те не трябва да имат
стойност по-висока от историческата. Разпределянето на печалба за
акционерите под формата на дивиденти от преоценка на активите подкопава защитата на кредиторите.
Позитивните страни от проучването се свеждат до следното:
1. С въвеждането на справедливата стойност не са нарушени общоприетите принципи за водене на счетоводството повече, отколкото преди.
2. Няма никакви причини да се предположи, че осчетоводяването по реална стойност на някои активи е причина за финансовата криза.
3. Отчитането на финансовите инструменти, държани за търгуване не контрастира със счетоводните принципи. Напротив, получаването на справедливи стойности на тези активи от активен пазар предоставя полезна
и подходяща информация за широк кръг потребители. Съществува дори
прозрачност.12
Заключение
Концепцията за справедливата стойност за сега няма класическо проявление в своя чист вид, при който всички активи и пасиви да бъдат оценени съобразно нея. Отчетът за финансовото състояние (счетоводният баланс) изготвян
от компаниите е съчетание от справедливи оценки и такива, базирани на исто12

Вж. www. Historical View on the Political Fair – Value Debate in Gemany, Sebastian Hofmann,
Research Associate.
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рически разходи. Принципът на предпазливост (благоразумие) остава водещ
при представянето на част от материалните запаси, което от гледна точка на
прагматичност и полезност на информацията е целесъобразно. Голямата номенклатура от стоки, продукция, материали, както и динамиката на тяхното
потребяване прави трудно и икономически неефективно оценяването им по справедлива стойност. Налице е смесен модел за оценка на финансовите инструменти, съобразен със значимостта им и намерението на предприятието. Двойствен е и подходът за оценка на дълготрайните материални и нематериални
активи (според националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия, справедливата стойност не се прилага като оценъчна база за тях).
Консерватизмът в тези случаи внася сигурност и надеждност за потребителите
на информация. Времето е такова, че гъвкавостта от прилагани принципи за
оценка на счетоводните обекти води до възможно най-доброто решение за представяне на информацията. А крайната цел е нейното верно и честно представяне в основата на което лежи и концепцията за справедливата стойност с възможното й развитие в обозримото бъдеще, защото правилните инвестиционни решения зависят в най-голяма степен от моментната актуална информация и оценката на пазарния и кредитния риск. Това следва да се постига сравнително
лесно и обективно като се създават възможности за проверка на оценките и
съпоставянето им между дружествата за определен времеви диапазон. Но докато резултатите на компаниите не отразяват и дългосрочните акционерни стойности, справедливата стойност ще бъде носител само на привидна прозрачност,
а използването й ще бъде предизвикателство.
Финансовите резултати са отправната точка за качеството на финансовия
анализ, реализацията на който следва да бъде функция от обективните и изчерпателни оповестявания към годишните финансови отчети. Необходима е информация преди всичко за методите и техниките за определяне на справедливите стойности и критериите за признаване и отписване от баланса на групите
активи и пасиви, както и базата за признаване на приходи и разходи от тях.
Накрая следва да се спомене, че е необходимо прецизиране на правилата
за категоризиране на финансовите инструменти и възможностите за тяхното
прехвърляне между категориите. Това би отнело възможността за субективно
въздействие върху финансовите резултати от фиктивни и нереални сделки.
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THE APPLICATION OF THE FAIR VALUE CONCEPT
IN ACCOUNTING
Assoc. Prof. Dr Venelin Georgiev
Abstract
In the article there are discussed the advantages and disadvantages of fair value as a
measurement basis for a great number of accounting objects and above all for financial
instruments. This is done on the basis of a study of the experience of Bulgarian and foreign
experts.
The concept of fair value has been laid down in the treatments of the International
Accounting Standards, but it has given ground for sceptics to be doubtful about its merits.
Some of those go to extreme evaluations of it and define it as one of the factors instigating
financial crises. That renders the issues under study particularly topical at the current stage, in
view of the apparent tendency toward a likely recession and debt crisis for part of the countries,
whose accounting basis are the International Accounting Standards.
The aim pursued in the choice of initial and subsequent evaluation of accounting objects
is reduced above all to protecting the users of information such as potential investors, creditors,
owners of the capital of companies, etc. This is the field to which the opinions and considerations
of the presented experts and those of the author himself mainly gravitate.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Доц. д-р Венелин Георгиев
Резюме
В настоящей статье рассматриваются преимущества и недостатки справедливой
стоимости в качестве базы оценки для множества объектов учета и прежде всего для
финансовых инструментов. Это сделано на основе исследования опыта наших и зарубежных специалистов.
Концепция справедливой стоимости заложена в положениях международных стандартов учета, но она дает скептикам повод усомниться в ее достоинствах. Некоторые из
них доходят до крайних оценок, называя ее одним из факторов, провоцирующих финансовые кризисы. Это делает особенно актуальной рассматриваемую проблематику на
нынешнем этапе ввиду заметных тенденций возможной рецессии и долгового кризиса в
части стран, базой учета которых являются международные стандарты бухгалтерского
учета.
Цель выбора первоначальной и последующей оценки объектов учета сводится прежде всего к защите потребителей информации как потенциальных инвесторов, кредиторов,
владельцев капитала компаний и пр. В поле этой именно проблематики сосредоточены
мнения и соображения представленных специалистов и автора.
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ПРОБЛЕМИ НА ОДИТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Ас. Иван Куюмджиев
Въведение
Одитът на информационните системи се превръща във важна част от стратегията на почти всяка средна или голяма организация. Причините могат да
бъдат различни – необходимост от стандартизация за повишаване на конкурентноспособността, законови и регулаторни изисквания или осъзнатата необходимост от извършването му. Част от процеса на одит на информационни системи
включва събиране и анализ на оромен обем информация. В тези случаи се използват специализирани приложения, улесняващи и ускоряващи посочените дейности. Във връзка с това целта на това изследване е да се направи обзор на
съществуващите приложения, усъвършенстващи процеса на одит на информационни системи, анализ на техните функции и предложение за допълнения, които биха били полезни, както за одитираните фирми, така и за одиторите.
Одит на информационни системи
Одитът на информационни системи се е развил като подразделение на
вътрешния одит, което води респективно до проблеми при популяризирането му
сред ИТ специалистите. По тази причина може да се твърди, че не се работи
достатъчно по проблемите на този важен механизъм за контрол на информационните системи. Според различни автори, целите му добиват изражение в това,
да се потвърди, че:
• „Информационните системи в компанията се управляват в съответствие
с вътрешните и външните регулации”1;
• „Всички рискове, свързани с информационните технологии (ИТ) се управляват адекватно”2;
• „Информационните системи са в състояние да предоставят качествени
продукти и услуги”3;
• „Информационните системи са ефективни и са в състояние да увеличат
печалбата на компанията”4.
1
2

3

4

CobiT 4.1. глава CobiT Framework
Щонова, Мария. Резултати и ползи за ръководството от одита на информационните системи. //
CIO април 2006.
Червенкова, Рамона. Въвеждане на контроли за намаляване на риска при използване на ИТ. //
CIO април 2005.
CobiT 4.1. глава CobiT Framework.
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Въз основа на посоченото по-горе може да бъде изведено следното общо
определение: одитът на информационни системи е насочен към намаляване на
разходите по поддържане и развитие на ИТ инфраструктурата и изпълнение на
автоматизираните бизнес операции, като същевременно се стреми към повишаване ефективността на работа на бизнес информационната система, постигане на съгласуваност с наличните вътрешни и външни регулации и постигане
на висока ефективност от инвестициите в нея.
Един пълен одит на информационните системи на организацията следва
да оцени рисковете пред всички нейни информационни активи и техните функции, както и пораждащите ги проблеми. Като краен резултат следва да бъде
предоставен доклад, съдържащ разкритите слабости и предложения за тяхното
разрешаване. Например, одит на базите от данни би могъл да включва оценки
на логическата и физическата организация на данните, стратегията за архивиране и възстановяване, бързодействие и надеждност, както и управление на
сигурността. В резултат одиторът следва да предостави оценки на всяка от
тези области, включващи ясна обосновка, и да даде предложения за повишаване на сигурността и ефективността – например организиране на файловете във
файлови групи, създаване на огледални сървъри, преразпределение на позволенията по групи потребители, закупуване на нови сървъри и т.н.
Автоматизирани средства за одит на информационни системи
В зависимост от обхвата на одита на ИС, може да се наложи преглед на
огромно количество електронна информация, което без използване на подходящ
софтуер би отнело толкова време, че да се обезсмисли целият процес. В много
случаи това ограничение налага стесняване обхвата на одита на информационни системи, което крие риск от пропускане на съществени слабости в съществуващите системи. От горното твърдение следва, че одитът на информационни системи не е достатъчно автоматизиран, въпреки, че е изключително важна част от управлението на организацията.
В изследване, проведено от института на вътрешните одитори,5 са посочени най-често използваните приложения при извършването на одит на информационни системи. За съжаление, изследвания в тази област са рядкост в България, тъй като все още изразходването на допълнителни средства за доброволно
извършване на одит е далеч от това да се превърне в практика. Вместо това
необходимостта от извършване на одит на информационните системи се налага
по законов път. Този вид одит е представен от българското законодателство6
като част от финансовия одит. Въз основа на това се дава право на одитора
(бил той вътрешен или външен финансов одитор) да изиска извършването му.
Какви софтуерни приложения се използват в областта на одита на информационни системи в България? В условия на глобална финансова криза и повсе5
6

Институт на вътрешните одитори. 28.06.2011 <http://www.theiia.org>
Закон за вътрешния одит в публичния сектор. Обн. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006.
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местния скептицизъм към изразходването на средства за софтуер, легалното
използване на приложения, подпомагащи одита, стеснява обхвата си. В българските организации това най-често са наличните програми от инсталирания офис
пакет и безплатен софтуер.
Към програмните системи, усъвършенстващи процеса на одит, следвa да
бъдат поставени ред програмни изисквания, като за да бъдат пояснени ще разгледаме накратко примерен процес на одит на ИС. Етапите, през които преминава процесът на одит могат да търпят леки разлики, в зависимост от извършващия го. Според щатския университет Уейн в Detroit,7 одитът се състои от следните фази:
• планиране;
• полева работа (извършване на фактически проверки);
• създаване на отчет.
Други автори8 смятат, че фазите са както следва:
• планиране;
• осъществяване на среща на одитора с представители на организацията;
• събиране на данни и тестове на ИТ контролни механизми;
• разрешаване на установените недостатъци от страна на организацията;
• тестване на новите контролни механизми, отстраняващи недостатъците;
• анализ и отчитане на откритията, направени от одиторът;
• официален отговор на организацията по отношение на тези открития;
• предоставяне на окончателен доклад.
Имайки предвид една от основните цели на одита – да предостави предложения за разрешаване на направените констатации считаме, че посочените фази
са недостатъчни за провеждане на качествен одит.
Техниките и методите, използвани при процеса на одит на информационните системи, както и фазите, през които преминава той, зависят до голяма степен от вида на системите, както и от целта му. Въпреки това, той е част цялостния одит9 на организацията и като такава част се изпълнява в следните фази:
„планиране, извършване на фактически проверки, докладване и последващи
действия за проследяване изпълнението на дадените препоръки”10. Нормално е
при завършване на процеса на одит всеки отдел да се отклони за известно време от дейностите, които извършва обикновено, за да се спазят дадените препоръки. Една от основните задачи на приложенията, усъвършенстващи процеса
на одит е да се сведе до минимум това време и да се избегне нарушаване на
съществуващите дейности.
Всяка от посочените фази на одит на ИС произвежда артефакти, което
подлежи на пълна или частична автоматизация. Използваните приложения в
7

Процес на вътрешен одит. 28.06.2011 <http://internalaudit.wayne.edu/process.php>
Бил Кънинг, програмен мениджър в Microsoft.Процес на одит. 28.06.2011 <http://
technet.microsoft.com/en-us/library/cc512634.aspx>
9
Чл. 7. (3) Закон за вътрешния одит в публичния сектор (обн. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006).
10
Процес на одит. 28.06.2011 <http://www.internalaudit.bham.ac.uk/audit/> ; чл. 7. (2) Закон за вътрешния одит в публичния сектор (обн. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006).
8
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тези фази могат да бъдат класифицирани в няколко категории, в зависимост от
функциите, които покриват:
• Извличане на данни – извличане на важна информация за работата на системите и работата на служителите със системите. В това число могат да
бъдат включени детайлни данни за точно време и продължителност на
достъп до конкретни файлове от служителите, данни за време, в което служителите не са отбелязали, че отсъстват от офиса, но не са извършвали
никаква активност и т.н. Събраната информация може да послужи за директно доставяне на доклад или да бъде използвана като база за анализ.
• Анализ на данни – в тази област е необходима и експертна оценка на събраните данни. Като резултат могат да бъдат открити пропуски в сигурността,
ниска ефективност, или да бъдат разкрити злоупотреби от служители.
• Разкриване на злоупотреби – тази област може да бъде отделена от анализа на данни поради своята изключителна важност. Разкриването на финансови злоупотреби, извършвани чрез манипулиране на информационните системи е от критична важност от гледна точка организацията.
• Автоматизация на работните документи – приложенията следва да предоставят стандартизирани шаблони, необходими за различните одиторски процедури – оценка на риск, описание на открития, създаване на
доклади и т.н. Работните документи следва да позволяват управление
на версиите, тъй като по одиът може да работи повече от 1 служител.
• Контролни механизми за самооценка – всеки одит би трябвало да бъде
оценен, за да се създаде ясна представа на ръководителя му за неговото качество.
• Постигане на съгласуваност – идентифициране на стандарти и регулаторни изисквания, на които трябва да отговарят информационните ситеми в организацията. Съществуват стандарти с ясно посочени изисквания към всеки компонент на информационната система – ITIL, ISF и т.н.
• Непрекъснат одит – концепция, позволяваща предоставянето на доклад
и препоръки за разрешаване, непосредствено след откриване на слабости в системата.
• Оценка на риск – автоматизиране оценката на риска за различни подсистеми или функции на информационната система.
• Проследяване изпълнението на препоръки – след приключване на полевата работа, одиторите предоставят доклад, съдържащ препоръки за
разрешаване на откритите слабости. Проследяването на работата по
разрешаване на тези препоръки е изключително важна, както за ръководството на организацията, така и за одиторите изготвящи последващ
доклад въз основа на тази информация.
Тази класификация дава възможност да направим сравнителна характеристика на най-често използваните програмни средства за компютърно подпомагане
на одита на ИС и да очертаем възможностите за тяхното развитие. За целите на
това проучване е направено изследване на множество информационни системи,
включително посочените от проведеното през 2009 г. проучване от института на
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вътрешните одитори сред 138 организации, членове на „глобалната одиторска информационна мрежа” (GAIN). Според цитираното проучване, 63% от анкетираните
използват софтуер за извличане на данни при изпълнение на одит на информационните системи. Най-често използваният продукт е ACL, като след него се нареждат
използване на SQL заявки, Excel, Caseware IDEA и Access. Както ще стане ясно в
изложението, използването на продукти от офис пакета, не е изолиран случай за
тази категория, а по-скоро неизбежна реалност при извършване на одит на информационни системи11. Като съществен недостатък на ACL може да се посочи липсата на възможност за проследяване промените правени по даден файл. Характерно и за двата продукта (ACL и Caseware) е липсата на възможност за интеграция с
нерелационни бази от данни – направление, добило широка популярност при системи, работещи с изключително големи обеми информация – Amazon, Google и т.н.
В категорията „анализ на данни” отново с най-голяма популярност е ACL
и в този случай последван от Excel и Caseware IDEA. Въпреки, че над 70% от
анкетираните използват софтуер за анализ на данни, едва 47% от тях използват
автоматизирани средства за разкриване на злоупотреби. Подредбата на продуктите по популярност е аналогична на горепосочената категория. Продуктът
на ACL – AX Accelerators предоставя библиотека с готови средства за анализ
на системи от различни области като банкиране, застраховане, производство и
т.н. Различен подход е приет от Caseware – анализът и маркирането на рисковите области са оставени изцяло на одиторите. Като съществен недостатък
може да посочим излишък от функционалност при ACL и диаметрално противоположно – липса на готова функционалност при Caseware. Използването на готови библиотеки е удобно и практично, но предполага постоянно обновяване.
Като допълнение към готовите библиотеки е нужно да се създаде възможност
за дефиниране на собствени правила от одиторите, в зависимост от инспектираната организация. Подобна функционалност би дала по-голяма свобода и
гъвкавост при изпълнение на анализа на събраните данни.
При извършване на одит на информационни системи има значим документооборот във всички етапи от извършването му. В това число – писмо за насрочване на начална среща, план на одит, създаване на анкети, резултати, отчети и т.н.
Във връзка с това изглежда логично категорията „автоматизация на работните
документи” да предлага богат набор от софтуерни продукти. Въпреки това, само
48% от организациите, попълнили анкетата, използват подобен софтуер. Най-често това са приложенията TeamMate, OpenPages, AutoAudit, Word, Excel, Access.
TeamMate12 е един от най-перспективните пакети софтуер, използван в
процеса на одит. Освен модула за управление на документи – TeamMate EWP,
фирмата предлага и модули за оценка на риска TeamRisk, създаване график за
одиторите TeamSchedule и график за служителите TeamMate TEC.
11

В изложението ще бъдат разгледани само приложения, чиято основна цел е използване в процеса
на одит на информационни системи.
12
Функции и компоненти на TeamMate. 28.06.2011 <http://cchteammate.com/Products/TeamMate/
TeamMate_Overview.html>
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OpenPages13 – продукт на IBM, вече предоставя възможности за оценка
на риска, наблюдение, контрол и подпомагане постигането на съгласуваност
със закони и стандарти.
Като основен недостатък на изброените приложения трябва да бъде посочена липсата на многоезично поддържане. Предоставянето на одиторски доклад само на английски език е напълно недостатъчно за големи организации,
развиващи дейност в различни държави.
Продуктите в категорията „контролни механизми за самооценка” се използват от приблизително 22% от анкетираните. На първо място е Excel, последван от AutoAudit, Movaris, TeamRisk и Word. Подобни стойности на заинтересуваността на потребителите са валидни и за категориите „постигане на съгласуваност” (приблизително 24%) и „непрекъснат одит” (25%). При първата категория най-често използваните продукти са Access, ACL, Compliance 300, Excel,
IDEA, Implexus, Movaris, а за изпълнение на непрекъснат одит се прилагат ACL,
Excel, IDEA и PeopleSoft.
В последната категория, отнасяща се до софтуера, използван за оценка на
риска за годишния одитен план резултатите са както следва: Excel, TeamMate –
Team Risk, ACL и AutoAudit. Все повече приложения предлагат механизми за
оценка на риска. Към момента списъкът може да бъде допълнен с продукта на
OpenPages – OpenPages ORM, Implexus14, AutoAudit15, WizWhy на Wizsoft. Въпреки
това, липсва разнообразие по отношение на методите за оценка на риска, предлагани от приложенията, както и видовете рискове, подлежащи на оценка. Всяко
приложение, предоставящо възможност за оценка на риска при одит на информационни системи, би следвало да се развива в следните категории – риск от инвестиция или потенциални разходи, риск от непозволен достъп или риск в сигурността, риск от липсата на интегритет на данните, риск от несъответстваща информация, риск от прекъсване на достъпа до информационни услуги, риск от неефективна инфраструктура, риск от липса на собственост върху проекта
Полезно би било предоставянето на възможност за избор на метод за оценка на риска. Ефективността на този процес е силно зависима от избрания метод, а изборът на метод за оценка на риска трябва да се прави в зависимост от
оценяваната област.
Прави впечатление, че продуктите от офиспакета на Microsoft са използвани в голяма част от категориите. Това е факт, защото съществуват готови
шаблони, които подлежат на попълване, както за MS Word, така и за MS Excel.
Създаването на уеб базирана алтернатива на Word е задача, възможна само за
компании като Google, но превръщането на електронните таблици в Excel към
html страница не следва да представлява особена трудност.
Използването на софтуер във всяка от категориите, може да бъде обобщено в следващата фигура (вж. фиг. 1).
13

Функции и компоненти на OpenPages. 28.06.2011 <http://www.openpages.com/>
Функции и компоненти на Implexus. 28.06.2011 <http://www.implexus.us>
15
Функции и компоненти на AutoAudit. 28.06.2011 <http://paisley.thomsonreuters.com/website/
pcweb.nsf/pages/CIRE-65KRUG>
14
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Фиг. 1. Използване на автоматизирани средства за одит по категории
Прави впечатление, че повечето приложения са разделени по функционалност на различни модули, които се продават и прилагат отделно или в пакет.
Като обща черта на повечето продукти може да се посочи стремежът на фирмите да предложат услуги, подпомагащи постигането на съгласуваност с различни стандарти и закони.
Пазарът на услуги за одит на информационни системи в България е значително по-различен от този в страната, в която е проведена анкетата (САЩ). Тук
извършването на редовен одит все още е в сферата на пожеланията, въпреки, че
съществуват текстове в наличното законодателство. Според единствената организация в България, сертифицирана по SO9001:2000 за одитиране на информационни системи – Лирекс,16 търсенето на тази услуга в последните години се засилва. Техните клиенти търсят преди всичко одит на съществуващата инфраструктура и предложение за нейното усъвършенстване. При изпълнение на процедури,
свързани с процеса на одит, служителите във фирмата използват продуктите от
офиспакета, скриптове, написани според спецификата на одитирания обект, както
и следните приложения – Nmap, Nessus, Languard, Everest.
Nmap17 е безплатен продукт, позволяващ създаване на пълна карта на мрежата – компютри, сървъри, предлагани услуги от всяка машина и отворени портове.
Nessus18 е програма, безплатна за лично ползване, но не и за комерсиални
цели. Предоставя възможност за сканиране на устройствата в мрежата, като
при този процес е възможно задаване на конкретна политика, на която да отговарят. След получаване на резултатите, програмата посочва възможните про16

Дейности извършвани от Лирекс. 28.06.2011 <http://www.lirex.com/bg/activities/it-audit.html>
Характеристика на Nmap. 28.06.2011 <http://nmap.org/>
18
Функции и възможности на Nessus. 28.06.2011 <http://www.nessus.org/nessus/>
17
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биви в сигурността, влияещите фактори и подходящи решения. Приложението
може да се използва и за непрекъснато наблюдение на мрежата, с цел установяване на неправомерно използване на софтуер, следене на използването на
USB устройства, промени в конфигурацията на сървъра.
Languard19 предлага услуги1 подобни на Nessus – сканиране на мрежата,
проверка за наличност и инсталиране на последни пачове, следене за използване на USB устройства, осъществяване на отдалечен достъп и проверка за спазване политиката за управление на пароли.
Everest (новото име на продукта е AIDA64)20 дава подробна информация
за всеки инсталиран хардуерен компонент на компютъра (процесор, твърд диск,
видео карта и т.н.), прави сравнителни тестове и разполага с инструменти за
диагностика и създаване на доклади за производителността.
Какво липсва в посочените приложения и какви части от процеса на одит
остават относително слабо засегнати?
За да анализираме възможностите за усъвършенстване одита на информационни системи от съществуващите приложения, въвеждаме следната система за оценка на тяхното качество. Разделяме всеки етап от процеса на одит
на дейности. Използваме номинална скала – за всяка дейност се отбелязва с 0
или 1, съответно възможност или липса на такава, за автоматизация от оценяваното приложение. Като краен резултат се сумират дейностите по етапи, а
крайната оценка се формира на база общия брой точки за всички етапи. По
тази система следва в етапа анализ и планиране да бъдат оценени 8 компонента, в етапът полева работа – 7, а в етапите създаване на доклад и последващи
действия – респективно 5 и 3. Така максималната оценка, която може да получи дадено приложение е 23.
На етап „анализ и планиране” с най-висока оценка е продуктът PeopleSoft
(табл. 1). Въпреки, че не е специализиран за извършване на одит, той предоставя възможности за комуникация между одиторите и организациите. Много от
приложенията предоставят шаблони за създаване на доклади, но не осигуряват
комуникация с клиента и преглед на обратния отговор.
Прави впечатление, че процесът по проследяване на зададените от одиторите препоръки е пренебрегнат от повечето продукти, въпреки, че е от съществено значение за постигане на реални резултати за организацията (табл. 4).
Общите оценки за функционалността на разгледаните приложения очертават тяхната неспособност да автоматизират повече от 40-50% от процеса на
одит на информационни системи.
В проучването, проведено от TheIIA, голяма част от запитаните отговарят, че не използват софтуер за изпълняване на самооценка, софтуер за преглед
на извършените дейности от служителите във фирмите по разрешаване на препоръки, както и системи за създаване и следене на плана за одита. Това дава
19

Функции и възможности на Languard. 28.06.2011 <http://www.gfi.com/page/3249//lannetscan/
lanscanfeatures.htm/features>
20
Функции и възможности на Everest. 28.06.2011 <http://www.lavalys.com/>

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

60

Таблица 1
Оценка на функционалностите на етап „анализ и планиране”
Анализ и планиране
преглед
връзка с описание
доклади и
клиента от клиента
файлове

преглед
оценка на на същ.
риска
контр.
мех.

създаване
бюджет

създава изпращане Общо
не на
на
план
клиента

ACL

1

1

1

Caseware

1

1

1

Wizsoft

1

1

1

Ecora

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

AutoAudit
Implexus
OpenPages
PeopleSoft

1

1

3
1

3
3

1
1

TeamMate

1

1

4

4

1

1

1

1

5
4

Таблица 2
Оценка на функционалностите на етап „полева работа”
Полева работа
избор
обсъждане
провеждане
оценка на
примерни
значими
на тестове
примерите
части
констатации

оценка на
риска от
избор на
части

сравнение заключение

Общо

ACL

1

1

Caseware

1

1

Wizsoft

1

1

2

Ecora

1

1

2

Implexus

1

1

OpenPages

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

5

AutoAudit

0
2
1

1

4

PeopleSoft
TeamMate

0
1

1

4
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Таблица 3
Оценка на функционалностите на етап „създаване на доклад”
Създаване на доклад
създаване
чернова

обсъждане с
клиента

финален
доклад

график за
разреш. на
констатациите

отговор на
клиента

ACL

1

Caseware

1

Общо

1
1

2

Wizsoft

0

Ecora
AutoAudit

0
1

1

2

Implexus

0

OpenPages

0

PeopleSoft

1

TeamMate

1

1

1

3

1

2

Таблица 4
Оценка на функционалностите на етап „последващи действия”

Последващи действия

Общо за
продукт

Общо
последващ преглед последващ доклад оценка на одита
ACL

0

8

Caseware

0

11

Wizsoft

0

5

0

5

1

6

Implexus

0

6

OpenPages

0

8

PeopleSoft

0

8

TeamMate

0

10

Ecora
AutoAudit

1
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основание да се смята, че потребителите не са доволни от предоставяната функционалност на продуктите в тази категория. Следователно, тези области могат
да се идентифицират като потенциални за развитие на софтуер, подпомагащ
одита на информационни системи.
От направения анализ става ясно, че:
- Използването на специализиран софтуер при извършване одит на информационните системи е предимство, което струва скъпо – за продуктите на Wizsoft и ACL цените са между 1000 и 4000 долара, Caseware
IDEA – 2 300 долара.
- Не съществува приложение, което да покрива всички необходими функционални изисквания.
- Продуктите от който и да е офис пакет, не са специализирани за одит на
информационни системи и по тази причина не може да се твърди, че
чрез тях той е качествено реализиран.
Ясно е, че съществуващите средства се съсредоточават върху големите
предприятия, което би им донесло по-голяма печалба. В тези организации обикновено се приема, че има обучаващи структури и механизми и основният проблем при одита е големият обем информация, която трябва да бъде проверена.
По тази причина тези средства се съсредоточават върху области като
бизнесанализи и непрекъснато наблюдение, т.е. върху т.нар. откриващи контролни
механизми. Това, от своя страна, води до създаването на свободна ниша, в
която да съществува софтуер, подпомагащ не отделни части, а целия процес на
одит. Този софтуер има за цел да улесни комуникацията в големите екипи одитори, както и между одитора и клиента. В повечето случаи наличието на проблеми е в резултат не от липсата на политики за сигурност и некачествен одит,
а от неспазването на наложените правила от персонала поради незнание. За да
се избегне това е необходимо провеждане на обучение и постоянно обновяване
на правилата за служителите. В повечето случаи в малките и средните предприятия няма обособени структури, които да се занимават с това и е оставено
на ентусиазма на служителите.
С подобна задача може да се заеме софтуер с централизирана база данни,
която дa бъде обновявана с правила, подходящи за определени служители и
отдели, базирани на стандарти, използвани в областта (фиг. 2).
Важно място в одита има и споделянето на знания между одиторите. Тестването на информационната сигурност не би могло да се извършва само с
традиционни средства, тъй като само по себе си част от него представлява
симулация на хакерска атака, а този вид дейности се извършват със специално
написани скриптове. Би трябвало да се осигури единно хранилище за скриптове
и знания на одиторите в една фирма, което да позволява бърз достъп до необходимата функционалност, в зависимост от одитирания обект.
По този начин схемата на потоците от данни при одит на информационните
системи се модифицира, като се добавя свързващо звено. Подобен подход би
улеснил значително комуникацията между участниците в процеса, като по този
начин се съкратят сроковете за изпълнение. Всеки от тях би трябвало да добие
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Фиг. 2. Модифицирана схема на потоците от данни при използване
софтуерни приложения при извършване на одит на ИС
ясна представа за своите задължения от гледна точка на процеса на одит, а
предложеният модул за обучение следва да ограничи случаите на допускане на
грешки, породени от незнание от страна на служителите. По този начин се постига по-бързо и качествено изпълнение на одит на информационни системи,
който предоставя ясни и обосновани препоръки за разрешаване на направените
констатации.
ISSUES OF THE AUDIT OF INFORMATION SYSTEMS
Assist. Prof. Ivan Kuyumdzhiev
Abstract
The article examines the topical issue of the audit of information systems, connected
with the functions offered by the most frequently used software applications. There is worked
out a definition of the concept of audit of information systems and there are assessed the
existing applications on the basis of their capabilities of fulfilling the process of its
accomplishment. There are drawn some guidelines for the creation of an automated information
system meant to improve the entire process of auditing and the communication among the
participants in it.
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Асс. Иван Куюмджиев
Резюме
В статье рассматривается актуальная проблема аудита информационных систем, и
связана эта проблема с функциями, которые предлагают наиболее часто применяемые
софтуэрные приложения. Дается определение понятия аудит информационных систем,
дается оценка существующих приложений с учетом их возможностей удовлетворить требованиям к процессу реализации аудита. Определены направления создания автоматизированной информационной системы, совершенствующей весь процесс аудита и коммуникацию между его участниками.
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АЛТЕРНАТИВНО ОБЛАГАНЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС
Гл. ас. д-р Стоян Киров
Въведение
Облагането на застрахователния бизнес винаги е било сложен процес, изискващ допълнителни компетенции. Застрахователните компании са предмет на
особени регулации, които възпрепятстват прилагането на данъчните режими в
стандартизиран вид. Освен това, те използват вероятностни модели, за да определят своите премии, резерви и очаквани плащания. Тези модели работят въз
основа на допускания за бъдещото проявление на събитията, което затруднява
избора на данъчна основа и въвеждането на подходяща форма за облагане. Ето
защо, дължимите данъци от застрахователните компании се характеризират с
изключително разнообразие.
Застрахователните компании и техните клиенти подлежат на подоходно облагане с преки данъци, които обаче не винаги са в състояние да обхванат напълно
застрахователната дейност и да осигурят желания фискален ефект. Често например застрахователите използват песимистични сценарии за развитието на риска,
което води до завишаване на техническите резерви. Това прави компаниите платежоспособни, но отлага данъка върху печалбата.1 Същото може да се постигне
и чрез инвестиране във фючърси и опции на срочните финансови пазари. Чрез тях
може да се осъществи т.нар. „данъчен стредъл” (tax straddle).2 Освен това е
проблемно да се събират подоходни данъци от застрахователи, които развиват
дейност в чужбина, без това да доведе до двойно данъчно облагане. Не на последно място трябва да се обърне внимание и на относително малките печалби,
които обикновено реализират застрахователните компании. Техният размер е силно
чувствителен от промените в рисковите характеристики на средата и не може
да осигури големи и постоянни бюджетни приходи. Тези и други причини водят
1

2

Техническите резерви се отчитат по счетоводен път като разход за дейността на застрахователя.
Независимо, че се формират от премийния приход по сключените застраховки, резервите се
отчитат като разход, който се покрива от печалбата при годишно приключване. (Вж.: Нейков, М.
Застрахователно и осигурително счетоводство. С.: УИ „Стопанство”, 2003, с. 247).
Данъчният средъл е техника за отлагане на данъци, при която се сключват два срочни контракта в две
последователни години. Контрактът, водещ до загуби, се продава в края на данъчната година, докато
печелившият контракт се продава в началото на следващата година. Идеята е да се реализира нетен
положителен резултат след закриване на двете позиции, който да е облагаем през втората година.
Данъчните закони в някои страни обаче ограничават използването на данъчния стредъл, като приемат
всички открити позиции за закрити към последния работен ден на календарната година.
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до въвеждане на алтернативни данъчни основи, които да са по-добри измерители на застрахователната дейност от печалбата. Облагането на активите,
собствения капитал, техническите резерви, брутните премии, финансовите трансфери на застрахователните компании е свързано с алтернативното данъчно третиране на застрахователния бизнес.
Целта на тази статия е да се изяснят ефектите от въвеждането на алтернативните форми за облагане на застрахователния бизнес. Особено внимание е
обърнато на данъка върху застрахователните премии, който отскоро има
реално приложения в България. Постигането на целта изисква да се решат следните конкретни задачи: 1) Да се изведат мотивите за въвеждане на алтернативното застрахователно облагане в България; 2) Да се представят предимствата
на отделните алтернативни форми за облагане; 3) Да се разкрие анатомията на
данъка върху застрахователните премии; 4) Да се оценят негативните ефекти
на данъка върху застрахователните премии; 5) Да се набележат конкретни мерки за бъдещото развитие на алтернативното облагане в България.
1. Мотиви за въвеждане на алтернативното застрахователно облагане
Съществуват редица аргументи в полза на алтернативното облагане на
застрахователния бизнес.3 Някои от тях са противоречиви по своята същност,
докато други се приемат „де юре”. Такива съображения могат да бъдат свързани
с увеличаване приходите в държавния бюджет, установяване на справедливост
в облагането, повишаване ефективността на данъчната система, създаване на
опростен данъчен режим, ограничаване на данъчната конкуренция, компенсиране на някои данъчни преференции и др.
Почти винаги основната цел на алтернативните данъци е да увеличат
бюджетните приходи и така да се подпомогне изпълнението на държавните
функции. Застрахователните компании изглеждат подходящ данъчен субект за
постигане на целта, защото като цяло са изрядни данъкоплатци. Освен това,
някои видове данъци не засягат застрахователния бизнес, което кара правителствата да търсят алтернативни форми за тяхното компенсиране. Така например, доставките на застрахователни услуги в много страни са освободени от
ДДС, което е довело до заместването му с данъка върху застрахователните
премии. В това отношение данъкът върху застрахователните премии повече
компенсира липсата на фискален ефект от ДДС, отколкото да има допълващо
значение за данъка върху печалбата. Неговото въвеждане е юридически допустимо и не нарушава действащите европейски регламенти. Директива 2009/
138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета допуска всяка държава-членка
на ЕС да въвежда национален механизъм за облагане на застрахователните
премии, без за него директно да се поставят специални изисквания.4
3
4

Holland, D., D. normand. Taxing insurance companies. OECD Tax policies studies, 2001, pp. 91-92.
Чл. 157 от Директива 2009/138/ЕО на европейския парламент и на Съвета относно започването и
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. //Официален вестник на ЕС, L
355, 2009.
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Алтернативните данъци могат да бъдат параметризирани така, че да отговарят на данъчния капацитет на застрахователите. Обектите на алтернативно облагане са добра индикация за средносрочния, респ. дългосрочния
данъчен капацитет. Ако един подоходен данък отчита годишното финансово
състояние на застрахователите, то един алтернативен данък облага обекти с
по-дългосрочно фирмено значение, какъвто например е собственият капитал.
Чрез него може да се определи дали застрахователните компании имат потенциала да реализират икономическа печалба. За съжаление обаче не всички
данъчни обекти водят до справедливо алтернативно облагане. Облагането на
активите или техническите резерви например може да прекъсне връзката с
данъчния капацитет на задължените лица. Положителните стойности на техническите резерви не означават, че застрахователите са в добро финансово
състояние. Дори напротив, може да се получи така, че да дължат данъци и в
случаите, когато са на загуба. Тъй като това свойство на алтернативните данъци прави бюджетните приходи по-сигурни, често се пренебрегва принципът на
справедливостта. Някои данъчни специалисти дори оправдават въвеждането
на „грубата справедливост” в името на фискалното благоденствие.
Като цяло, подоходното облагане на застрахователните компании се характеризира със своята сложност и административна неефективност. Основната причина за това е трудното калкулиране на печалбата за отделните видове застраховки.
Трудността е свързана с богатия продуктов асортимент на застрахователите, комбиниран с много други финансови услуги. Освен това, ценообразуването на застрахователните услуги ползва комплексни актюерски техники, които се позовават на
редица допускания с вероятностен характер. При тези условия няма как един подоходен застрахователен данък да е удобен, недвусмислен и лесно контролируем. За
разлика от него обаче алтернативните данъци могат да изпълнят тези принципи,
стига да бъдат параметризирани така, че да са неутрални.5
В по-голямата част от държавите-членки на ЕС се прилагат алтернативни
форми за данъчно облагане на застрахователния бизнес. При тях обаче няма
единство в структурата на данъците, а точно обратното – има съществени различия.6 Подобни различия могат да доведат до появата на деформираща
данъчна конкуренция, изразяваща се в пропуснати данъчни приходи за държавата, в която е разположен рискът, неравномерно позициониране на застрахователната дейност по държави, непълнота на частните застрахователни пазари,
несправедлива данъчна система и др.7 За да се преодолеят негативните ефек5

6

7

В случая под „неутрални алтернативни данъци” за застрахователно облагане ще разбираме данъци,
които в минимална степен влияят върху ефективното ценообразуване на застрахователни услуги,
т.е. не се отразяват съществено върху актюерските разчети на застрахователните компании.
Точка 87 от преамбюла на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. //Официален
вестник на ЕС, L 355, 2009.
Вж. по-подробно: Герчева, Св. Данъчната конкуренция и финансова свобода на данъкоплатците.
–В: Вачков, Ст. и др. Финансови измерения на икономическата свобода. Варна: ИК „Стено”,
2009, сс. 417-456.
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ти от данъчната конкуренция, е целесъобразно да се хармонизират алтернативните данъци, като се въведат аналогични алтернативни данъци във всички държави-членки на ЕС. Този процес обаче трябва да предвижда възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Истината е, че механизмите за облагане
с алтернативни данъци рядко включват системи за признаване на платени данъци
в чужбина и последващото им приспадане от общото данъчно задължение. За да
освободят застрахователните компании от повторно облагане, някои страни предвиждат използването на данъчни кредити. Те дават правото на застрахователите при определени законови условия да приспадат вече платения в чужбина алтернативен данък. Системата от данъчни кредити е изключително важна за компании, които оперират на международните пазари чрез клонове.
2. Алтернативни форми за облагане на застрахователната дейност
Застрахователният бизнес се облага с различни видове алтернативни данъци, като най-популярните сред тях са минималните алтернативни данъци, данъците върху активите или собствения капитал на застрахователите, данъците върху
застрахователните премии, данъците върху техническите резерви, данъците върху
застрахователните дивиденти и данъците върху финансовите транзакции.8
Минималните алтернативни данъци са паралелни подоходни данъци, изчислявани върху корпоративния финансов резултат. Те ограничават възможностите на застрахователните компании да избягват данъка върху печалбата.
Всъщност те задават минимално равнище на дължимия подоходен данък. Законите, уреждащи минималното алтернативно облагане, са строги и не допускат заобикаляне на данъчните регламенти. Това не означава липсата на
преференции в облагането, а изисква добросъвестно отношение на данъчно задължените лица. Данъкът върху печалбата не е особено ефективен, ако облагаемият финансов резултат не може да се определи коректно. Корпоративното подоходно законодателство съдържа редица неточности (пропуски), породени от
сложните застрахователни операции, които трудно се регламентират в нормативната данъчна уредба. При тези условия минималните алтернативни данъци подсигуряват данъка върху печалбата и гарантират минималните приходи в държавния бюджет.
Облагането на собствения капитал на застрахователните компании е стабилен приходоизточник за държавата. Тази техника на облагане трудно може
да се използва за избягване на данъчното бреме. Застрахователите са мотивирани да поддържат високи равнищата на собствения капитал, а не да ги занижават, защото собственият капитал е индикация за платежоспособност и създава
конкурентни предимства за привличане на клиенти. Освен това, към него често
се отправят нормативни изисквания за минимален размер и структура. Използването на минимални прагове за данъчни цели обаче е силно критикувано от
бизнеса. От една страна, чрез тях държавата защитава интересите на застра8

Holland, D., D. Normand. Taxing insurance companies. OECD Tax policies studies, 2001, pp. 95-98.
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хованите лица, но, от друга страна, създава изкуствено поддържана данъчна
основа. Така може да се обложи дори и губеща застрахователна компания. За
разлика от облагането на собствения капитал, облагането на застрахователните
активи не осигурява толкова сигурни приходи в държавния бюджет. Това е така,
защото размерът на активите може да бъде спекулативно намален. Един от
възможните начини е, ако застрахователите временно „прехвърлят” активите си
на офшорни компании или на нефинансови субсидиари. Презастраховането също
може да се използва като начин за „маскиране” на застрахователните активи.9
Друга популярна форма за алтернативно облагане на застрахователния
бизнес е данъкът върху застрахователните премии. Този данък може да се дължи
от всеки застраховател, но като цяло с него се облагат общозастрахователните
компании. Той е изключително рентабилен данък. Попада в групата на прехвърляемите данъци и като такъв се поема от крайния потребител чрез калкулацията му в цената на застрахователните услуги. Размерът на данъка върху
застрахователните премии варира в широки граници – между 2% и 30% от брутната премия (виж табл. 1). Като цяло най-ниски са данъчните ставки в Северна
Америка, а най-високи – в страните от Западна Европа. Там, където се прилага
нетно облагане на потреблението, този данък играе ролята на заместител на
ДДС.10 В някои случаи данъкът върху застрахователните премии се прилага
под формата на парафискални данъци (такси). Парафискалните данъци също
се удържат от застрахователните премии, но постъпват в приход на определени
държавни гаранционни фондове, т.е. имат строго целево предназначение.11 Те
не участват в данъчната основа при изчисляване на данъка върху застрахователните премии, за да се избегне двойното данъчно облагане.
Техническите резерви също могат да подлежат на облагане. Те формират
голяма част от пасивите на застрахователните компании и могат да бъдат използвани за увеличаване на бюджетните приходи. Тъй като големият им размер води до отлагане на данъка върху печалбата, облагането на резервите
често се използва, за да бъде той ограничаван. С ключово значение в случая е
9

Презастраховането и ретроцесията не са застрахователни дейности по своята правна същност.
Това е причината те да остават извън кръга на облагаемия застрахователен бизнес. (Вж. поподробно: Голева, П. За новия данък върху застрахователните премии. //Финанси и право, № 8,
2010, с. 73-74).
10
Европейски принцип е застрахователните услуги да се третират като освободени доставки от
ДДС. (Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената
стойност). Този статут не дава право на застрахователните компании да възстановяват платения
ДДС по своите покупки. Същевременно невъзстановеният данък увеличава цената на застрахователните услуги. Според някои изследвания невъзстановеният ДДС е четвъртият основен разходен компонент във финансовия сектор след заплатите, наемите и софтуерното обслужване.
(Райков, М. ДДС върху финансовите и застрахователните услуги. <http://www.uniconsulting.net>).
При това положение данъкът върху застрахователните премии не е толкова заместител на ДДС,
а е начин за двойно данъчно облагане. В случая се реализира кумулативен ефект или облагане
„данък върху данък”.
11
Парафискалните данъци (такси) в България постъпват в приход на Гаранционния фонд, Осигурителния фонд, Фонда за обезпечаване на застрахователни вземания и Държавния фонд „Земеделие”.
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съотношението в ставките на данъка върху печалбата и данъка върху техническите резерви. Така или иначе обаче рисковият клас застраховки ще бъдат
най-силно засегнати от облагането на техническите резерви. По-рисковите застраховки изискват по-големи технически резерви и следователно от данъчна
гледна точка се санкционират в по-голяма степен. Това може да ограничи предлагането на определен тип застраховки и да доведе до непълнота на застрахователния пазар. Очевидно данъкът върху техническите резерви е със силно
деформиращ ефект и определено не е неутрален, затова неговото приложение е сравнително ограничено.
Данъкът върху застрахователните дивиденти третира по специфичен начин разпределените суми в полза на акционерите. Въвеждането му може да
доведе до двойно данъчно облагане на застрахователната печалба - веднъж с
данък върху печалбата и втори път с данък върху дивидентите. За да се избегне двойното облагане се прилагат две системи. При първата система печалбата се облага изцяло с корпоративен подоходен данък, като дивидентните плащания остават необлагаеми.12 Втората система облага дивидентите с алтернативен данък, като ги освобождава от общия режим на корпоративното подоходно облагане.13 При втората система могат да се въведат диференцирани
данъчни ставки и така да се стимулира, респ. санкционира, дивидентната политика. Предимството на данъка върху застрахователните дивиденти е, че за разлика от другите алтернативни данъци, се дължи само тогава когато застрахователят е в добро финансово състояние. Този данък обаче може да
дискриминира участниците на застрахователния пазар. Не всички застрахователи са акционерни дружества и следователно не изплащат обичайните дивиденти. При липсата на аналогично облагане, акционерните застрахователни дружества може да се окажат в неизгодна позиция.
В данъчната практика на някои страни се срещат и т.нар. данъци върху
финансовите транзакции. Те облагат извършваните сделки с ценни книжа на
застрахователните компании. Очевидно чрез транзакционните данъци се облагат по косвен път печалбите, които застрахователите реализират от участието
си на капиталовите пазари. В този смисъл тези данъци притежават характеристиките на данъците върху потреблението, но и същевременно заместват личния данък върху разпределената доходност на застрахованите лица. Те не са
особено ефективни в случаите, когато се ползват инвестиционни посред12

В България тази система се прилага, ако застрахователните акционерни дружества изплащат
дивиденти в полза на местни търговски дружества или юридически лица от страна-членка на ЕС.
За всички останали акционери (местни физически лица, общини, дружества с нестопанска цел и
др.) се получава двойно данъчно облагане. (Чл. 194, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно
облагане. //ДВ, 105, 2006 и чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица. //ДВ, 95, 2006).
13
Режимът с приспадане на изплатените дивиденти от финансовия резултат преди облагане с данък
върху печалбата се прилага в България за взаимозастрахователните кооперации. Техните дивиденти не участват при формирането на облагаемата печалба. (Чл. 99, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. //ДВ, 105, 2006).
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ници. Посредническите услуги намаляват нетния облагаем резултат от транзакциите, което може да се използва за намаляване на данъчната основа. В
крайна сметка и застрахователите и техните инвестиционни посредници имат
полза от завишаване на комисионните и последващото им разпределяне между
тях. Освен това, някои сделки с ценни книжа лесно се укриват, особено когато
те са осъществени от финансови групи. Тези начини за избягване на данъчното
задължение не само ощетяват хазната, но правят капиталовите пазари по-неефективни. Като цяло приходите от данъци върху финансовите транзакции
не са особено големи, което обяснява слабото им разпространение на този
етап.
3. Анатомия на данъка върху застрахователните премии
Данъкът върху застрахователните премии е доминиращ сред алтернативните форми за облагане на застрахователния бизнес. Всички щати на САЩ
и повечето страни-членки на ЕС (18 държави-членки) го прилагат в своята данъчна практика. Застрахователните компании в България се облагат с този данък
от началото на 2011 г. Заложените бюджетни приходи за 2011 г. са в размер на
20 млн. лв., а тяхното изпълнение за първото тримесечие на годината е 14,7%.14
Подобна статистика не следва да се възприема еднозначно и да се преекспонира, защото постъпленията от данъка върху застрахователните премии се характеризира с цикличност. Като се има предвид, че в България с данъка
върху застрахователните премии се облагат само общозастрахователните компании, които сериозно се влияят от циклични фактори, проблемът с непостоянните приходи се очаква да бъде основополагащ.15
Данъчната основа на данъка върху застрахователните премии са брутните премии по сключените облагаеми застраховки. За да се получи облагаемата основа, трябва от брутните премии да се приспадната парафискалните данъци (такси), бонусите и отстъпките в полза на застрахованите лица. В световната данъчна практика се използват два термина, описващи облагаемия статут
на брутните премии – договорени премии (written premiums) и заработени
премии (earned premiums). Разликата е в това, каква част от премиите ще се
признае като облагаема в рамките на данъчния период.16 Договорената премия
е тази, която застрахованото лице дължи за целия период на застраховката,
докато заработената премия е само част от договорената премия, пропорционална на изминалото време от застраховката. Ако срокът на застраховката се
помества в рамките на данъчния период, разлика между двата вида облагаеми
14

Информация за изпълнението на републиканския бюджет към 31 март 2011 г. <http://
www.minfin.bg>.
15
По въпросите за цикличността на общозастрахователния бизнес вж. по-подробно: Вачков, Ст. и
др. Въведение във финансите. Варна, ИК „Стено”, 2009, с. 132.
16
Съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии, данъчният период е едномесечен и
съвпада с календарния месец. (Чл. 11 от Закона за данък върху застрахователните премии. //ДВ,
86, 2010).
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премии няма. Ако премията е от договорен тип и срокът на застраховката се
простира в рамките на няколко последователни данъчни периода, данък ще се
дължи още през първия месец върху цялата премия. При заработената премия
данъкът се начислява само за част от цялата премия, пропорционална на месеците на застраховката. В България е предвидено да се прилага договорената
застрахователна премия, т.е. данъчното задължение да възниква за цялата
дължима сума, стига тя да е платена изцяло в рамките на данъчния период.17
Единствената възможност да се отложи данъкът е да се плащат разсрочено
премиите. Проблемът е в това, че разсроченото плащане оскъпява застрахователната услуга, а оттам увеличава и размера на дължимия данък. Заработените премии отлагат данъчното задължение, без да го натоварват допълнително,
което води до по-слаб инфлационен натиск.
В някои страни вместо брутните премии се използва стойността на застрахованото имущество като данъчна основа при облагането на застрахователните продажби. Така например данъчната основа при сключването на застраховка „Пожар и природни бедствия” може да бъде данъчната оценка на недвижимото имущество. При застраховането на автомобили тя може да бъде мощността или кубатурата на двигателя. Така обаче алтернативното облагане на
застрахователните продажби се доближава повече до имуществените данъци, отколкото до оборотните данъци, какъвто е данъкът върху застрахователните премии. Определена по този начин, данъчната основа не отчита рисковите
характеристики на средата и не зависи от рисковия клас на потребителите.
Облагането, базирано на физическите характеристики на застрахованото имущество, осигурява по-стабилни приходи в бюджета, но пък данъкът не отразява
същностните детерминанти на застрахователния бизнес. Независимо, че все
още някой страни използват тази техника, тя е остаряла, несправедлива и
изкривява пазарните отношения.
Действащият в България размер на данъка върху застрахователните премии е 2%. Прави впечатление, че той е един от най-ниските, в сравнение с
възприетите ставки в другите страни-членки на ЕС (вж. табл. 1). Неговият
размер е по-нисък и от средната данъчна ставка, изчислена на база всички
щати в САЩ, които облагат продажбите на общозастрахователните компании.
За 2009 г. тя е бил 2,34%.18 Относително по-ниската данъчна ставка поставя България в по-изгодна позиция. При равни други условия, цените на предлаганите в България застраховки ще бъдат по-конкурентноспособни от тези в
страните с идентичен данъчен статут. Ако това засили участието на чуждестранните застрахователи на местния пазар, може да се подобри пазарната структура, да се увеличат работните места, да се разнообрази продуктовия асортимент и др.

17
18

Чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху застрахователните премии. //ДВ, 86, 2010.
Grace, M. The Georgia premium tax: options for reform. FRC, № 214, October 2010.
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Таблица 1
Ставки на данъка върху застрахователните премии
за някои страни-членки на ЕС по видове застраховки (в %)
Държава

Живот Заболяване Автокаско

Гражданска
Плавателни Междун.
Пожар
отговорност
съдове
КАРГО

Австрия

4,00

1,00

11,00

11,00

11,00

11,00

-

Белгия

1,10

9,25

9,25

9,25

9,25

-

1,40

-

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

Великобритания
Германия

-

-

18,00

19,00

14,00

3,00

-

Гърция

4,00

10,00

10,00

10,00

20,00

-

-

Ирландия

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

-

-

Испания

-

-

6,00

6,00

6,00

-

-

Италия

-

2,50

12,50

21,25

21,25

7,50

7,50

Люксембург

-

-

4,00

4,00

4,00

-

4,00

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

-

Финландия

-

-

22,00

22,00

22,00

22,00

-

Франция

-

-

18,00

18,00

30,00

-

-

Холандия

-

-

7,50

7,50

7,50

-

-

Швеция

-

-

32,00

-

-

-

-

Словения

Източник: CEA. Insurers of Europe. Brussels, 2010.

Ставката на данъка върху застрахователните премии в България е единна и няма диференциация по отделни видове застраховки. Така се избягват
конфликтите на интереси, породени от нееднаквото данъчно третиране на отделните застраховани лица. Ако за едни застраховки държавата създава данъчни стимули, а за други данъчни санкции, тя може да демотивира търсенето на
застрахователна защита срещу определени рискове. Въпреки всичко, в България можем да говорим за диференцирано облагане, защото животозастраховането и здравното застраховане са освободени от данък върху застрахователните премии. Това е предпоставка за по-ефективно облагане, защото местното търсене на животозастраховки е по-еластично и реагира в много по-голяма
степен при промяна в цената им. Преференциални ставки са въведени и за някои видове общозастрахователни продукти. Такива съществуват за морското и
авиационното застраховане, застраховането на товари с международен превоз
и др. Преференциалното им третиране се налага, защото техните рискове не са
териториално ограничени и могат да се реализират в държава с различен данъчен режим. Тази диференциация обаче създава предпоставки за данъчни измами.
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Основната причина да не се облагат животозастрахователните премии е
техният спестовен, респ. инвестиционен, характер. По-голямата част от
тях, заедно с начислената лихва, се връщат обратно на застрахованите лица
след изтичане на определен срок или при сбъдване на определени събития. 19
Във връзка с това не би следвало да се облагат суми, които са собственост на
застрахованите лица. От гледна точка на спестовността, животозастрахователните продукти се доближават до банковите депозити, които също не
се облагат с данък. Това създава синхрон в облагането на конкурентните финансови услуги, като данъкът върху застрахователните премии запазва своята
неутралност. Освен това, ако застраховките „Живот” се облагаха с данък върху
застрахователните премии, щяха да се обезсилят стимулите на личния подоходен данък.20 Не на последно място трябва да се отбележи, че животозастраховките покриват нематериални вреди, свързани с живота, здравето и
трудоспособността на застрахованите лица, което прави необосновани всякакви данъци, възпрепятстващи тяхното разпространение. Държавата трябва да
насърчава продажбите на мериторични (достойни) услуги, каквито са животозастрахователните услуги.
Някои услуги, предлагани от застрахователния бизнес, винаги остават извън
периметъра на облагането с данък върху застрахователните премии. Такива са
презастраховането и ретроцесията. Техният необлагаем статут е общоприет принцип за облагане на застрахователните продажби. Платените премии
за презастрахователните услуги и ретроцесията не се облагат, защото ще възникне двойно данъчно облагане. Презастрахователните премии представляват
част от брутните премии, за които вече е бил заплатен веднъж данък. Тъй като
данъкът върху застрахователните премии е еднофазен, той не следва да
се начислява повторно върху цената на презастрахователната услуга. Така се
избягва кумулативният ефект на данъка при презастраховане на риска.
4. Негативни ефекти от въвеждането
на данъка върху застрахователните премии
В специализираната научна литература съществуват различни мнения относно негативните ефекти от облагането на застрахователните премии.21 Всяко
от тях заслужава внимание и следва да бъде анализирано в контекста на българския застрахователен пазар.
19

Някои автори делят застраховките на същински и несъщински. Животозастрахователните услуги са представители на същинските застраховки поради своя спестовен характер. Останалите
застраховки имат рисков характер и не предвиждат възможност за връщане на премиите под
каквато и да е форма. Ето защо те се определят като несъщински застраховки. (Вж. по-подробно:
Голева, П. Застрахователно и презастрахователно право. С.: ИК „Сиби”, 2000.).
20
Физическите лица, закупили лични застраховки „Живот”, не дължат данък върху общия доход за
платените застрахователни премии при условие, че са в законоустановените размери. (Чл. 19, ал.
1 и ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. //ДВ, 95, 2006.).
21
Skipper, H. State taxation of insurance companies: time for a change. //Journal of insurance regulation,
№ 6, 1987, pp. 121-142.
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Най-сериозната критика към данъка върху застрахователните премии е по
отношение на неговия регресивен характер спрямо доходите. Това означава,
че застрахованите лица с по-ниски доходи ще заплащат толкова данък, колкото и
по-богатите клиенти. Всъщност те ще поемат относително по-голямо данъчно
бреме. В случая облагането на застрахователните премии нарушава класическия принцип за „вертикалната справедливост”. Проблемът с регресивността се
засилва допълнително, като се има предвид, че някои от масовите застраховки в
България са задължителни. Очевидно бремето на данъка върху застрахователните премии за задължителните застраховки не може да се управлява чрез ограничаване на покупките им. От тази гледна точка можем да смятаме, че новият
данък ще засили несправедливостта в данъчната система на България.
Данъчното задължение е в правопропорционална зависимост от размера
на брутните премии и следователно отчита всички ценови фактори, засягащи
застрахователните услуги. Такива фактори могат да бъдат възрастта, здравословното състояние, местоработата, заеманата длъжност, професионалният опит
и др. Някои от тези фактори обаче не зависят от волята и поведението на застрахованите лица и не могат да бъдат променяни. Това означава, че някои клиенти винаги ще заплащат по-висок данък от други, независимо от усилията, които
полагат, за да са изрядни. Един от тези фактори е възрастта. Ако вземем под
внимание възрастта в автомобилното застраховане, ще се получи така, че младите шофьори трябва да плащат по-висок данък върху застрахователните премии, дори и да не са регистрирали пътно-транспортни произшествия.22 Можем
да си представим колко по-тежък е проблемът с възрастта в животозастраховането. За щастие подобна данъчна дискриминация на база възраст няма как
да се прояви в България, защото застраховките „Живот” са освободени от облагане.23 Потребителите обаче на застраховки „Злополука” по раздел II от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането могат да се окажат потърпевши,
защото техните премии зависят от упражняваната професия. Те няма как да
редуцират данъчното си бреме, защото това би означавало да останат без работа. Тези и много други примери илюстрират необходимостта от диференциация в ставките на данъка върху застрахователните премии и индивидуален подход при данъчното третиране на отделните рискове.
От гледна точка на данъка върху застрахователните премии, потребителите на малки застраховки са в по-неизгодна позиция от тези, закупили големи
застраховки. Разминаването с нормалната логика идва от начина, по който се
разпределят калкулационните елементи на застрахователната премия. В дей22

Младите шофьори се считат за по-безразсъдни, спонтанни, агресивни и попадат в по-рисков клас
потребители. Това е причината някои застрахователи да събират по-високи застрахователни
премии от тях.
23
Всички застраховки по раздел I от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането се третират
като необлагаеми. Това са застраховки „Живот” и рента, женитбени и детски застраховки, застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, постоянните здравни застраховки, изкупуване
на капитал и др. (Чл. 5, т. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии. //ДВ, 86, 2010.).
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ствителност малките застраховки са по-евтини, но в процентно съотношение
съдържат по-голяма част от някои фиксирани добавки. По дефиниция брутната
премия в общото застраховане включва рискова премия и добавки. Някои от
добавките имат фиксиран размер и не зависят от поетата застрахователна отговорност. Такива, например, са административно-стопанските разноски на застрахователя. Когато се добавят към рисковата премия на малки застраховки,
те я натоварват в относително изражение повече, отколкото ако се включат
към рисковата премия на големи застраховки. Това означава, че малките застраховки се облагат с по-голям данък върху застрахователните премии.
Застрахователните услуги могат да бъдат заместени с други финансови
услуги. Управлението на някои финансови рискове например може да стане чрез
използването на деривативни сделки като валутни и лихвени фючърси, опции,
суапи. От своя страна, имуществените рискове и рисковете, свързани с трети
лица, могат да се управляват на облигационно-правна основа. В договорите за
наем например могат ясно да се формулират задълженията на наемателя за
възстановяване на причинените от него вреди на наемодателя. Срещат се и
случаи, при които потребителите предпочитат да задържат риска за своя сметка, а не да го застраховат. Това обикновено е свързано със заделянето на резервни фондове, от които да се финансират възникващите вреди.24 Всички тези
незастрахователни форми за управление на риска не подлежат на облагане с
алтернативен данък. Това крие опасност от преориентиране на потребителите в
тяхна полза. Особено неприемливо би било това за доброволните застраховки
„Професионална отговорност”. Данъкът върху застрахователните премии може
да свие и плюс това малкия пазарен дял на подобен тип застраховки в България
и да остави непокрити вредите, нанесени на трети лица от лекари, медицински
персонал, стоматолози и др. В имущественото застраховане данъкът може
да доведе до увеличаване на франшизите. В крайна сметка, негативният
ефект от пренасочването на потребителите към услуги-заместители ще бъде
волатливост и влошени данъчни приходи.
Данъкът върху застрахователните премии може да повлияе негативно върху
ефективността на местните застрахователи. Данъчното законодателство в
България предвижда единна ставка за всички общозастрахователни компании,
без значение каква е специализацията им, собствеността им, големината им,
финансовото им състояние и т.н. Това не винаги е оправдано, защото застрахователните компании с малък пазарен дял не могат да се съревновават в ценово
отношение с мощните застрахователи. Ето защо в някои страни (например САЩ)
местните застрахователи се облагат с по-ниски ставки от чуждестранните застрахователи. В това има логика, защото чуждестранните застрахователи оперират на повече пазари и се възползват в по-голяма степен от икономиите на
мащаба. Някои американски изследвания потвърждават тази зависимост, като
24

В случаите, когато резервните фондове имат за цел да покрият вреди, причинени от застраховаеми рискове, говорим за самозастраховане (self-insurance). Тези фондове се формира на базата на
„спестените” средства от застрахователни премии.
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сочат, че всички големи общозастрахователни компании в САЩ реализират
съществени икономии от мащаба.25
Освен това данъкът върху застрахователните премии не прави разлика
между застрахователи в добро и в лошо финансово състояние. Може да се
окаже така, че новостартиращи компании, поради данъчните си задължения, да
бъдат затруднени в своето бъдещо развитие. Ето защо облагането на застрахователните премии може да е обвързано с определени облекчения в инвестиционния режим (например по-либерални количествени ограничения на инвестициите). Така новостартиращите дружества ще имат възможността да поддържат
интереса на своите клиенти и да предлагат услугите си на конкурентни цени.
Този подход позволява на застрахователите да излизат по-безпроблемно от затрудненото си финансово състояние.
Изводи и препоръки
Направеният теоретичен анализ ни разкрива някои същностни черти на
нововъведения в България данък върху застрахователните премии. Въпрос на
време е да се проявят неговите ефекти и да се докажат, респ. отхвърлят някои
от предположенията в статията. По-важните констатации, направени в разработката, могат да бъдат систематизирани по следния начин:
1) Данъкът върху застрахователните премии облага несправедливо застрахованите лица. Това е пряко следствие от неговия регресивен характер. В крайна сметка данъчната му основа (брутната премия) зависи от
рисковия клас потребители, а не от техните доходи.
2) Облагането на застрахователните премии в България не е съвсем неутрално, поради неадекватното данъчно третиране на различните методи
за управление на риска. Данъкът върху застрахователните премии може
да преориентира потребителите към извършване на незастрахователни
трансфери на риска, в т.ч. самозастраховане.
3) Приходите от данъка върху застрахователните премии се очаква да бъдат
слабо еластични спрямо разполагаемия доход. Аргументацията на подобна зависимост се основава на факта, че българите са склонни да
рискуват, а и брутните премии зависят от риска, а не от платежоспособността на застрахованите лица.
4) Държавният бюджет не може да разчита на сигурни и стабилни приходи от
данъка върху застрахователните премии в дългосрочен план. Основната
причина за това е цикличният характер на общозастрахователния бизнес.
5) Ниската ставка на данъка върху застрахователните премии в България
създава условия за данъчна конкуренция в рамките на ЕС. За чуждестранните застрахователи е изгодно от данъчна гледна точка да развиват
бизнес в страната. Това може да подобри някои наши макроикономически показатели.
25

Cummius, J., M. Weiss. Measuring cost efficiency in the property-liability insurance industry. //
Journal of banking and finance, 1993, pp. 463-482.
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6) Данъкът върху застрахователните премии е „елементарен” данък. Точно заради опростения си вид, той е рентабилен данък и се очаква да има
силен фискален ефект за републиканския бюджет в България.
Отправна точка за бъдещото развитие на данъка върху застрахователните премии в България е запазването на необлагаемия статут на животозастраховките и здравните застраховки. Облагането им, първо, няма да има значим
фискален ефект и второ, ще намали личните спестявания в сектора. Същото се
отнася и за данъчния размер, защото на този етап той води до конкурентни
предимства на българския застрахователен пазар. Посоката, в която той може
да се усъвършенства, е свързана с неговата диференциация. Видовото разнообразие на общозастрахователните продукти в България позволява въвеждането на малко на брой ставки, но съобразени в най-пълна степен с характеристиките на търсенето. Целта е да се повиши ефективността на този тип облагане.
Освен това, трябва да се синхронизира облагането на застрахователните услуги с данъчното третиране на останалите услуги-заместители. Продажбите на
търговските банки, пенсионните фондове и други небанкови институции би следвало да имат сходен данъчен режим. Хармонизацията се налага от факта, че
данъчните подоходни облекчения са един от водещите фактори при избора на
финансов продукт в България, а данъкът върху застрахователните премии може
да ги обезмисли. Процесът е с ключово значение за финансовите групи, които
предлагат „под един покрив” облагаеми и необлагаеми с данък върху застрахователните премии услуги. Там трудно се разграничават извършваните сделки,
поради тяхното преплитане (комбиниране). Това намалява ефективната им данъчна ставка.
ALTERNATIVE TAXATION
OF THE INSURANCE BUSINESS
Chief Assist. Prof. Dr Stoyan Kirov
Abstract
In the article there are examined the alternative forms of taxation of the insurance business.
Particular attention is paid to insurance premium tax, which has been part of the tax system in
this country since the beginning of 2011. In that connection there are drawn the grounds for its
introduction, as are presented the advantages and disadvantages of the tax and outlined
specific measures for its future development. The principal argument in favour of the introduction
of insurance tax premiums in Bulgaria is to increase the revenues in the state budget. In
addition, the low tax rate is expected to create conditions for tax competition beneficial to the
country. The greatest fears for those in power is that there might appear some of the deforming
effects of the tax on consumption. At this stage it is accepted well by insurers and their
customers, causing no serious conflict situations.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Гл. асс. д-р Стоян Киров
Резюме
В статье рассматриваются альтернативные формы обложения страхового бизнеса.
Особое внимание уделяется налогу на страховые премии, который с начала 2011 года
является частью болгарской налоговой системы. В этой связи рассматриваются причины
его введения, представлены преимущества и недостатки налога, намечаются конкретные
меры его будущего развития. Основной аргумент введения налога на страховые премии
в Болгарии состоит в увеличении поступлений в государственный бюджет. Кроме того,
его низкая налоговая ставка может создать условия для налоговой конкуренции в пользу
страны. Наибольшее беспокойство для управляющих – это возможность проявления некоторых из деформирующих эффектов налога на потребление. На нынешнем этапе его
принимают хорошо страховщики и их клиенты, и налог не вызывает серьезных конфликтных ситуаций.
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МАРКЕТИНГ НА БАЛКАНИТЕ КАТО ДЕСТИНАЦИЯ
ЗА КУЛТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЕН ТУРИЗЪМ
Доц. д-р Стоян Маринов
1. Въведение
Понятието „Балкани” се отличава с географска и културно-историческа
неопределеност. В географски аспект кореспондира с Балканския полуостров,
който е географски и исторически район в Югоизточна Европа, обграден от пет
морета: на изток от Черно море, на югоизток от Мраморно море, на юг от Йонийско и Егейско море (части от Средиземно море) и на запад от Адриатическо
море (част от Средиземно море). За северна граница на полуострова се приемат реките Дунав, Сава и Купа.
Балканският полуостров обхваща целите територии на страните Албания,
Босна и Херцеговина, България, Гърция, Република Македония, Черна гора и
Косово.
Страни със значителна част от територията си на Балканския полуостров
са Сърбия (южно от реките Сава и Дунав), Хърватия (южно от реките Сава и
Купа) и Словения.
С малка част от територията си на Балканския полуостров присъстват
Румъния (Северна Добруджа), Турция (Източна Тракия) и Италия (малка част
от област Триест)
За автор на термина „Балкани” се счита немският географ Аугуст Цойне
(August Zeune), който го употребява за първи път през 1808 г. в книгата си „Опит
за научно описание на земята” за обозначаване на земите, останали под турско
робство след 1699 г.1
В дванадесетте самостоятелни балкански държави (без Италия) живеят
над 70 милиона души от славянски, романски, илирийски, гръцки и турски произход, изповядващи три религии (християнство, ислям, юдаизъм), пишещи с две
азбуки на езици, които принадлежат към пет различни езикови семейства.2
През вековете, особенно през целия двадесети век, Балканите са арена на
многобройни конфликти – двете балкански войни от 1912 - 1913 г., войните в
Босна, Хърватия, Македония, Косово, Сърбия. Налагат се стереотипни представи за Балканите като за нещо неопределено, неясно, преходно, нестабилно,
непрозрачно, опасно.3 Регионът се обозначава метафорично като:
1
2
3

Balkans // http://en.wikipedia.org/wiki/Balkans (08.04.2011)
Olaf Ihlau, Walter Mayr. Minenfeld Balkan, Siedler, München, 2009
Костова-Панайотова, Магдалена. Балканите: разсъбличането на метафорите. // Сп. Български
език и литература, 2003, бр. 4.
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• „буре с барут” или „Балканите – барутен погреб на Европа”;
• „гетото”, „складът за негативни характеристики”, „омърсената нейна
(на Европа) същност”;4
• мост, врата, кръстопът, ъгъл;5
• „Балканите като минно поле” – „Неспокойният заден двор на Европа”; 6

Фиг. 1. Карта на Балканите
Според М. Костова-Панайотова, родният континент започва да възприема
Балканите „в ролята на Другия, и то не толкова на изначално различния Друг, а на
онзи вътрешен Друг в периферията на Европа, част от незавършения й проект”.7
4
5

6
7

Тодорова, М. Балкани. Балканизъм. С., 1999.
Костова-Панайотова, Магдалена. Балканите: разсъбличането на метафорите. // Сп. Български
език и литература, 2003, бр. 4.
Olaf Ihlau, Walter Mayr. Minenfeld Balkan, Siedler, Mьnchen, 2009.
Костова-Панайотова, Магдалена. Цит. съч.
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От туристическа гледна точка, „черните” за историците, езиковедите и
културолозите метафорични обозначения на Балканите съдържат невероятен
положителен туристически потенциал. Туристическата привлекателност и съответно туристическите успех и на една територия се основават изначално на
„другото”, т.е. „различното”, „непознатото”, „изненадващото”, „тайнственото”,
„многообразното”. Природното, историческото, културното, етническото, религиозното, езиковото, социалното и политическото многообразие на Балканите е
автентичен и значим туристически ресурс за превръщането на региона в конкурентноспособна туристическа дестинация.
2. Особености на маркетинга на транснационална
туристическа дестинация
Много често атрактивни в природно и културно отношение територии са
разделени от държавно-политически и транспортни бариери, които възпрепятстват пълноценното удовлетворяване на очакванията и потребностите на туристите. Последните биха желали да разгледат и оценят посетеният от тях географски район като цялостна дестинация. Такъв е примерът с Алпите, поделени между Франция, Австрия, Швейцария и Италия, които често се възприемат
от скиорите като част от едни и същ продукт. По тази причина е правилно да се
счита, че дестинцията се възприема от своите посетители като територия с
уникална съшност.
Транснационалната туристическа дестинация е туристическа дестинация, в границите на която са включени територии на две или повече съседни държави, формирана в резултат на две предпоставки:
• първо, наличието на естествен природен или културен феномен, обхващащ териториите на тези страни, и усвояването на който като туристически ресурс изисква съвмесните усилия на всяка от страните;
• второ, кооперирането на усилията на съседни държави в сферата на туризма, с цел увеличаване на туристопотока към техния географски регион.
Не са рядко случаите, в които група близки държави обединяват усилията
си и създават съвместно организация, която маркетира района им като дестинация. Като пример могат да бъдат посочени страните от Азия и Пасифика и
ролята на тяхната туристическа асоциация PATA (Pacific Asia Tourist Association).
В рамките на района всяка отделна страна сама по себе си също се представя
като дестинация чрез своята национална туристическа организация и се конкурира за преразпределение на туристическия поток в своя полза.
Маркетингът на транснационалната туристическа дестинация по правило
притежава същите особености и съдържателни компоненти на маркетинга на
една отделна дестинация. При него, обаче, използването на маркетинговите
инструменти е доста по-сложен процес, тъй като е дело на субекти, работещи в
специфичната макросреда на различни държави. Най-често маркетингът на наднационално равнище се ограничава до съвместна промоция и представяне на
региона на трети емитивни пазари.
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Възникването на транснационалната дестинация се обуслвя от по-голямото
натрупване на забележителности при пътуване до няколко близко разположени
една до друга държави, отколкото при посещението само на една от тях.8 Конкретните причините за по-голямото натрупване на атракции са, както следва:
• всеки турист в дадена дестинация търси много и разнообразни ползи и
облаги, които тя сама рядко може да осигури изцяло;
• при пътуващи заедно хора, независимо дали в тесен семеен кръг или в
голяма група, всеки е склонен да търси различен вид преживявания,
които могат да бъдат осигурени единствено от няколко дестинации, разположени в един и същ регион;
• наличието на редица второстепенни дестинации в близост до основната
цел на пътуване намалява несигурността и нивото на риск от неудовлетвореност на пътуващя, тъй като ако едната дестниациите не може да
осигури желания продукт, другите биха могли да компенсират;
• вплитането на няколко дестинации в един продукт често се възприема
като доста изгодно по отношение на разходите.
3. Балканите като туристическа дестинация
Границите на Балканите като туристическа дестинация покриват всички
страни, чиито територии или част от тях заемат географския регион, наречен
Балкански полуостров. Всяка от страните разполага с добър природен и културен потенциал за развитие на туризъм.
Към 2010 г. единадесетте балкански страни (Косово е отнесено към Сърбия)
притежават общо 60 обекта с изключително културно или природно значение за
общото наследство на човечеството, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (табл. 1).
През последното десетилетие значително се подобрява туристическият
имидж на балканските страни. В описанията на Лонели Планет (Lonely Planet),
например, отделните балкански дестинации се представят преобладаващо интригуващо положително. 9
Таблица 1
Брой обекти на балканските страни в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО към 2010 г.
Културни
обекти (места)

Природни
обекти (места)

България

7

2

9

Румъния

6

1

7

Страна

8

9

Обекти (места)
от смесен вид

Общо

Lue, C., J.Crompton, W. Stewart. Evidence of Cumulative Attraction in Multidestination Recreational
Trip Decisions, Journal of Travel Research, vol. XXXV, № 1, 1996, p. 41-48.
Lonely Planet // http://www.lonelyplanet.com/turkey.
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Гърция

15

2

17

Турция

7

2

9

Хърватска

6

Словения

1

7

1

1

Сърбия

4

4

Черна Гора

1

Босна и Херцеговина

2

2

2

2

1

2

Македония
Албания
Общо

50

6

4

60

Източник: UNESCO 10
Статистическите данни показват, че след 2000 г. туризмът на Балканите
се развива с високи темпове. Гърция, Турция и Хърватия са страните с найголям брой туристически пристигания, следвани от България, Румъния и Словения. На последните места са Сърбия и Черна Гора, Босна и Херцеговина,
Македония и Албания. Според последните налични официални данни на Световната туристическа организация, който са за периода 2000-2005 г., с изключение на Република Македония, всички останали балкански страни бележат много по-висок среден годишен ръст на броя на чуждестранните туристи, в сравнение с ръста за цяла Европа за същия период (табл. 2).
По показателя „приходи” ръстът през 2005 г., спрямо 2004 г., при всички
балкански страни е по-голям от средния за Европа.
Таблица 2
Международен туризъм в Балканските страни през 2005 г.

Население
в хил.

Брой
туристи
в хил.

Среден
год. ръст
за периода
2000-2005

Приходи
от туризъм
в евро
в хил.

Ръст на
приходите
2005/2004

България

7,517

4,837

11,7%

1,952

9,3%

Румъния

22,355

1,430

10,5%

845

18,0%

Гърция

10,647

14,276

1,7%

11,037

6,7%

Турция

68,893

20,273

16,2%

14,590

14,2%

Хърватска

4,496

8,467

7,7%

5,999

9,0%

Словения

2,011

1,555

7,4%

1,447

10,5%

Страна

10

UNESCO// http://whc.unesco.org/en/list (09.04.2011).
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Сърбия и Черна
Гора

10,825

725

24,8%

-

-

Босна и
Херцеговина

4,007

213

4,5%

455

9,2%

Македония

2,054

197

-2,5%

67

16,8%

Албания

3,544

46

7,5%

692

17,1%

–

–

2,2%

–

6,0%

Общо за Европа

Източник: UNWTO 11
4. Предпоставки за обш маркетинг на Балканите
като туристическа дестинация
Предпоставките за общ маркетинг на Балканите като туристическа дестинация се коренят в сходните харакетеристики на туристическото предлагане
и на туристическото търсене на балканските държави, по-важните от които са:
• първо, балканските страни се отличават със сходни проблеми при управлението на туризма: висока териториална концентрация на легловата
база и на туристопотока покрай водните басейни, силно изразена сезонност на туристическите посещения и силна зависимост от големите западноевропейски, транснационални туроператори;
• второ, страните предлагат сходни туристически продукти - морски ваканционен туризъм, планински ваканционен туризъм, круизен туризъм,
здравен туризъм, културен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, религиозен туризъм, шопинг туризъм;
• трето, балканските страни поддържат приблизително еднакви ценови
равнища;
• четвърто, балканските страни имат общи ключови и целеви пазари – основен регионален емитивен туристически пазар е Европа (с най-голям
дял от 90-95 %) и общи ключови национални целеви пазари като Германия, Великобритания, Франция, Италия, скандинавските страни и др.
5. Насоки за маркетинг на Балканите
като туристическа дестинация за културен туризъм
а) Възможни целеви пазарни сегменти
Според Световната туристическа организация, пазарният сегмент на културния туризъм се отличава с голям и нарастващ потенциал.12
В географски аспект основен емитивен пазар за културно-познавателен
туризъм на Балканите е Европа. Балканските страни могат да разчитат на ин11
12

UNWTO // http://www.unwto.org/facts/menu.html (09.04.2011).
UNWTO. Tourism 2020 vision. Executive Summary. Madrid, 1997.
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тереса и загрижеността на Западна Европа към съдбата на своя „по-малък и
беден брат”. Съпричастието към общото минало на континента, търсенето на
връзката с историята, издирването на своите корени и т.н. са все неща, които
биха тласнали гражданина на Западна Еропа да полюбопитства, да се позантерисува и да посети народите от Изтока – тези, с които той има общо минало и
общо бъдеще.
На второ място по значение за културно-познавателния туризъм на Балканите, са далечните емитивни пазари на САЩ, Япония и Китай. За туристите от
тези страни инерес би представлявало специфичното у всеки един балкански
народ и най-вече културното богатство на отделните страни. Обединяващ мотив за посещение на повече от една балканска страна би била ролята, което
Балканите са играли и играят в историята на Европа и най-вече техният принос
към всичко онова, което е Европа днес. Балканите могат да предложат на тези
страни продуктът „Другата Европа” – смътно позната и изживяла свой собствен път на развитие, различна от западния свят.
В таблица 3 са разграничени възможните целеви пазарни сегменти на Балканите, като дестинация за културен туризъм, като за основен признак за групиране е използвана националната принадлежност. В съчетание с нея са посочени
характеристики на потребителите като възраст, образование, социален статус
и доход. На базата на ресурсната обезпеченост на страните от Балканския
полуостров и с оглед на техния възможен продуктов портфейл отделните целеви сегменти са обвързани с подходящи културни туристически продуктови акценти.
Таблица 3
Целеви сегменти на Балканите като дестинация за културен туризъм
Целеви сегмент

Характеристика

Подходящи продуктови
акценти

Германия

образовани туристи със
средни и високи доходи

Културни исторически
маршрути; Гастрономически
маршрути;

Великобритания

туристи на средна възраст и
над средна възраст със
средни и високи доходи

Културни исторически
маршрути; Гастрономически
маршрути;

Франция

туристи на средна възраст и
над средна възраст със
средни и високи доходи

Културно-исторически
маршрути; Селски бит и
култура; Фолклорни
фестивали;
Гастрономически маршрути;

Русия

младежи, туристи на средна
и над средна възраст

Културни историчеки
маршрути, Религиозни
маршрути „Православно
християнство”;
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Белгия, Холандия

туристи над средна възраст
с високи доходи

Специални културни
интереси, Религиозни
маршрути; Селски бит и
култура; Фолклорни
фестивали,;Гастрономически
маршрути;

Скандинавските страни

туристи над средна възраст
с високи доходи

Гастрономически маршрути;
Развлекателни турове;
шопинг;

САЩ

образовани туристи,
младежи и туристи над
средната възраст със средни
и високи доходи

Културни исторически
маршрути; „Гръцки митове и
легенди”;

Япония, Китай

образовани туристи,
младежи, туристи на средна
и над средна възраст със
средни и високи доходи

Културни маршрути
„Непознатата Европа”.

За страни като Германия, Великобритания и Франция, както и за Япония и
Китай, интересът към историческото и културното минало на Европа винаги е
съществувал и за тях включването на култрни маршрути е задължително. Докато за първите три страни интерес биха представлявали продукти като „Византийска империя”, „Отоманска империя”, „Православно християнство”, то
азиатските страни биха търсили другото лице на Европа, както и уникалното в
древни народи и култури, обитавали нашите земи като „Тракийско царство”,
„Наследството на етруските” и т.н
Пазарът на САЩ винаги е проявявал жив интерес към Класическа Гърция
и продукти като „Пътешествията на Одисей” и „По стъпките на Орфей” биха
заинтиргували американския турист. Тъй като американецът трудно се впечатлява и пътува хиляди километри за да посети дадена страна, то интересни за
него могат да бъдат културни маршрути, свързани със значими от историята
събития като „Потопът и Ноевия ковчег” и др.
Сред туристите от Франция особено популярни биха били екскурзиите сред
природата, селския туризъм, гастрномичните и винени турове, фолклорни маршрути и т.н.
б) Параметри на маркетинг микса на Балканите като туристическа
дестинация за културен туризъм
Съвместните действия на страните от региона по 4-те компонента на маркетинг микса, могат да бъдат подчинени на следните по-важни количествени и
качествени цели:
• запазване и разширяване на пазарния дял на Балканите в Европа и в
света по брой туристи и по приходи от туризъм;
• създаване на общи стандарти за качество на туристическото обслужване в региона;
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•
•
•
•

излизане с общи оферти на трети пазари;
съвместно промотиране на региона като туристическа дестинация;
увеличаване силата на преговаряне с големите западни туроператори;
контрол върху ценовите войни и нелоялната конкуренция между Балканските страни;
• по-равномерно териториално разпределение на туристопотока на Балканите и във всяка отделна балканска страна;
• удължване на туристическия сезон;
• съвместни PR усилия в изгражданего на един по-приветлив облик на
Балканите.
Целта на кооперирането на маркетинговите усилия е държавите в региона
да придобият редица предимства, като например атрактивни цени, бърз и лесен
достъп до желаните туристически атракции, добра комуникация между субектите на туристическото предлагане и т.н.
Съвместните действия в сферата на продуктовата политика следва да
включват най-вече предлагането на общи туристически продукти на трети пазари.
Важен момент в тази стратегия е адаптирането на продуктовия портфейл
на Балканските страни към изискванията на „новия” туризъм и позиционирането му спрямо останалите туристически региони в света. Позииционарането на
Балканите спрямо други региони като Алпийския, Скандинавския, Средиземноморието, Азия и Пасифика и т.н., означава правилен подбор на качествените и
уникални характеристики от имиджа на всяка балканска страна и от региона
като цяло.
Изключително важен момент при създаването на съвместни продукти е
постигането на синергия между характеристиките, определящи атрактивността на региона. Умелото вплитане на ресурсите и атракциите на всяка страна е
ключ към повишаването на общата атрактивност на транснационалната дестинация. Културно-познавателни продукти със силен синергетичен заряд на Балканите могат да бъдат тематичните маршрути, посветени на Византийската
или Османската империя, тракийската култура, християнството, исляма и т.н.
Страни като България, Македония, Гърция, Сърбия и Черна Гора, Румъния, които са богати на религиозни обекти (манстири, църкви, скални манастири и др.),
биха могли съвместно да предложат уникален продукт, обвързан с православното християнство.
Страните от Балканския полуостров биха могли да се възползват от разнообразните си ресурси и да предложат следните общи продукти:
• „Регионална обиколка на Балканите” – включваща посещение на
най-забележителните туристически места за всяка от дестинациите на
Балканите. Набелязаните цели биха могли да се подредят смислово в
една цялостна картина на Балканите или да се обвържат с определена
тематика – културни традиции, бит, фолклор и т.н.
• „На път за...” или „По следите на...” – използване на исторически
пътища като тези на кръстоносните походи, поклонническите маршрути, „Пътя на коприната”, „Пътя на маслиновото дърво”, „По стъпките
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на Апостол Павел” и т.н. По този начин може да се предложи продукт,
съдържащ елементи на приключение, преминаване през „непознати” земи
до достигането до определена цел на пътуването и междувременно опознаване на местните кулутури. Туристите ще могат да преживеят походите за освобождаване на Божи гроб, опитите на Александър Македонски да превземе протоците Босфора и Дарданелите или мисионерството
на Апостол Павел на Балканите.
• Пътувания от типа „базов лагер”. Подобни продукти вече съществуват на Балканите, тъй като голямя част от туристите съчетават почивката си на море или планина с кратка екскурзия до някое известно място в съседна страна. Руските туристи, почиващи на море в България и
техните екскурзии до Истанбул са типичен пример за подбни съвместни продукти.
• „Ваканция в два центъра” („Two centre holidays”) – почивки в две
туристически места позволяват на туристите да комбинират почивката
си на море в една държава с такава на планина в друга страна, както и
с кратки културно-познавателни пътувания в две или повече държави.
Границите между Гърция, Турция и България, както и между Гърция,
Сърбия, Македония и България предразполагат към предлагането на
подобен продукт, комбиниращ две или три туристически цели на туристите.
Сътрудничеството по отношение на ценовата политика е изключително
важно за страните от региона. Субектите на туристическото предлагане на
Балканите не трябва просто да приемат налаганите от западноевропейските
туроператори цени, а следва да търсят свои собствени стратегии за управление
на туристическото търсене.
Тъй като идеята за прилагане на единна ценова стратегия за Балканите
като цяло е неприложима, то добро решение би било организирането на годишни конференции, посветени на координацията на ценообразуването. На подобни
форуми би следвало да се говори за избягването на ценови войни между балканските страни, както и за усвояването на една по-гъвкава ценова политика
спрямо различните целеви пазарни сегменти.
По отношение на дистрибуционната политика балканските страни
следва да координират усилията си за използването на възможностите, които
предлагат Интернет и съвремените Глобални резервационни системи. Друга
важна насока на съвместните действия е увеличаване на общата сила на преговаряне с транснационалните туроператори.
Съвместните усилия по отношение на комуникацията могат да се насочат към обща промоция на региона като туристическа дестиация по време на
туристическите борси, в медийното пространство и в Интернет.
Освен съвместното представяне на туристически борси и изложения, в
рамките на т. нар. промоция под линията може да издават общи справочници,
пътеводители и туристически карти за Балканите.
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Фолклорът на Балканските страни също може да бъде част от съвместното представяне на региона. Популяризирането на приказни герои като Настрадин Ходжа и Хитър Петър чрез анимационни сериали, би предоставило шанс
на Балканите да бъдат разпознаваеми и обичани по света.
Основаването на обща Интернет страница или мрежа от Интернет страници, презентиращи региона е важна стъпка към популяризирането на Балканите като туристическа дестинация. Специално място в тях следва да заемат
възможностите за образованието на посетителите относно културното, етническото, религиоаното и битовото многообразие на региона. Подобна успешна
роля към момента изпълнява уебсайтът „Културни коридори на Югоизточна Европа”.13
Ключов момент в комуникацията на Балканите следва да бъда представянето на региона като „различната” туристическа дестинация. Балканите могат да предложат на западния турист „нещо различно”, което включва обаянието от непознатото и тръпката от откривателството, която много от страните
от региона все още могат да предложат. Акцент в промоцията на този „друг
различен свят” може да бъде тезата, че срещата с „различното” ни помага да
опознаем себе си още по-добре. Друг момент, който може да се внуши на потенциалните туристи е, че хората на Балканите с техния вкус към опустошение
и вечен безпорядък, са последните по рода си в Европа, които могат да влеят
нова енергия в стария континент.
Освен съвместни действия по четирите компонента на маркетинг микса,
други важни сфери на сътрудничество между страните, участващи в общото
маркетингово представяне на Балканите могат да бъдат:
• Съвместно кандидатстване с проекти по програмите на ЕС;
• Стимулиране на туристическите посещения между Балканските страни;
• Обмяна на опит, относно опазването на туристическите ресурси и справянето със сезонността, подготовката на кадри и др.;
• Съвместни инфраструктурни проекти за подобряване на достъпността на
инидивидуалния турист до туристическите обекти в отделните страни;
• Трансгранично-транспортно сътрудничество;
• Съвместни усилия за установяване на трайна политичека стабилност
на Балканите.
6. Организационно-управленски аспекти на маркетинга
на Балканите като туристическа дестинация
Осъществяването на съвместен маркетинг на Балканите като туристическа дестинация изисква създаването на определени организационно-управленски предпоставки. Проблематичнотo в случая е, че едни страни на Балканите са членки на ЕС, а други не, което поражда специфика на трансграничните
отношения.
13

Уебсайт Културни коридори на Югоизточна Европа, 2006//http://www.seecorridors.eu/
(09.04.2010).
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Маркетинговото управление на Балканите като туристическа дестинация
може да се разгърне на две нива:
• Сътрудничество и координация на държавно равнище;
• Сътрудничество и координация на равнище частен сектор.
Така възможните маркетингови организационно-управленски структури
биха имали следния вид:
а) Организация на наддържавно равнище
Организацията на наддържавно равнище следва да координира усилията
на министерствата на туризма в съответните страни и техните национални туристически структури за маркетнг. Сътрудничеството на наддържавно равнище изисква сформирането на маркетингов консултативен съвет, който да се
свиква два, три пъти годишно и който ще осигури гъвкавостта на маркетинговата структура (фиг. 2).
Национална
тур.
организация
на Гърция

Нац. тур.
борд на
Хърватия

Нац.
служа по
туризъм
на
Румъния

Мин. на
икон.
енергет. и
туризма
(България)

Мин. на
културата
и туризма
(Турция)

Мин. на
иконом.
(Македония)

Нац. тур.
организация.
(Сърбия)

Тур.
асоциация на
Босна и
Херцеговина

Турист.
борд на
Словения

Тур. борд
на Черна
Гора

Маркетингов консултативен съвет на Балканите

Изпълнителна комисия за маркетинг на Балканите

Фиг. 2. Вариант на организация на маркетинга
на Балканите на над-държавно равнище
Опит за наддържавно сътрудничество в областта на туризма на Балканите е подписаният на 23 май 2003 г. в Атина Меморандум за разбирателство и
сътрудничество на страните от Югоизточна Европа (MUSEC). Стратегическите цели на документа включват проучване и идентифициране на възможните
области на сътрудничество в сферата на туризма. Предвижда се така наречения MUSEC да има идейна структура, както е показана на фиг. 3:14

14

MUSEC – Memorandum of Understanding on the Cooperation of the South Eastern European Countries.
International Seminar on Cultural Tourism in the Balkan Countries, Corfu, Greece, 19-20 September
2003.
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СЪВЕТ НА
МИНИСТРИТЕ
Върховно тяло – дава насоките на
де йст вие и отгоорно за туризма в
страните от региона

ГРУПА НА ВИСОКО
РАВНИЩЕ
Изпълнява решенията на съвета
Състои се от представители на
министрите

ФОРУМ
Конс ултативно тяло
Състои се от:
– членове на Група та на
високо равнище
– представители на частния
сектор

Секретариат
Предстои учредяване на
Секретариат, който да приеме
бюджете н проект, насочен към
идентифициране и разработване
на възможните сфери на
сътрудничес тво

Фиг. 3. Организационно-управленска структура на MUSEC
б) Сътрудничество и координация на равнище частен сектор
Сътрудничество на равнище частен сектор може да се реализира чрез
обединеняване на туристическите сдружения на Балканите на основата на съществуващите национални асоциации на хотелиери, пътнически агенции и т.н. във
всяка от страните. Представителите на съответните организации биха могли
да се събират на кръгла маса и да обсъждат належащите проблеми в индустрията, въможните сфери на сътрудничество в областта на маркетинга на Балканите.
През последното десетилетие националните туристически сдружения на
балканските страни направиха успешни опити за създаване на Балкански неправителствени браншови организации. Първо по рода си е обединението на
балканските туристически агенции – Балканска федерациа на асоциациите на туристическите агенции (Balkan Federation of Travel Agencies
Association) (BAFTAA). Федерацията е създадена на 30 март 2003 г. в Атина от
асоциациите на туристическите агенции в Албания (ATAA), Босна и Херцеговина (UTA BIH), България (BATA), Гърция (HATTA), Република Македония
(ATAM), Румъния (ANAT), Сърбия и Черна Гора (YUTA) и Турция (TURSAB).15
Главна цел на BAFTAA е обединяването на Балканските страни в областта на туризма така, че Балканите да се оформят като единен туристически
продукт. Предвижда се съвместно участие на трети пазари (напр. Европа, Азия,
Африка и Америка), съвместно участие на международни борси, създаване на
общо лого и лозунг на федерацията, участие в различни международни проекти,
обмяна на информация, съвместно организиране на обучение и квалификация
15

BFTAA – Balkan Federation of Travel Agencies Association// www.baftaa.com (10.04.2011)
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на кадрите в туризма и др. С учредяването на BAFTAA е поставено началото
на регионалното сътрудничество в маркетинга и промоцията на Балканите като
туристическа дестинация.
Друг добър пример за сдружаване на национални браншови организации е
Балканският алианс на хотелиерските асоциации, учреден на 17 септември 2005
г. в Охрид. (фиг. 4) В учредяването на Алианса участват националните хотелиерски организации на седем балкански страни както следва: 16
• Албания – Albanian Tourism Association (ATA);
• Босна и Херзеговина – Udruћenje/Udruga hotelijera i restoratera (BiH);
• България – The Bulgarian Hotel & Restaurant Association (BHRA);
• Македония – The Hotel Association of Macedonia (HOTAM);
• Румъния – Romanian Quality Tourism Association (ACSTR);
• Сърбия – Business Asssociation of Hotels and Restaurants – (HORES);
• Черна Гора – Montenegro Tourism Association (MTA).
ACSTR

ATA

BiH

BHRA

HOTAM

HORES

MTA

Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA)

Фиг. 4. Балкански алианс на хотелиерските асоциации
7. Заключение
Държавите на Балканите за първи път в своята история имат шанса да
развиват плодотворно двустранно и многостранно сътрудничество и да укрепват доверието помежду си и сигурността в района. Географското положение на
страните дава големи шансове за съвместни проекти в инфраструктурата (пътища, съобщения), енергетиката, транспорта, екологията, трансграничното сътрудничество. С общите усилия Балканите могат да се превърнат в една от найпривлекателните дестинации на Европа за инвестиции и туризъм.
Основна задача за Балканските страни в сферата на туризма е да осъществяват съвместна маркетингова туристическа политика, с която да се преодолее имиджа на Балканите като поле на центробежни сили и фрагментация. Необходимо е с общи маркетингови усилия да се изгради нова представа за Балканите като мирна и сигурна територия с обединяващо и впечатляващото куртурно наследство.
Балканските страни трудно биха се преборили да се превърнат в „статус
дестинация”, т.е. в качествена дестинация, поради все още съществуващия ико16

Balkan Alliance of Hotel Associations (BAHA) // http://www.balkanalliance.org/index.php (09.04.2011).
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номически и социален хаос в повечето от тях. Но те могат да изградят такъв
впечатляващ и загадъчен образ на транснационална дестинация, който да привлича и връща обратно много туристи с културно-познавателни интереси.
Успешният маркетинг на Балканите като туристическа дестинация следва да се основава на три стълба – Интернет, координацията на националните
организации за маркетинг и управление на дестинациите и парньорството мужду публичния и частния сектор.
Доколко ще бъде ефективно и оправдано съвместното презентиране на
Балканите като туристическа дестниация зависи от поставянето на ясни и постижими цели. Волята и желанието на отделните държави да преодолеят негативния имидж на региона ще бъдат в основата на дългосрочното сътрудничество, което ще повиши конкутентноспосбността на туризма във всяка балканска страна.
MARKETING OF THE BALKANS AS А TOURIST DESTINATION
FOR CULTURAL TOURISM
Assoc. Prof Dr Stoyan Marinov
Abstract
The aim of this work is to outline possibilities for the marketing of the Balkans as а tourist
destination for cultural tourism. It gives а definition of the Balkan region as а tourist destination.
The target cultural tourist segments of the region are indicated. The strategic marketing mix is
drawn for the positioning of the Balkans on the market of cultural tourism. The possible
organizational platform for the marketing of the Balkans as а tourist destination is shown.

МАРКЕТИНГ НА БАЛКАНАХ В КАЧЕСТВЕ ДЕСТИНАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Доц. д-р Стоян Маринов
Резюме
Цель настоящей статьи – наметить возможности маркетинга на Балканах в качестве
дестинации культурно-познавательного туризма. Предлагается определение района Балкан в качестве туристической дестинации. Разграничиваются целевые рыночные сегменты дестинации культурно-познавательного туризма. Формулируется стратегический комплекс маркетинга для позиционирования на Балканах рынка культурно-познавательного
туризма. Указывается на возможную организационную платформу для маркетинга на
Балканах в качестве дестинации культурно-познавательного туризма.
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УДК – 331
Econ Lit – J210

БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОФИЛ
И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
Гл. ас. д-р Андрияна Андреева
Резюме
Статията анализира и обобщава статистическите данни за периода 2000 2010 г., като целта е да се изведат по-типичните белези и особености на националната безработица, с оглед съпоставката им със съществуващите към момента законодателни решения. Посочват се и се анализират регламентираните в Закона за насърчаване на заетостта основни права на безработното лице в аспекта на тяхната адекватност и необходимост.

1. Състояние и тенденции в безработицата у нас
Безработицата е характерно за пазарното стопанство социално-икономическо явление, при което част от активната работна сила желае да работи, но
не може да намери работа. Точният признак и критерий, по който се определя
безработицата е посредством нормите на законодателството на съответната
държава. В България за безработни се смятат лица от 16 г. до пенсионна възраст,
които са регистрирани в бюрата по труда. Безработицата като явление е характерна за обществата със свободната стопанска инициатива и свободен пазар
на труда, където работната сила се предлага и търси в зависимост от обективно възникващата необходимост на всеки стопански субект. Функция на държавата е да регулира този пазар така, че да се осигури конституционното право на
българския гражданин, съгласно на чл. 48. (1) от Конституцията.1 При относителната статика на нормативната уредба и динамиката на пазара на труда, осигуряването на адекватна регулаторна функция е проблем на непрекъснат мониторинг и оценка. Тази статия е опит да се оцени дали действащата към момента нормативна уредба в областта на трудовото право и специално тази регулираща проблематиката на безработицата, е адекватна на тенденциите, които се
очертават при статистическата оценка на поведението на пазара на труда у
нас. Този проблем е актуален и важен по ред съобръжения. Постигането на
консенсусната обществена цел – устойчиво европейско развитие, преминава
през осигуряване на устойчиво регулиране на процесите и явленията, които ca
причини за рисково поведение на един или група индивиди. Безработицата е
една от най-честите причини за рисково поведение, тя е фактор, който влияе на
1

Чл. 48. (1) K „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за
осъществяване на това право”.
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устойчивото обществено развитие и регулаторните механизми и тяхната ефективност е проблем, който има смисъл и значение да бъде изследван и анализиран. Безработицата е многоаспектно понятие и с оглед ефективното му противодействие е наложително изследването му от различни аспекти и през призмата на проявлението му в проблеми от различно естество. В правната теория са
провеждани изследвания, анализиращи социалните последици на безработицата, пречупвайки ги през призмата на психологическите проблеми, както и отчитайки я като криминогенен фактор. На тази база са предложени и конкретни
правни средства за преодоляването на тези последици.2 Като се отчита положителният доктринален опит в насока на комплексно изследване на проблематиката, в статията е направен опит, посредством статистическото представяне
на тенденциите в безработицата през последните 10 години, да се анализира
законодателната реакция и на тази основа да се обосноват съответните изводи
за ниво на адекватност и респективно предложения де леге ференда за подобрения в законодателството.
От общата теория на управлението е известно, че при сложни системи ефективно управление се установява само при наличие на обективна обратна връзка
за състоянието и поведението на вече претърпялата управляващо въздействие
система. В този смисъл, съпоставяйки статистическите данни за безработицата
у нас през последните 10 годни (фиг. 1) и реакцията на държавния регулатор чрез
осъвременяване и адаптиране на законовата уредба и подзаконовите актове, явяващи се вид инструменти за управление, можем да оценим доколко ефективна и
адекватна е била законодателната намеса и да направим изводи за посоката на
развитие и създаването на условя за поддържане на необходимата степен на адекватност. Обект на изследване е периодът 2000 - 2010 г., от гледна точка на очакванията, че 10 години след промените вече са въведени в действие устойчивите
регулатори на пазара на труда и влиянието на тези регулатори се проявява като
тенденция, която може да бъде анализарана (фиг. 1).
От представените статистически данни на фиг. 1 и фиг. 2 може да се направи изводът, че в България приоритет в структурата на характерните форми
на безработица има т.нар. циклична (кейнсианска) безработица. Амплитудата
на цикличността е много дълбока, повече от 15%, което не е характерно за
държави, развиващи пазарна икономика, дори в условията на преход към такъв
тип икономика. Тенденцията и проявите на цикличната безработица следват
движението на индустриалния цикъл и се появяват при спад (рецесия) на икономиката, когато работните заплати и търсенето на труд започват да намаляват
едновременно. Дълбоката амплитуда на фиг. 1 показва, че държавата не се
намесва активно, не интерверира на пазара на труда, а по-скоро реактивно контролира определени гранични стойности, които реферират към ключови индикатори на стандарта на живот – обхват и стойност на потребителката кошница,
брой лица под прага на бедността и т.н. Този тип поведение в държавното уп2

Средкова, Кр., Е. Алексиева и др. Младежката безработица социални и правни проблеми. Сиела,
С., 2000.
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* Източник на данните: Евростат – Последна редакция 8 март 2011
Фиг. 1. Данни за безработицата у нас за периода 2000 - 2010 г.

* Източник на данните: Евростат – Последна редакция 8 март 2011
Фиг. 2. Данни за безработицата у нас , в сравнение с други държави
от ЕС и Турция за периода 2000 - 2010 г.
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равление е следствие на грешното схващане, че регулирането е пречка при формирането на свободни пазарни отношения. Основна причина за цикличната безработица у нас и това, което я отличава от останалите форми, е, че тя е предизвикана от превантивното свиване на съвкупното търсене на стоковите пазари
и последвалото намаляване на производството и заетостта. В този смисъл периодът на икономическо стабилизиране след банковата криза през 1997 - 1998 година се отразява с известно забавяне върху пазара на работната сила, защото една
от най-често прилаганите оздравителни мерки у нас е намаляването на заплатите
и съкращаването на работни места. По този начин се обяснява и максимума от
почти 20%, който се наблюдава в края на 2000-та година В сравнение с Германия,
Словения и Румъния (фиг. 2) амплитудите на данните за безработицата у нас са
значителни, което не е само следствие на икономическата съставяща, а и се определя от по-голямата свобода на работодателите на оперират неограничавани
от държавата на пазара на труда. Работодателите у нас използват намаляването
на заплащането, преминаването към намален работен ден и всяка друга форма
на редукция на себестойността на работната сила като превантивна мярка за
бизнеса. Тези мерки дават резултат в краткосрочен план, но те катализират ефекта на бумеранга, защото по-ниското заплащане води до по-малко потребление и
от там до трайно влошаване на общата икономическа среда. Търсенето на конкурентноспособност по пътя на по-ниската цена чрез по-„евтин” труд е една от
тенденциите, които се наблюдават и практически не се регулират от нормативната база. Пряко регулиране на този процес е неприемливо, но е необходимо да се
търсят форми и лостове, включително и в нормативната уредба, които да стимулират други алтернативи за постигане на конкурентнспособност – повишаване на
производителността, въвеждане на иновативни технологии, модернизация на технологичното оборудване, прилагане на нови материали и т.н.
Сравнителният анализ от фиг. 2 показва, че цикличната безработица у нас
е оказала влияние на заетостта както в локалата банкова и стопанска криза от
края на 90-те години, така и при световната криза, в която се намираме в момента. Сега кризата е катализирала цикличната безработица в икономиките,
ориентирани към туризма, леката промишленост и производството на стоки за
масово потребление, каквито са българската, гръцката и словенската и се е
отразила с по-малка амплитуда на индустриализиран лидер като Германия.
Общият извод, който може да бъде направен е, че в България приоритет
при формирането на пазара на труда има икономическата съставяща, определящата се от нетния растеж на икономиката и генерирането на положителни
финансови резултати от стопанските субекти и в много по-малка степен въведените превантивни механизми от държавата, които да доведат до структурни
изменения на производството и заетостта (структурната безработица), както и
т.нар. фрикционна (текуща) безработица, която е резултат от основните характеристики на трудовите пазари и от начина им на регулиране.
Още на този етап от анализа може да се очертае една от важните специфики на възникващата необходимост от осигуряване на мониторинг на степента на адекватност на трудовото законодателството у нас към спецификата и
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характерните черти на социално-икономическото явление „безработица”, а именно – стимулиране на законодателна инициатива, която да отчита факта,
че водещата форма за безработицата у нас е цикличната безработица.
Ако приемем аксиоматично твърдението, че законодателните промени са
средство за провеждане на държавната политика, то е важно да се направи
оценка на ефективността на тази политика, чрез по-детайлни дълбочинни статистически разрези, които да представят причините, факторите и особеностите, които „отместват” средните нива на безработицата у нас от естественото
равнище, което, според Милтън Фридман, е около 4-5% и „опитите му за изкуствено намаляване чрез законодателна или друга нестопанска инициатива биха
довели до увеличаване на инфлацията” (Milton Friedman „A Theory of the
Consumption Function” Published in 1957 by Princeton University Press).
2. Правна регламентация на безработицата у нас и тенденциите
в нейното усъвършенстване
Представените статистически данни очетават яснo необходимостта от
актуален преглед на законодателството в частта безработица и свързаните с
нея области. Важно е да се акцентира на възможностите на настоящото трудово законодателство от гледна точка на постигане на по-малки амплитуди на
цикличната безработица и намиране на по-ефективно удовлетворяване на социалните очаквани, без това да ограничава стопанските субекти в стремежа им
към по-висока ефективност и намаляване на разходите за единица добавена
стойност. Наред с визуализирането на ключовите инструменти, чрез който да
се влияе целенасочено върху очертаните негативни тенденции, е важно и да се
очертае посоката за промяна и развитие на нормативната уредба, за постигане
на необходимата степен на адекватност и ефективност.
Както вече бе отбелязано, целта на правната уредба при безработица е да
се изпълнят определени обществени функции. Те отразяват основните насоки
на въздействие от страна на законодателя, посредством правните норми върху
обществените отношения при безработица. Съответно те са изразени в охранителната (закрилна) функция на правната уредба и стимулиращата такава. Първата е насочена към създаване на юридически гаранции за встъпване в трудово
правоотношение или съответно като негова алтернатива осигурително правоотношение, по което безработният ще получава средства за издръжка. Тази функция е в основата на трудовоправната уредба на безработицата. Тя е водещата
в Закона за насърчаване на заетостта и е намерила израз в правата и задълженията на лицата, които търсят работа и на работодателите – информация за
обявени свободни работни места; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на
работа и др. Втората функция – стимулиращата е насочена към провокиране на
активно поведение на безработния в търсенето на работа, като крайната цел е
да се преодолее състоянието на безработица. В тази насока законодателните
решения са изразени в различни насърчителни мерки за търсенето на подходя-
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ща работа, развиването на самостоятелна дейност, програми за повишаване и
разширяване на квалификацията, специални програми, насочени към неравностойни групи и други.
Като водещ принцип, залегнал в действащата нормативна уредба на безработицата, е приоритетното регламентиране на активните мерки на пазара на
труда пред пасивните такива. Това е заложено още в наименованието на основния източник на нормативната уредба – Закон за насърчаване на заетостта (в
сила от 01.01.2002 г., обн. ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г.). За разлика от него
в действащия до тогава нормативен акт – Закона за закрила при безработица и
насърчаване на заетостта,3 ролята на мерките е обратно разположена и съответно на това принципът на приоритет е разменен, като на първо място е поставена закрилата при безработица, а едва след това – насърчаване на заетостта.
Идеята на съвременния законодател е да се преодолее нагласата на безработния да бъде подпомаган, а да се създаде у него мотивировка, подкрепена с
реални възможности, за реализацията му на пазара на труда. В тази насока
реакцията за промяна е адекватна на тенденциите в световен мащаб за профилактика и превенция на безработицата. Правилно е отчетено значението на безработицата и последиците от нея и съответно на това е адекватна преценката,
че решаването на такъв общонационален проблем не може да бъде предоставено в компетенциите на местни органи, а следва да се разгледжа като координирана политика на национално ниво. Двете основни функции на правната уредба на трудовите и осигурителните права на безработния са взаймно обвързани
и динамични. Посредством тях и по-конкретно чрез нормите на трудовото и
осигурителното законодателство се цели комплексно въздействие върху обществените отношения, свързани с безработицата. С оглед конкретиката на поставената цел, в това изследване се анализира не комплексното законодателно
решение на ниво трудовоправен и осигурителноправен режим на безработицата, а само отделни аспекти в правния статут на безработното лице.
Понятието безработица не е легално дефинирано в трудовото законодателство. Обвързаността й с трудовоправните норми е с оглед законовото определяне на понятието безработно лице. Трудовоправната регламентация на статуса на безработния, залегнала в Закона за насърчаване на заетостта, има за
задача, както, от една страна, да регламентира правата и задълженията на безработния, така и да помогне за решаване на въпроса, касаещ възможностите за
наблюдение и отчитане на обхвата на безработицата и управление на процесите по повод този социален риск. Основопологащо за законодателя е изясняването на правните белези на безработния, като субект на трудовото право. Именно
съвкупността от тези нормативно заложени белези е предпоставка за настъпването на трудовоправните последици. Това са трудовоправни права и задължения, образуващи съдържателната част от правния статут на безработния по
съвременното българско законодателство. Съгласно § 1, т. 1. от допълнителни3

Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн. ДВ, бр. 120 от 16 декември
1997, отм. ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003).
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те разпоредби на ЗНЗ „безработен” е лице, регистрирано в дирекция „Бюро по
труда”, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа в 14дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”. Тази разпоредба е базата за извличането на правните белези на понятието, но за допълването им тя се съчетава с основната обща разпоредба на чл. 51, ал. 2 от Конституцията: „Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при
условия и по ред, определени със закон”. От комплексния анализ на нормите на
основния и специалния закон се извлича съвкупността от правни белези на безработния, като субект на трудовото и осигурителното право. Първият белег е
безработният да бъде трудоспособно физическо лице.4 Той се извлича индиректно от разпоредбите и не е част от законовата дефиниция на понятието
безработен, но въпреки това е абсолютна предпоставка, защото само трудоспособното физическо лице може да „търси работа” и съответно за държавата
възниква насрещното задължение за оказване на съдействие (чл. 48, ал. 1, пр. 2
от Конституцията) за упражняване правото на труд. Вторият белег на юридическото понятие за безработен е трудоспособното физическо лице да е „регистрирано в дирекция „Бюро по труда”. Законодателната идея за регистрацията е да се уведоми компетентния държавен орган за наличието на определени обстоятелства, свързани с факта на безработица.5 Регистрацията изисква
едностранно волеизявление от страна на физическото лице, отразяващо желание за ползване на правата по ЗНЗ и оказване на съдействие от страна на държавата за постъпване на работа, както и ползването на осигуряването при безработица. Регистрацията отразява реализация на субективното право на лицето и
като акт се извършва чрез официално вписване. Третият елемент от понятието безработен въвежда изискването лицето да „не работи”. Този белег от
легалната дефиниция е в синхрон с конституционната норма лицето да е „останало без работа” (чл. 51, ал. 2 от Конституцията). И двете отразяват отрицателния юридически факт, че лицето не е встъпило в трудово правоотношение,
тоест не престира работната си сила срещу трудово възнаграждение. Тълкуването и на двете правни норми и съответно на изразите „работи” и „работа”
налага извода именно за трудово, а не за друг вид правоотношение, (например
гражданско правоотношение), защото само работата е обект на трудовото правоотношение.6 Четвъртият елемент от юридическото понятие за безработен
изисква лицето да „търси работа”.7 Предвид възникващите въпроси относно
4

5

6

7

В чуждестранни законодателства този белег е изрично посочен в законова норма, напр. в текста
на чл. 2, т. 8 от полския Закон за трудовата заетост.
Такова изискване за регистрация се съдържа в законодателствата на много европейски държави
– Германия, Италия, Австрия и др. МОТ предоставя на държавата самостоятелно да прецени
включването на регистрацията във вътрешното законодателство – чл. 4, б. „с”от Конвенция 44 на
МОТ за безработицата.
В този смисъл вж. Мръчков, В. Коментар на кодекса на труда. Сиби, 1996, с. 25-30, Радоилски, Л.
Трудово право на Народна република България. С., НИ, 1957, 12-14.
Аналогичен текст, въвеждащ сходен елемент, съществуваше и в отм. ЗЗБНЗ § 1, т. 4 „Безработно
лице е всяко...лице, което...активно търси работа”.
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изясняване на този елемент, законодателят е предпочел използването на легална дефиниция за изясняването му. Съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗНЗ „Лице, което търси работа” е всяко лице, което не е отказвало
срещи с работодатели, организирани от поделение на Агенцията по заетостта, и
самостоятелно е посещавало работодатели за постъпване на работа. Тази разпоредба е в унисон с целите и идеите, заложени в текста на Закона за насърчаване на заетостта. Последният пети елемент от понятието за безработен изисква лицето да „има готовност да започне работа в 14-дневен срок от
уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”.
Юридическото определяне на понятието безработен изисква кумулативната даденост на тези пет елемента. Липсата, на който е да е от тях означава,
че конкретното лице не се счита за безработен по смисъла на ЗНЗ и следователно спрямо него няма да намерят приложение правата и задълженията,
свързващи се с това качество.
След изясняване на понятието безработен, законодателят е регламентирал нормативно специфичните за безработното лице трудови права, които се
явяват отговора на социалната държава спрямо тази категория граждани. Безработните се ползват от всички права, предоставени на лицата, които търсят
работа и регламентирани в чл. 17, ал. 1 от ЗНЗ. На първо място сред тях е
правото на информация. Съдържанието на това право не е конкретизирано,
но най-общо то обхваща правото на регистрираното безработно лице да бъде
осведомявано по определени въпроси. Това право е непосредствено обвързано
с всички действия, касаещи дейността на бюрото по труда и насочени към
безработното лице. Обект на дължимата информация са: обявените свободни
работни места (чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗНЗ). програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта (чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗНЗ). Субект на правото на информация е
безработният, регистриран в Бюрото по труда, а като насрещно задължен субект се явява държавата, в лицето на Бюрото по труда, която по силата на
вметените й задължения следва да предоставя на безработния сведения по
въпросите, предвидени в ЗНЗ. Косвено задължения, свързани с правото на безработния на информация, имат и работодателите, които са страна по друго правоотношение, възникващо между тях и Бюрото по труда. Именно тази взаимна
обвързаност между правоотношенията е предпоставка за реализиране в максимална степен на целите и задачите на ЗНЗ.
На следващо място, безработният има право на посредничество по
информиране и наемане на работа (чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗНЗ). Това е едно от
най-важните права на безработния, тъй като посредством него се изразява идеята за действието на пазара на труда. В съвременната нормативна уредба и поконкретно с приемането на ЗНЗ и включването в него на материята относно
посредническата дейност, българският законодател отстрани един съществен
недостатък, а именно регулирането на това важно право на безработния, посредством подзаконови нормативни актове·. Субектите, които са оправомощени да организират и предоставят посреднически услуги по заетостта са изчерпателно посочени в чл. 27, ал. 1 от ЗНЗ. Това са: 1. Агенцията по заетостта; 2.
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Лица, които имат право да извършват посреднически услуги по заетостта, съгласно българското законодателство, законодателството на друга държава-членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за
Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария. Тълкуването на българската нормативна уредба в областта на посредничеството и
приложимите международни актове позволява да се направи извод, че държавата упражнява своеобразен монопол върху тази дейност. Това законодателно
решение е в съответствие с принципа за монопол на държавата над посредническата дейност, прогласен в Конвенция 88, който е възприет и в повечето европейски държави. Такова становище е застъпено и в българската трудовоправна
доктрина.8 За изясняване същността на посредническата дейност следва да се
вземат предвид съвкупността от услуги, които законодателят е предоставил на
Агенцията по заетостта и на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ. Посредническите услуги по заетостта са изчерпателно изброени в чл. 26 от ЗНЗ и в своята
цялост образуват система, включваща: 1. Информиране и/или консултиране на
търсещите работа лица и на работодателите; 2. Психологическо подпомагане
на търсещите работа лица; 3. Насочване към подходящи програми и мерки за
заетост и обучение; 4. Насочване към обучение на възрастни; 5. Насочване и
подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в
страната или в други държави.
Друго регламентирано право на безработния касае психологическото
му подпомагане. То се съдържа в чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗНЗ. Посредством
включването на право от такъв характер в системата от права на безработния,
ясно личи съвременният почерк на законодателя, който отчита ролята на психологическата помощ за преодоляването на неблагоприятните последици от безработицата. Не е случайно и мястото, което му е отредено в системата, а именно
непосредствено след посредничество по информиране и наемане на работа и
преди правото на професионално ориентиране. Това право с подчертано психологически белези, съчетано с гореизброените, би дало на безработното лице
нужната цялостна държавна подкрепа в процеса на професионална реализация
на пазара на труда.
На следващо място, безработният има право на професионално ориентиране. Понятието е законово дефинирано в Допълнителните разпоредби на
ЗНЗ параграф 1, т. 32 „Професионално” е информирането, консултирането и
съветването относно избора на професия и кариерно развитие. Целта е подпомагане на лицата, в съответствие с техния личностен профил и индивидуални
характеристики при избора им на професия, подходящо обучение и кариерно
развитие. Законодателят е предвидил професионалното ориентиране да се провежда в индивидуални и групови форми. Като дейност то се извършва в поделенията на Агенцията по заетостта и/или в информационно-консултантските звена към тях, както и в лицензирани институции по реда на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). С оглед постигане на максимални
8

Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на безработния. Сиби, С., 1995, с. 95-96.
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резултати и отчитане спецификите в отделните професионални области, професионално ориентиране може да се извършва по професии от всички области на
икономическата и социалната сфера.
Разгледаното право на професионално ориентиране е неразривно свързано
с друго право на безработния, а именно включване в обучение на възрастни. Връзката между двете е отразена нормативно посредством обединяването им в една обща глава седма на ЗНЗ „Обучение на възрастни и професионално ориентиране”. Може да направим извода, че както повечето от правата на
безработния, разгледани до тук, и правото на обучение на възрастни е насочено
не само за задоволяване интересите на безработното лице, но и тези на работодателя и на държавата. Конкретно за безработното лице ползването на това
право му предоставя по-голяма мобилност на пазара на труда, разширява се
спектърът от професионални предложения, за които може да кандидатства.9 За
работодателите обучението на възрастни осигурява кандидати с подходяща
квалификация и актуални познания в различните области, което, от своя страна,
е обвързано с повишаване качеството и производителността на труда. Взети в
своята съвкупност, всички тези положителни страни от реалното организиране
и ползване на правото на обучение на възрастни, водят до установяването на
стабилен и развит пазар на труда. От гледна точка на своето съдържание, правото на обучение на възрастни е едно съставно право. В актуалната нормативна уредба законодателят е конкретизирал в норма неговите основни компоненти, ползвайки за модел предходното законодателно решение10. Съгласно чл.
58а. от Закона за насърчаване на заетостта обучението на възрастни включва:
1. обучение за ограмотяване; 2. обучение за придобиване на професионална
квалификация; 3. обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности; 4. мотивационно обучение.
На следващо място в системата от права на безработния по чл. 17, ал. 1,
т. 7 от ЗНЗ, законодателят е предвидил включване в програми и мерки за
заетост и обучение. Те се реализират по реда на специалния ЗНЗ, след одобряването им от Националния съвет за насърчаване на заетостта и от комисиите
по заетостта и след финансовото им осигуряване с бюджета за съответната
година, както и по реда на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Тези програми могат да се категоризират на национални, регионални и браншови, програми на институциите и организациите по чл. 31,
ал. 1 от ЗНЗ.
9

Вж. за правото на професионална квалификация Мръчков, В. Настаняване на работа и преквалификация на освободените работници и служители, поради интензификация на народното стопанство. -В:Социалистическо право, 1976, № 6, с. 13-23; Мингов, Ем. Професионална квалификация на работниците. -В:Въпроси на новия Кодекс на труда, с. 67-74; Наумов, К. Право на
преквалификация към бюрото по труда.-В: Трудова борса, 1993, № 37.
10
Предходното законодателно решение – чл. 6, ал. 1 и ал. 3, т. 3 от ПМС57 включваше в съдържанието на нормата придобиване на професионална квалификация, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация.
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Последното право на безработния, което законодателят е регламентирал в
чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗНЗ, касае стипендия за обучение, средства за транспорт и квартира за времето на обучението. Това право е законово доразвито в чл. 66, ал. 3 и 4 от ЗНЗ. Регламентацията на този вид право на безработния
е изключително актуално и социално значимо. То е непосредствено обвързано с
предходните права в системата и осигурява тяхната ефективност, от гледна
точка на осигуряването на материални средства за обучаващото се лице, които
да му гарантират един социален минимум, достатъчен за да може в този период да насочи действително усилията си към получаването на нужните му знания, които в перспектива да доведат до професионална реализация.
В тази статия бяха поставени редица проблеми и задачи, които, след сравнителното им анализиране на база статистически данни и законодателни решения, доведоха до някои конкретни предложения за усъвършенстване регламентацията на трудовоправния статут на безработния. В обобщение и
с оглед максимална яснота ще бъдат изведени по-съществените от тях:
1) Кодифициране на всички уреждащи института норми на ниво трудово
законодателство, предвид създаването на систематика в уредбата, яснота и практическо улесняване по прилагането й.
2) Регламентиране на нормите предимно на законов и в по-малка степен
на ниво подзаконов акт – в духа на тенденциите по систематика на законодателствата, предвид актове с по-висша юридическа сила – което е
вече факт, но при все още отсъстващи от общата уредба норми и институти.
Извършеното паралелно изследване, обхващащо статистически анализ и
съпоставка с нивото на адекватност на по-важните трудовоправни норми в сферата на безработицата, позволява да се направят някои основни изводи. Въпреки отправените в тази статия критики по отношение на използваните от държавата нормативни механизми за регулиране на процесите на безработица, можем да кажем, че действащата трудовоправна нормативна уредба като цяло
бележи положително развитие. Този извод, обаче, не изключва очертаната необходимост от доусъвършенстване на законовите норми на безработицата и поконкрето нуждата от ефективни механизми на превенция. Анализираната трудовоправна материя е неразривно обвързана с проблемите на пазара на труда и
в този смисъл кореспондира с възникващите и постоянно променящи се потребности. Предвид сложната икономическа ситуация в световен мащаб, протичащите процеси на глобализация, както и все още недостатъчно укрепените пазарни отношения в България, е наложително законодателството ни в тази област да следва тенденциите и постиженията на развитите държави и в цялост
на международната общност.
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UNEMPLOYMENT IN BULGARIA – STATISTICAL PROFILE
AND LEGISLATIVE DECISIONS
Chief Assist. Prof. Dr Andriyana Andreeva
Abstract
The article analyzes and summarizes the statistical data for the period 2000 - 2010, the aim
being to bring out the more typical features and peculiarities of national unemployment, with a
view to their comparison with the currently existing legislative decisions. There are pointed out
and analyzed the basic rights of the unemployed individual, set in The Law for the Promotion
of Employment in terms of their adequacy and indispensability.

БЕЗРАБОТИЦА В БОЛГАРИИ – СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Гл. асс. д-р Андрияна Андреева
Резюме
В статье анализируются и обобщаются статистические данные за период 2000 - 2010
год с целью определения более типичных признаков и особенностей национальной безработицы, с учетом их сопоставления с существующими на данный момент законодательными решениями. Указаны и анализируются регламентируемые Законом о поощрении занятости основные права безработного лица с учетом их адекватности и необходимости.
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ЗА НЯКОИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПРИ РИСКА БЕЗРАБОТИЦА
Гл. ас. д-р Галина Йолова
Възприеман и регламентиран като общ1, осигуреният социален риск безработица традиционно се тълкува като обективно настъпило извън волята на
осигурения временно състояние на трудова незаетост, което законодателят признава и покрива при наличието му по отношение на две категории субекти:
навършилите трудова дееспособност (съответно навършили 16 годишна възраст)
и все още не придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или
професионална пенсия за ранно пенсиониране.2 В този смисъл се приема, че,
като настъпващ спрямо точно определен субект юридически факт, следва да
разкрива и предполага следните по-типични белези, а именно: 1) да е обективно
настъпило състояние на трудова неангажираност, типизирана с отсъствие на
прилагана трудова дейност, реализирана като трудово, гражданско, служебно
или кооперативно правоотношение, 2) това състояние да съществува вън и независимо от волята на осигурения, презумирайки едновременно с това желанието му за полагане на труд, но невъзможност то да бъде осъществено извън
условията на обективната среда, конюнктурата или вътрешната мотивация на
субекта3, 3) да се реализира като риск в рамките на периода от настъпване на
трудовата дееспособност на субекта до навършване на релевантна (досежна
пенсията за осигурителен стаж и възраст, респ. професионална пенсия за ранно
пенсиониране) пенсионна възраст.
Липсата на трудови доходи като иманента характеристика на всяко отсъстващо трудово или служебно правоотношение е допълнителен, рефлектиращ досежно статуса на субекта ефект, но тъй като същият е обективен, по
1

2

3

Някои автори са склонни да отнасят риска към категорията професионални рискове, обосновавайки тезата си на пряката му зависимост от липсата на съществуващо трудово правоотношение.
Средкова, Кр. Осигурени социални рискове, с. 13, с. 67-77.
Принципно Законът за насърчаване на заетостта дифинира легално определение за безработно
лице, определяйки го като, регистрирано в дирекция „Бюро по труда”, което не работи, търси
работа и има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията
„Бюро по труда”, но дотолкова, доколкото се касае за актове в различни сфери на правно
регулиране то би могло да се използва ограничено в това изложение. В посочения смисъл вж.
Мръчков, В. Обща характеристика на новия Закон за насърчаване на заетостта. В: Трудови
правоотношения – 2002, С., с. 671 и сл. Нееднократно и основателно се е посочвало, че терминът
безработица е осигурен социален риск, а понятието безработно лице е това лице, по отношение на
което рискът се е реализирал.
Тук отново следва да уточним, че рискът не предполага готовност за започване на работа, така,
както го изисква споменатия вече ЗНЗ.

108

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

необходимост следва от наличието на доминантните критерии, не считаме да
се посочва като самостоятелна характеристика на риска, още повече, че същият не е задължителен предикат, какъвто не е и изискването за отсъствие на
други, странични и с нетрудов характер доходи. В посочения смисъл се създава хипотеза на дължимост на обезщетение единствено предвид факта на осигуреност на субекта и извън отчитане на действителните му материални затруднения, които се презумират от факта на прекратената трудова дейност и не
касаят наличие на други, допълнителни средства за издръжка или осигуряване
на социално стабилен статут.4
В аспекта на изясненото понятие, целта на тази статия е, предвид характерни законови несъвършенства, налагащи стеснени хипотези, на
осигурителни плащания, следващи от особености в техниката на законовата хипотеза да се доразвият характерни предложения за усъвършенстване на осигурителните норми.
Предлаганите осигурителни обезпечения при реализиране на риска са осигурителни обезщетения за безработица, конституирани в Кодекса на социалното осигуряване и еднократно изплащане на обезщетение по Закона за
насърчаване на заетостта.
1. Осигурително обезщетение за безработица
по КСО – характеристика и основания за отпускане
Обезщетението за безработица традиционно се дефинира като периодично парично плащане от средствата на осигурителните фондове, целящо
частично компенсиране на изгубения трудов доход и в който смисъл
представляващо процентно съотношение от него. От друга страна, същото представлява типично прехвърляне на риска от непредоставената работна сила
от работодателя, респ. нейният титуляр, към осигурителната система, предвид
стойността на предварително набрани, съответно дължими осигурителни вноски.
Динамиката на правната уредба познава въвеждането и признаването на
различни критерии за покриване на риска, акцентирани в теорията на няколко
основни нива, а именно: разделянето им, от една страна, на първични (т.е обстоятелства, характеризиращи наличието на реализирания риск), вторични (характеризиращи осигурителния случай и в този смисъл явяващи се предпоставки за
изплащане на обезщетение) и формални (обуславящи предоставяне на обезщетение при наличие на вторични предпоставки във всеки конкретен случай)5. От
друга страна, предпоставките за дължимост на обезщетение често се означават като задължителни, т.е доказуеми като налични към момента на изплащане
на обезщетението и съответно отрицателни, които основателно и предвид логиката на законодателя не следва да са налице към същия този момент.
4

5

В този смисъл някои автори основателно посочват, че „обезщетението зависи само от предходната трудова дейност..., но не и от неговата действителна материална нужда – напр. получаване на
доходи от наем, спествони влогове или други доходи...” Средкова, Кр. Цит. съч., с. 157.
За въвеждането на тези критерии вж. Средкова, Кр. Цит. съч., с. 134 и сл.
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Предпоставките, които са необходими, съгласно действащата нормативна
уредба (чл. 54а КСО) са следните: 1) за лицата, имащи право на обезщетение
да са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” наймалко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, 2) осигурените да имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 3) правоимащите да нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст
или пенсия за ранно пенсиониране и 4) да не упражняват трудова дейност, за
която подлежат на задължително осигуряване.
1. Представлявайки предикат за активна дължимост на обезпечение, състоянието на осигуреност на субекта е сравнително максимално формулирано, предвид аспекта на изключване на категорията от общото понятие за осигурено
лице. В този смисъл по аналогия на нормата в категорията субекти, на които се
дължи обезщетение за безработица, следва да се отнесат лицата, задължително осигурени за рисковете за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
професионална болест и безработица.6 Това са следните категории лица: 1)
работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или
40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от
начина на заплащането и от източника на финансиране (държавните служители
по Закона за държавния служител); 2) държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”; 3) съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители,
както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората
към Висшия съдебен съвет; 4) кадровите военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 5) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията7; 6) лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор –
съответно работещи по две трудови правоотношения, сборната продължителност на които надхвърля 8 часа на ден, както и лицата, изпълняващи задължения по т.нар външно или вътрешно съвместителство; 7) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци,
неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите; 8) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности,
както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и
други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
6

7

Следва да се има предвид, че след промените в уредбата от 01.05.2009 г. от класификацията на
Кодекса отпаднаха термините „осигурени за всички социални рискове”, респ. „осигурени за
всички социални рискове с изключение на безработица”, съответно заменени с класификационни
групи, базирани на лимитативно изброени социални рискове
Препратка на нормата касае членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в
същите, като по отношение на тях изрично уточнява, че те не се осигуряват за безработица.
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Впечатление прави стесненият обем на осигурените за риска лица – видно
от логиката на законодателя, той се допуска по отношение на работещи по трудови и служебни правоотношения и изцяло се изключва спрямо лица с краткотрайна трудова заетост или получаващи възнаграждение8 на друго основание.
От категорията нормата изрично изключва лицата, включени в програмите „От
социални помощи към осигуряване на заетост” и „В подкрепа на майчинството”, дефинирани като неосигуряващи се за безработица. В посочения смисъл
не следва да бъдат споделени възгледите на теорията, разчитащи философията
на закона като допускаща осигуряване за риска по отношение на лица с относителна стабилна социална сигурност, следваща от характера на трудовото им
правоотношение. Идеята, че лица, упражняващи професия или дейност на собствен риск не биха могли да се окажат в състояние на незаетост или липса на
доходи е неуместна и още повече – неоснователно лишава посочената група
субекти от адекватна защита в ситуации на повишен пазарен или конюнктурен
риск.9 Подобна логика следва да бъде законово преодоляна посредством допускане на възможността за риска да се осигуряват и други категории лица на
основание възможност за оставане без доходи от упражняваната от тях дейност, изолирано от нейния изключително трудовоправен характер.
Императивната норма на текста предполага за така определеното като
осигурено лице да са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд
„Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването. Същата се подразделя на два взаимообвързани елемента, а именно:
- отчитане на осигуреност в минимален период от девет месеца – следва
да се има предвид, че към изискуемия деветмесечен период законодателят зачита и времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на
дете, платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, неплатения отпуск до 30 работни дни
през една календарна година, както и времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна, както и осигурителният стаж, придобит в държавите – членки на ЕС. Паралелно с
8

9

Тук следва да напомним, че дори и лицата, работещи по програмата „От социални помощи към
заетост” и „В подкрепа на майчинството”, не подлежат на осигуряване за безработица, независимо от сключваните от тях трудови договори.
Впрочее подобни теории, следващи и логиката на законодателя битуват постоянно в теорията и
практиката по прилагане на закона. Така, още в ПМС № 57 на МС от 1989 г. за пренасочване и
ефективно използване на освободената работна сила се изключваше изплащане на обезщетение
на лицата, регистрирани като търговци, които работят като земеделски стопани или участват в
производствени кооперации, упражняват занаят или свободна професия, работят по граждански
договори, извършват услуги по регистрация или упражняват друга регистрирана трудова
дейност. Аналогично това се обясняваше и оправдаваше с факта, че посочените категории субекти не използват конституционното си право на труд, а ползват и придобиват средства за издръжка от други по вид дейности, в който смисъл не следва да придобиват правото на обезщетение като иманентно и присъщо единствено на правото на труд.
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товат законодателят не зачита за придобиване право на парично обезщетение времето, през което лицето не е било на работа поради незаконно уволнение, незаконно недопускане или отстраняване от работа10,
времето, през което е получавало обезщетение за безработица или за
оставане без работа по чл. 222 КТ, и във всички случаи – времето на
осигурителния стаж на еднолични търговци, съдружници в търговски
дружества, собственици на ЕООД, лица със свободни професии, регистрирани земеделски производители и лица, работещи без трудово правоотношение, неработещи майки, гледали дете до 3 годишна възраст, на
лица, полагали грижи за инвалид със загубена работоспособност над 90
на сто и случаите на откупуване на осигурителен стаж.
В посочения смисъл при определяне на срока за изплащане на обезщетението за безработица се взема предвид времето, зачетено за трудов стаж по
Кодекса на труда, служебен стаж по Закона за държавния служител, стаж по
Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за съдебната власт до 31 декември 2001 г. включително; през което лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО са осигурени
за безработица след 1 януари 2002 г.; зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното
осигуряване.
Не на последно място следва да се уточни, че изискуемият период предполага внасяне или дължимост на осигурителни вноски, което насочва към признаване на периода и при невнасяне на вноските от работодателя, но при внасянето им от осигурения, което се отчита за релевантен осигурителен стаж.
Деветмесечният период на придобит осигурителен стаж нормата вмества
в т.нар рамков период, като втори поделемент на базисното изискване. Същият
са последните 15 месеца, изчислими спрямо месеца, в който лицето е останало
без работа. Подобна идея залага на изискването за сравнително продължителен период на осигуряване, контрибутивност при участието в набирането на
средства, в който смисъл се споделя в една или друга степен солидарността на
системата с пряката причастност на осигурения срещу риска.
2. Осигурените да имат регистрация като безработни в Агенцията
по заетостта, при вече отпаднало (от 1.01. 2009 г.) изискване последната да е
в съответното териториално поделение, разширяващо избора на безработния за
регистрация съответно по постоянен или настоящ адрес.11 В смисъла е допустимо същият да поддържа регистрация по постоянен или настоящ адрес и съответно – да подава заявление за отпускане на обезщетение по същия адрес.
Регистрацията следва да се извърши в тримесечен срок от датата на прекратяване на осигуряването.
10
11

С оглед на факта ,че за посочения период се внасят осигурителни вноски само за фонд „Пенсии”.
Безспорно, за разлика от трудовоправния ред, получаването на обезщетение не предполага
активно търсене на работа и респ. – не се спира при отказ на подходяща работа.
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3. Все още по отношение на безработния да няма отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. Извън законова и практическа логика законодателят изключва като отрицателно условие получаването на пенсия за стаж и възраст в
т.нар намален размер, която е допустима хипотеза при навършена възраст и
недостигащи точки, но наличие на 15 г. осигурителен, от които 12 г. действителен, стаж. Очевидно е, че се касае за пропуск на уредбата, който следва да
бъде преодолян или посредством въвеждане на общ шаблон („да няма отпусната пенсия”) или чрез лимитативно изброяване на изключващите риска дългосрочни обезпечения. Тук по необходимост уточняваме, че право на обезщетение
имат и лицата, придобили право на пенсия, но не пожелали отпускането й.
4. Лицето да не упражнява трудова дейност, за която подлежи на
задължително осигуряване, по отношение на което в теорията основателно
се приема, че това е хипотеза, при която лицето е лишено от стабилна материална осигуреност, което по аргумент на противното не изключва полагане на
труд по инцидентни, но не подлежащи на осигуряване правоотношения.
Паричните обезщетения за безработица се дължат при кумулативно наличие на дефинираните първични и вторични, респ. отрицателни и формални предпоставки, като съгласно чл. 1. от НОИОБП се отпускат въз основа на заявление на осигурения.
Дефинирайки принципа за определяне размера на обезщетението, законодателят въвежда два диференциращи критерия, в общи линии запазващи принципната схема за социална защита при безработица, основана на баланс между
вноските и обезщетенията, който е важен елемент от класическия модел на
социално осигурителните схеми.12 С последните законови изменения се приема
и установява дневното парично обезщетение за безработица да е в размер на
60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен
доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, като същото не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Принципно следва да
се отчете, че процентът на заместване на дохода, според националното ни зако12

Важно е да уточним, че тези критерии преди последните изменения в КСО, съответно бяха: 1)
среднодневен осигурителен доход, получаван от лицето в рамките на последните девет месеца,
предшестващи месеца на прекратяване на осигуряването – предвид на който получаваното
обезщетение е в размер 60 на сто от тази основа, като в случаите, че в периода се включва време,
което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски; при определяне на
осигурителния доход се вземаше предвид среднодневна минимална работна заплата за страна за
времето на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете, неплатения отпуск за временна неработоспособност или до 30 работни дни, отпускът за бременност и раждане, времето,
зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава, както и доходът, от който
е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане; 2)
допустимите минимални и максимални размери на обезщетението, определени със ЗБДОО в
дневни размери – съответно 6 и 12 лв. на ден.
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нодателство, надвишава минималния стандарт, дефиниран в Европейския кодекс за социално осигуряване, който е 50% от трудовото възнаграждение. Прочее, това е типично и за други по вид обезщетения – напр. обезщетение за
раждане и отглеждане на дете, което по период на осигуряване и общ размер не
познава аналог в световната и европейската законодателна практика. Това са
безспорно позитиви на националното осигуряване, гарантиращи адекватен отговор при всяка хипотеза на реализиран осигурителен случай.
Така определеният размер се дължи на осигурения безработен в рамките
на период от 4 до 12 месеца, предвид продължителността на осигурителния
стаж, съответно до три и над 25 години.
Във всички случаи и при спазване на критериите и общия принцип, изключващите хипотези касаят следните категории лица:
1) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно
желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, получаващи минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. Безспорно не би могло да се сподели установяване
на подобни размери и срокове главно предвид на факта, че към момента
масов модел за прекратяване на трудови правоотношения е по предложение на работодателя по взаимно съгласие – факт, създаващ хипотези
на минимални по отношение размер и срок обезщетения спрямо широк
кръг задължително осигурени, но останали без доходи лица.
2) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. Ясно е, че е неоправдано законово ограничаване, нарушаващо принципите на осигуряването в най-малко два аспекта
– от една страна, като изключват правилата за контрибутивност и осигуреност като предикатни на размера и срока на обезщетението, а от
друга – вменяват като санкция и виновност в поведението повторното
оставане без работа и така обвързват осигурителния случай с неоправдани и занижени рамки на обезпечение.
3) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане
на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение, по-малко от
минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично
обезщетение за оставащия период на изплащането на обезщетението.
2. Особености на осигурителните плащания
по Закона за насърчаване на заетостта
Извън кодифицирания акт се предвиждат обезпечения за осигурения и по
Закона за насърчаване на заетостта. В споменатия акт същите се регламентират посредством института на еднократната парична помощ, вместо периодично парично обезщетение. Тук веднага се налага да уточним, че нормата

114

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

регламентира и разисква изплащане на парично обезщетение в цялост и то по
отношение на лица, имащи право на парично обезщетение за безработица. В
този смисъл, настоящото законодателство не установява т.нар. парични помощи за безработни в качеството им на осигурителни плащания, целящи поемане
на част от разходите за издръжка на лица, по отношение на които рискът безработица се е реализирал, но те самите нямат право на обезщетение за безработица. Посочените плащания, като дължащи се по силата на “общите мерки за
подпомагане на бедните”13 целят заместване на възможно обезщетение, а не
на изгубен трудов доход.
Съгласно чл. 47 ЗНЗ „на лице или лица, които са безработни с право на
парично обезщетение и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставят за сметка
на фонд „Безработица” еднократни парични суми, след одобряване на бизнес
проект от поделението на Агенцията по заетостта и заявление от лицето до
поделението на Агенцията по заетостта, с която заявява, че желае да получи
еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване”. Дефинирането на текста предполага и повторно налага да уточним, че се касае за еднократно изплащане на дължимо обезщетение под формата на общ, паушален размер, представляващ сбор от общия брой на дължимите месечни суми и по никакъв начин
не следва да се тълкува и разбира като парична помощ като форма на алимент
досежно нямащи право на обезщетение лица. В посочения смисъл самата норма е в определен смисъл технически некоректна, насочва към разбиране на
възможност за изплащане на еднократна помощ и е въпрос на бъдещо законово
усъвършенстване същата да бъде съответно редактирана. Въвеждането на
текста би могло да се коригира в посока на заместване на термини при общи
вид на нормата и текста – „на лице или лица, които са безработни с право на
парично обезщетение и желаят самостоятелно или заедно да започнат стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги, се предоставя за сметка на
фонд „Безработица” еднократно изплащане на дължимото обезщетение....”.
Изрично се уточнява, че такова право на еднократна парична сума имат
лицата, които отговарят на изискванията за отпускане на парично обезщетение
при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване, в който смисъл се
създава изрична препратка към общата норма, термините и тълкуването им,
предвид специализирания осигурителен закон. Същото дефиниране насочва, че
институтът предполага установяване на състояние, предпоставки и общи условия, регламентирани в КСО главно предвид оперирането и разходване на средства от фонд „Безработица”. В този смисъл не е сполучливо извеждането на
подобна норма извън обхвата на общия закон и отсъствието на регламентацията £ в КСО. Още повече, че преди последните изменения в същия се регламентираше и изплащането на обезщетение за дълготрайна безработица, относително кореспондиращ като състояние и предпоставки.
13

В този смисъл е и текста на Конвенция № 44 за безработицата (чл. 1, б „Б” ).
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Препращащото тълкуване на текстове предполага да се уточни, че право
на такава помощ имат следните категории лица: 1) осигурени по смисъла на
КСО, 2) за които са били внесени или дължими осигурителни вноски във фонд
„Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, 3) които са регистрирани като безработни, не упражняват дейност, подлежаща на задължително осигуряване и по отношение на тях,
4) не е поискана, респ. не е отпусната, пенсия за стаж и възраст, съответно
пенсия за ранно пенсиониране
Допълнителни предпоставки, предполагащи отпускането на еднократната
помощ са желание за самостоятелна, съответна съвместна стопанска дейност
за производство на стоки и услуги, както и в чисто техничен аспект - подаване
на заявление от лицето до съответното поделение на Агенцията по заетостта, с
което се заявява желание за еднократно получаване на обезщетението за безработица.
Размерът на обезщетението се определя по общите принципи за определяне на обезщетението за безработица – съответно 60% от изгубения осигурителен доход и извън минималните размери, определяни ежегодно с бюджета на
Държавното обществено осигуряване, като сумата се изплаща наведнъж и в
пълен размер и съгласно броя месеци, за които се дължи.
Безспорно е нелогично извеждането на института на еднократното обезщетение извън кръга на кодифицирания акт, при все, че същото насочва по линия на препращаща норма към условията на Кодекса, а, от друга страна, касае
опериране на средства от фондовете на осигуряването. Включването му като
обща уредба в КСО би завършило от гледна точка систематика и обобщеност
цялостната уредба на института, както предвид осигурителноправния му характер, така и с оглед пълнота в регламентацията на осигурителноправните последици, съпътстващи реализирането на риска. Въвеждането на нормата в общия акт би било и в духа на съвременните тенденции по систематика на институти на законово ниво и преодоляване на регламентирането им в актове с пониска юридическа сила.
В заключение следва да уточним, че анализът на риска, предвид спецификата на реализиранетото му и главно в аспекта на законодателната уредба, следва
да ни насочи към следните по-важни предложения:
1) Разширяване кръга на осигурените за безработица лица, главно
предвид допускането му като възможен по линия на доброволно
осигурените рискове и в този смисъл – предоставяне на адекватни
законови варианти за защита и сигурност на субекта в условията на
интензивно променящия се социален и икономически механизъм.
2) Вземане предвид отсъствието на логика при определяне на
събитието, водещо до прекратяване на обезщетението, а именно
– при придобиване право на пенсия за стаж и възраст, респ. пенсия за
ранно пенсиониране, без да се отчита възможността за отпускане пенсия за стаж и възраст в намален размер, като възможно и съответно на
ефекта, основание. В противен случай се създава законово несъответ-

116

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

ствие и чисто практическа възможност за паралелно получаване на пенсия в намален размер и обезщетение за безработица.
3) Предвид променената икономическа ситуация, предизвикваща
реализиране на риска спрямо широк кръг работещи лица в относително кратък период от време, да се намали изискуемият
осигурителен стаж в рамките на последните шест, а не девет
месеца, както и да отпадне ограничаващото по отношение размера и
срока на обезщетението основание, касаещо лица с прекратени по взаимно съгласие договори.
4) Да се преодолее законовият стремеж към на практика санкциониране на реализирани досежно субекта абсолютни факти и поконкретно предвиждащи безработните лица, придобили право на парично обезщетение преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица да получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца. Както вече се спомена,
подобно неоправдано законово ограничаване, освен, че изключва правилата за контрибутивност и осигуреност като предикатни на размера и
срока на обезщетението, а и вменява като санкция и виновност в поведението повторното оставане без работа и така обвързва осигурителния случай с неоправдани и занижени рамки на обезпечение.
Краткото анализиране на института в рамките на параметрите по признаването му и покриване от осигурителната система налага да уточним спешната
нужда от адекватно коригиране на нормите, адаптиращи макар и за определен
период от време състоянието на осигурения към спецификата на икономическия момент. По този начин би се гарантирала както социалната стабилност на
временно незаетите лице, така и изискването за адекватност в компенсирането
на дохода, като основен принцип при предоставяне и отпускане на осигурителните обезщетения.

ON SOME KINDS OF COVERAGE AGAINST THE RISK OF UNEMPLOYMENT
Chief Assist. Prof. Dr Galina Yolova
Abstract
The article analyzes the two more typical institutes of security at the realization with
respect to the insured risk of unemployment compensation according to the SIC and one-off
payment according to the EPA. The latter are examined in the light of their typical features,
prerequisites and conditions for origination. In the given sense there are drawn some major
suggestions for refinement of the standards, their expansion with respect to the range of
insured individuals, as well as indispensable systematization in view of unification and the
need for practice on coordinated application.
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О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЯХ РИСКА БЕЗРАБОТИЦЫ
Гл. асс. д-р Галина Йолова
Резюме
В статье проанализированы оба более характерных института обеспечения при реализации в отношении обеспеченного на случай риска безработицы лица возмещения
согласно Кодексу социального обеспечения или же однократной выплаты согласно Закону о поощрении занятости. Они рассматриваются через призму их типичных характеристик, предпосылок и условий порождения. В указанном смысле даются более существенные предложения по совершенствованию норм, по их расширению в отношении круга
обеспеченных лиц, а также по необходимости систематизации с учетом объединения и
практики координированного применения.
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FUNCTIONING PROSPECTS OF THE NETWORK
OF CROSS-BORDER MARITIME CLUSTERS
IN THE BLACK SEA REGION
Olga Iermakova, PhD
Odessa State Economic University
Summary
In the article it is suggested to set up a network of cross-border maritime clusters
within the Black Sea Euroregion, with the aim to promote economic coordination between
maritime regions of participants. The link between the cluster effects and factors of cumulative
growth of the Gross Regional Product, that is an indicator of the increase of the region’s
competitiveness, has been determinated. The methodic approach to estimation of economical
effects that are created within a cluster and gives a complex estimation of the cluster’s
functioning effectiveness in a region has been worked out.
Keywords: Black Sea Region, maritime cluster, cross-border cooperation, methodic
approach, effect, competitiveness.

One of the main tendencies of the development of national economics at the
beginning of the XXI century is intensification of the regional economic integration.
The Black Sea Region is at the center of increased attention, which is due to extension
of such organizations as the NATO, the European Union; and due to increase of
Russian, Turkish and China influence in the region. It became as a basis of setting up
the concept of the Wider Black Sea Region.
In 2007 the Commission of the European Communities provided the new concept
of regional cooperation – „Black Sea Synergy”. The aim of this concept is intensification
of cooperation between the Black Sea countries and the European Union countries.
One of the main aspects of this concept is harmonization of the maritime policy of
countries of the Black Sea Region. It also includes a setting up of a network of clusters
of maritime cross-sectoral co-operation between services, industries and scientific
institutions. The „Black Sea Synergy” support already-existing projects between Ukraine
and the EU: European Union’s Neighborhood and Partnership Instrument, Euroregion
„Lower Danube”, Black Sea Euroregion.
The world crisis phenomenon of the last years caused the increased interest to
the clusters as to the sustainable economic modules with prompt and effective reaction
on changes in local and global economies. In the modern terms of globalization of the
world economy a competition increases between separate companies, regions and
countries. However, as the world practice demonstrates, independent and isolated use
of regional competitive advantages by a separate enterprise for taking its place on
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commodities and capitals markets is impossible. Therefore market participants tend to
co-operate with each other and to collaborate with the state, science and public. Such
associations are different according to their functions and subordinate structures, allow
to obtain a high level competitiveness on the basis of joint introduction of innovations,
the increase of labour productivity and a synergy effect. Thus, cluster – is a symbiosis
of the business, science, public and authorities.
So, it is reasonable to complement the integration model of macro-regions, such
as the Black Sea Region, that includes macro-level and meso-level, also by a microlevel which is realized within cross-border clusters [1, p. 47-52]:
1) macro-level integration: international regional organizations such as the
Organization of the Black Sea Economic Cooperation;
2) meso-level integration: euroregion as a form of international cooperation at
the local authorities level;
3) micro-level integration: cluster as a form of international cooperation at the
local business level.
A cluster must have undeniable economic advantages for the personal interest of
participants. Therefore the important pre-condition of entry of a company in this voluntary
association is a profit or its increase. Cooperation between cluster participants allows to
achieve such results by the decline of transaction costs, common informative base and
introduction of technology of «just in time» that, in its turn, increases the added value of
products. Thus, the activity of companies, which take part in economic clusters, becomes
economically effective and profitable. Creation of additional structures, that take the decisions
on strictly specialized questions, increases the professional level of a certain specialization
and allows enterprises to concentrate their efforts on priority directions of activity. The
mechanisms of such co-operations are based on concepts of outsourcing and subcontracting.
Joint activity of cluster participants and credit and financial establishments provides the
appearance of the united, mutually beneficial financial field. The participants of a cluster
get favourable financial support, in particular credit lines with the reduced interest rates,
and bank institutes – stable, big, wholesale client – cluster.
Clusters’ functioning in a region needs an estimation of their influence on the
economical development of a region. As researches have shown, the majority of the
existent scientific and methodical approaches of the analysis of cluster’s effectiveness
are oriented on the estimation of the dynamic of cluster’s development in a region. At
the same time, it is important for the complex estimation of the cluster’s functioning in
a region to determine interconnections between the economic results of cluster
functioning and factors, which these results have stipulated.
According to the regional export specialization theory (Armstrong H. and Taylor
J., 1980s) [2], a regional growth rate directly proportional depends on export dynamic.
Due to this theory the external demand on regional export products is a function of a
price on export goods, profit rate and price on goods-substitutes on the world markets,
and also of a products’ quality and after-sale service. Moreover, factors that determine
the level of production costs, among which are salary, raw materials, amortization
costs, the level of the technological development, operational costs, also influence on
the region place on world markets. If these factors influence on regional export growth,
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the level of the Gross Regional Product increase gradually, and, accordingly, the local
people’s well-being increase.
The cyclical theory of cumulative competitiveness of a region (McCombie J. and
Setterfield М. A., 2002) also assign a key role to export in competitiveness of a region [3,
4]. Due to this theory the cycle of the region’s competitiveness growth is the following:
growth of Gross Regional Product (GRP) – activization of innovation activities – increase
of labour productivity level – decrease of relative salary costs – decrease of production
cost on export goods – increase of the demand on export goods (Chart 1).

increase of
export

growth of
GRP

demand on the region’s
export

decrease of
production
cost on export
goods

activization of
innovation
activities

increase of labour
productivity level

decrase of relative
salary costs
salary

Chart 1. The cyclical theory of cumulative competitiveness of a region
These theories are proved by the empirical research of competitiveness factors
of the NUTS-2 level regions of the EU countries, which was conducted by the European
Commission Directorate-General Regional Policy [5].
Thus, the indicator of the level of competitiveness of a region is an extent of
realization of its export potential.
The additional economical effect that strengthens competitive advantages of a
region is developed within a cluster. Enterprises-participants of the cluster receive an
additional synergetic effect owing to joint resource exploitation (the strategy of
technologies and costs), market infrastructure (joint merchandising) and fields of activities
(synergy of planning and management). The sense of the synergy strategy is a possibility
to receive higher production profitability due to interrelations between enterprises within
the cluster than in the situation when they function separately [6, p. 52-53]. An additional
social and economical effects are received due to the cluster-type siting of production
and service enterprises according to their transport and geographic allocation; sustainability
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of cross-sectoral linkages, that is especially important in terms of unsteadiness on
world markets; reduction of transport costs; complex usage of all resources [7, p.
160-161].
There are following economical effects that receive enterprises due to their
participation in the cluster:
1) Effect of joint adaptation of innovations: technological exchange increases
significantly the cluster’s competitiveness, because new ideas, business
processes, technologies become accessible for all enterprises within the cluster;
2) Effect of outsourcing: an enterprise deliver supporting business processes
and production functions to a specialized company that helps to concentrate
free organizational, financial, human resources in top-priority fields;
3) Effect of risk spread between the cluster participants: enterprises provide
joint risk management to decrease a size of possible losses;
4) Effect of joint usage of an infrastructure: deepening of a production technologic
specialization and cooperation, setting up of service and support enterprises
and infrastructural objects;
5) Effect of transaction costs decrease: a joint knowledge and information data
base is formed within the cluster that eliminate a peculiarity of resources;
6) Effect of forming of a joint goods-distributing base on each kind of cargo
flow: this base helps to decrease costs on immobilization of circulating assets
when they are in a process of delivery.
The methodic approach to estimation of economical effects that receive
enterprises due to their participation in the cluster (Table 1) is based on the following
methods: method of determination of social and economical effect of forming of
maritime complex (Dergachev, V. O., Damaskina O. P., Motsarenko V. I., Tarakanov,
M. L., 1991) [7, p. 160-167]; innovation activity (Hariv, P. S., 2003) [8, p. 119-141];
usage of joint goods-distributing base (Kugaevskiy, O. O., 1989) [9].
Table 1
The methodic approach to estimation of economical effects that
are created within a cluster
Index
1. Effect of joint
adaptation of
innovations

Formulas

P1
 C1 ) * P1 ,
P0
where Е i – effect of joint adaptation of innovations within a cluster,
currency unit (c.u.);
C 0 – costs on production unit before adaptation of innovations, c.u.;
C1 – costs on production unit after adaptation of innovations, c.u.;
P0 – annual capacity before adaptation of innovations, tons;
P1 – annual capacity after adaptation of innovations, tons.
Ei  (C 0
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2. Effect of
outsourcing

3. Effect of risk
spread between
the cluster
participants

4. Effect of joint
usage of an
infrastructure

5. Effect of
transaction costs
decrease
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E a = C s - Ca ,
where E a – effect of outsourcing, c.u.;
C s – costs on conducting of supporting business processes and functions
within an enterprise, c.u.;
Ca – costs on buying services in supporting business processes and
functions from outsourcing company, c.u.
Е r  C rm0  C rm1 ,
where Е r – effect of risk spread between the cluster participants, c.u.;
Crm0 – annual costs on risk management that oriented on decrease of a
size of possible losses before the forming of a cluster, c.u.;
Crm1 – annual costs on risk management that oriented on decrease of a
size of possible losses after the forming of a cluster, c.u.
E ci  I o  I 1 ,
where E ci – effect of joint usage of an infrastructure, c.u.;

I o – annual costs on running of infrastructural objects before the
forming of a cluster, c.u.;
I 1 – annual costs on running of infrastructural objects after the forming
of a cluster, c.u.;
Е t  С t0  С t1 ,
where Еt – effect of transaction costs decrease within a cluster, c.u.;
С t0 – annual transaction costs before the forming of a cluster, c.u.;
С t1 – annual transaction costs after the forming of a cluster, c.u.

6. Effect of
forming of a joint
goods-distributing
base on each kind
of cargo flow

E rb  T0  T1 ,
where E rb – effect of forming of a joint goods-distributing base, c.u.;

T0 – cost of mass of commodities before the forming of a joint goodsdistributing base on certain kind of cargo flow, c.u.;
T1 – cost of mass of commodities after the forming of a joint goodsdistributing base on certain kind of cargo flow, c.u.
t *Q * P
,
T
365
where t – number of days that are necessary to deliver a cargo;
Q – annual bulk of carriage, tons;
P – price of cargo per ton, c.u.; reciprocally – year duration

This methodic approach was approbated by the example of maritime cluster
Mersey Maritime (Great Britain). One of the logistic enterprises of the cluster – Peel
Holdings was chosen as a target of research, analyzed years – 2003 as a year before
the forming of the cluster (the year of its setting up) and 2004 as a year after the
forming of the cluster. The information base of the research was annual reports of the
cluster and analytical research of maritime clusters in the world that are provided by
the consulting company „Fisher Associates” [10, 11].
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The analysis has shown that the most significant economical effect was provided
by joint adaptation of innovations within a cluster, and also by joint usage of an
infrastructure and risk spread between the cluster participants (Table 2).
Influence of a cluster on the region’s competitiveness we have proved on the
basis of the cyclical theory of cumulative competitiveness of a region. As it can be
seen on Chart 2, the additional economic effects within the cluster strengthen the
increase factors of the region’s competitiveness. The effect of joint adaptation of
innovations within the cluster influence on activization of innovation activities in the
region that in its turn causes an increase of labour productivity level in the region. The
effect of outsourcing within the cluster helps to decrease salary costs in supporting
production processes and functions of the enterprise. The effects of risk spread between
the cluster participants, joint usage of an infrastructure, transaction costs decrease
influence on the production cost. An effective satisfaction of demand on the region’s
export is provided by the forming of a joint goods-distributing base on each kind of
cargo flow within the cluster that speeds up deliveries of cargo.
Thus, the proposed methodic approach of complex estimation of the cluster’s
functioning effectiveness in a region give an opportunity to investigate the sources of
synergetic effect of the cluster for enterprises-participants of the cluster and also for the
region where this cluster functions. This methodic approach is universal, takes into account
the additional synergetic effect, is easy to use, decreases the time for a cluster analysis
that is especially important in conditions of changeable external environment [12].
On the basis of the world experience it is reasonable to set up a network of
cross-border maritime clusters within the Black Sea Euroregion, with the aim to promote
economic coordination between maritime regions of participants. Possible results of
creation of the network of cross-border maritime clusters are the following:
- setting up a modern logistics network between the countries of the Black Sea
Region, that is more important due to wider implementation of the „just-intime” concept;
- transforming of the Ukrainian sea ports from the transfer point to specialized
activities as a logistics center;
- optimization of transport costs;
- minimization of delivery terms;
- elimination of infrastructural and organizational barriers in the Black Sea ports;
- promotion of economic cooperation between the enterprises of maritime regions
of the Black Sea countries;
- setting up of a joint data and research in maritime industry [13].
The network of cross-border maritime clusters in the Black Sea region will provide
an increase in competitiveness of maritime industries of the Black Sea countries and
promote the European integration process in this region.
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Table 2
Economical effects that the logistic enterprises Peel Holdings
has received due to its participation in the maritime cluster
Mersey Maritime (Great Britain)
Values,
million
USD

% to the
total
profit

1. Effect of joint adaptation of innovations

9,571

9,7

2. Effect of outsourcing

0,081

0,1

3. Effect of risk spread between the cluster participants

2,313

2,3

4. Effect of joint usage of an infrastructure

3,129

3,2

5. Effect of transaction costs decrease

1, 772

1,8

6. Effect of forming of a joint goods-distributing base on each kind of
cargo flow

0,962

1,0

Total cluster effect

17,828

18,1

Total profit of the enterprise

98,447

100

Index

+ cluster effect of
forming of a joint
goods-distributing
base

growth of
GRP

activization of
innovation
activities

+ cluster effect
of joint
addoptation of
innovations

increase of
export

demand on the region’s
export

increase of labour
productivity level
decrase of
relative salary
costs

+ cluster effects of risk
spread, joint usage of an
infrustructure,
transaction costs decrease

salary
decrease of
production cost
on export goods

+ cluster effect
of outsourcing

Chart 2. The influence of cluster effects on the factors
of the region’s competitiveness increase
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОГЛЕДАЛНИТЕ СРАВНЕНИЯ
ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КОНТРАБАНДАТА
ВЪВ ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Тодор Тодоров,
СА „Д. А. Ценов” – Свищов
Нерешен проблем на все още „прохождащата” пазарна икономика у нас е
ликвидирането на скритата икономика, част от която е контрабандният внос и
износ на стоки. По такъв начин държавният бюджет се лишава от значителен
финансов ресурс от неправомерно възстановен данък върху добавената стойност, от неплатени данъци, такси, акцизи и мита. Един от методите за разкриване на контрабандния външнотърговски стокообмен е така наречената „огледална статистика” или „огледални сравнения”.
Цел на тази научна статия е да се систематизират причините за наличието на асиметрия на данните за външнотърговския стокообмен между странитепартньори, както и да се обоснове необходимостта от редовно провеждане на
огледални сравнения, представяйки алгоритъм за тяхното практическо приложение.
І
Икономическото развитие на дадена страна до голяма степен зависи от
нейните външнотърговски контакти и възможности за реализиране на собствената продукция на други пазари. Не по-маловажни са и възможностите за осъществяване на внос на различни суровини, материали и готови стоки за развитие на производството или разнообразяване на пазара. Резултатите от външнотърговската дейност имат съществено значение при формирането на брутния
вътрешен продукт и платежния баланс на страната. За значителен брой стопански субекти извършването на външнотърговски операции е основен или допълнителен елемент в тяхната работа. По данни на НСИ повече от 13 000 фирми
годишно изнасят стоки в над 180 страни и над 26 000 фирми извършват внос от
над 170 страни1. Ето защо, коректността на информацията за износа и вноса на
стоки има съществено значение не само за статистическата практика, но и за
цялостния анализ на развитието на икономиката и формирането на търговската
политика на страната.
1

Георгиев, В. Конкурентоспособността в огледалото на външната търговия. http://docs.google.com/
viewer?a=v&q=cache:Zp5lpJFieJ0J:ime.bg/bg/download/aRbe
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Един от методите за проверка на достоверността и обхвата на данните за
износа и вноса на стоки от/за България, е извършването на съпоставка с насрещните потоци от дадена страна-партньор на основата на статистическа информация, предоставена от съответната страна. Този метод в статистическата
практика е известен като огледални сравнения (mirror comparisons).2 По
принцип те са вид двустранни международни сравнения, имащи за обект на
изследване вноса и износа на страните. По такъв начин се установява асиметрията в данните на страните-контрагенти във външнотърговските операции по
отношение на показателите „внос в страната „Х” от страната „У”„ и „износ от
страната „У” към страната „Х”„. По принцип е необходимо вносът в страната
„Х” от страната „У” да е равен на износа на страната „У” към страната „Х”.
Валидно е и обратното правило: износът от страната „Х” към страната „У”
трябва да е равен на вноса в страната „У” от страната „Х”. Това се отнася
както за целия външнотърговски стокообмен, така и за отделните стокови групи, съответно кодирани съгласно международноприетите класификации и номенклатури.
Констатираните различия при сравняването на износа на страната „Х” към
страната „У” с вноса на страната „У” от страната „Х” общо и по отделни стокови групи, трябва редовно да се предават на контролните органи от Министерството на финансите, в т.ч. на Агенция „Митници” и на Националната агенция
по приходите, за извършване от тяхна страна на съответните проверки и след
констатиране на конкретните нарушители, да се сезират правораздавателните
органи. По такъв начин ще се „пресече” практиката за контрабанден внос и
износ на стоки, ще се увеличат приходите в държавния бюджет, а така също ще
се повиши и доверието на нашите европейски партньори в спазването на българското законодателство. От тази гледна точка, огледалните сравнения могат да
се считат като сериозна и ефективна антикризисна мярка, резултатът от която
е „осветляване” на скритата икономика във външнотърговския стокообмен и
установяване на незаконния внос и износ.
Така например, кражбите на ДДС, според експерти на Българска легия „Антимафия”, само за 2008 г. възлизат приблизително на 322 милиона лева, а размерът на нелегалните щети от контрабанда, фиктивен износ и акцизни измами са
поне петкратно повече. Според тях, основания за подобни твърдения дават огледалните сравнения на външнотърговския стокооборот, както и съпоставката между
местното производство и потребление на групи от стоки, от една страна, и официално обявяваните обеми на вноса и износа на същите стоки, от друга страна.
Това означава, че милиарди левове от неплатени мита, акцизи и ДДС не влизат в
националния, а в известна част и в европейския бюджет3.
Ако огледалните сравнения станат практика в работата на митническите
органи, до голяма степен контрабандният внос и износ ще бъде силно редуциран. Това не е невъзможно, тъй като съвременните IT-комуникации позволяват
2
3

Вж.: http://www.nsi.bg/ImpExp/MirrorMethod.htm
http://webcache.googleusercontent.com
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още с пресичането на границата, в режим „online” да се разменя информация
между съответните страни. При наличие на несъответствие, системата може
да реагира моментално и след изясняване на причините за асиметрия в данните, да се предприемат съответните адекватни мерки: отпътуване на стоките
към получателите, коригиране на параметрите, заплащане на определени такси,
връщане на товара и т.н. Не е възможно, например, румънските митнически
органи да регистрират износ от своята страна към България за 500 хил. евро, а
същата партида да бъде записана от нашите митнически органи за 300 хил.
евро. Недопустимо е стоки за 200 хил. евро за 10 минути преход по Дунав мост
да „се изпарят” или да „потънат” в река Дунав. В подобни случаи трябва да се
действа много бързо, за да се изяснят причините за подобни разминавания в
данните, защото явно става дума за тяхното манипулиране, с цел извличане на
незаконни ползи от определени лица. Въвеждането на режим в реално време на
огледалните сравнения не е само от компетенциите и волята на българските
органи, но ние можем да бъдем инициатори за подобна практика, като се пристъпи към сключване на двустранни споразумения, които със сигурност биха
били подкрепени от Европейската комисия.
През последните години българската икономика запазва открития си характер, въпреки изключително неблагоприятната конюнктура и външни шокове.
Отношението на външнотърговския стокообмен спрямо брутния вътрешен продукт варира около 80%. Същевременно България преориентира външната си
търговия към страните от Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие и Европейския съюз. Ако през 1997 г. 57,7% от българския износ е за
зоната на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, днес този
дял вече се равнява на почти 2/3. Съществени промени настъпват и при вноса.
През 1997 г. 46,6% от българския внос е от Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, а днес той надхвърля 60%4. Външната търговия
остава един от основните сектори и канали, през който се извършват контрабандни операции, митнически измами и е свързан с прането на мръсни пари.
Оценките за техните мащаби до известна степен са косвени, но все пак дават
определена представа за размера на сивата и черната икономика в този сектор.
Именно за оценка на контрабандата и митническите измами трябва да се използва методът на ,,огледалните сравнения”. Той предполага сравнение на събирана за една и съща международна база данни – например COMEXT –
външнотърговска информация от страните-партньори. Приложението на метода означава информацията за българския износ към Европейския съюз (или
към отделна страна-членка), депозирана от България, да се сравнява с информацията за западноевропейския внос, предоставена от Европейския съюз (респективно – от страната, с която се извършва огледалното сравнение). В същото
време се извършва и насрещно (огледално) сравнение: българската информация за вноса от ЕС/страната, се сравнява със западноевропейската информация за износа към България. Така се получава реална картина на „сивата зона”
4

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=60&a1=992&a2=993&a3=994&a4=996#cont
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на незаконния и нелегален внос/износ, като се установяват разликите (асиметрията) при сравнението на българския износ със западноевропейския внос, както и при вноса в България, спрямо износа от Европейския съюз.5
ІІ
Данните от провeдените до момента огледални сравнения от Националния
статистически институт на базата на информация от митническата статистика, от Международния валутен фонд (Direction of Trade Statistics) и от Евростат
(Intra- and extra-EU trade), показват наличието на сериозни „разминавания” на
данните за вноса и износа. При анализа на информацията и последващата реализация на резултатите особено важно е да се открият и систематизират причините, довели до съответните различия (асиметрия). Те могат да бъдат от
най-различно естество (съзнателни и несъзнателни; обективни и субективни;
случайни и постоянно повтарящи се; логически и аритметични; законни и незаконни), но по своя характер позволяват да бъдат систематизирани в следните
три групи:6
а) методологични;
б) технически;
в) умишлени.
Методологичните различия на декларираните сведения за вноса и износа се дължат на различните стандарти за определяне на статистическата
стойност на внасяните и изнасяните стоки и услуги, използването на различни
принципи на външната търговия (например „специална система за търговия” и
„обща система за търговия”), спецификата за регистриране на някои стоки, като
златото, бункерното гориво, уловът на риба в открито море и др.
В систематизиран вид тези причини могат да бъдат представени по следния начин:
 практиката на статистиката на външната търговия на някои страни се
основава върху принципа на общата система за търговия, според който
стоките се отчитат като износ/внос в момента на пресичане на националната граница; други страни, които в даден момент встъпват като
контрагенти на предходните (например страните-членки на Европейския съюз), прилагат принципа на специалната система за търговия, според която стоките се отчитат като износ/внос след като са преминали
съответните митнически процедури; това води до възникване на така
наречения „лаг във времето”, което повишава вероятността за неверно
регистриране на страната на износител/вносител на стоките;
 в съответствие с международните стандарти, статистическата стойност на вносните стоки се определя по цени CIF (costs, insurance and
5

6

Подробности вж. в: Илиев, П. Огледална статистика – метод за оценка на контрабандата. Мениджър, бр. 7, 2003.
Вж. подобна групировка в: Трошина, Л., М. Кислыцина. Зеркальные сопоставления импорта в
статистике внешней торговли. Деньги и кредит, бр. 2, 2008, с. 32-34.
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freight), а на износа – по цени FOB (free on board); за нуждите на огледалните сравнения е необходимо да се извършва преизчисляване от цени
FOB в цени CIF и обратно; използваните за целта преводни коефициенти
за практиката на отделните страни в някои случаи са различни, което
води до появата на различия в отчитаните стойности на вноса и износа
на някои стокови групи;
 спецификата на някои стоки затруднява използването на единен подход
при тяхното регистриране от митническите служби на отделните страни, което също е предпоставка за появата на различия в обемите на
вноса и износа между тях; подобни стоки например са електричеството, златото, бункерното гориво, рибата, уловена в открито море и др.;
 съществуващите различия в подхода за регистриране операциите на физическите лица. Например, в някои страни (Руската федерация) вносът
на автомобили не е обект на митническата статистика; в същото време
страната, от която е закупен автомобилът, съгласно своите принципи, го
регистрира като износ, което автоматично поражда разлика в обема на
износа/вноса между дветге страни;
Техническите разлики се дължат най-често на операцията по преизчисляване стойността на стоките, обект на внос/износ, в единна валута и поконкретно на използването на различни валутни курсове. Тези и други причини
по-конкретно могат да бъдат сведени до следното:
 разлики между датата на изпращане на дадена стока за износ и датата
на регистриране на тази стока в страната-вносител, които понякога могат да бъдат в рамките на 2-3 седмици, което зависи от географското
положение на страните, вида на използвания за превоз транспорт и т.н.;
 разлики в стойностния обем на внасяните/изнасяните стоки поради използването на различни валутни курсове при преизчисляване в единна
валута;
 разлики в географската класификация на операциите, която се извършва
по принцип според страната на произход/крайно потребление на стоката, но при липса на възможност за прилагане на този подход, в отчетността се регистрира страната, притежаваща съответния контракт; например при външнотърговски операции между Руската федерация и страна от Европейския съюз, като контрагент се регистрира страната, чиито
граници са външни за Евросъюза (например България, Румъния, Полша); по такъв начин се появяват разлики в регистрираните обеми на
вноса и износа;
 наличието във външнотърговската дейност на страни-контрагенти, които осъществяват препродажба (реекспорт) на стоки, също е предпоставка за появата на различия между вноса и износа на съответните стокови групи;
 различия в митническото законодателство, в резултат на които митническите органи на редица страни определят различни прагове на стойността за отчитане на внасяните и изнасяните стоки;
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 неизбежното съществуване на случаи, при които някои стоки, регист-

рирани като износ от дадена страна, не достигат до страната, за която
са предназначени, поради тяхното разваляне (плодове, зеленчуци, месни и млечни продукти и др.) или поради конфискуване в някоя транзитна
страна, в съответствие с действащото национално и международно право;
 съществуващите ограничения по декларирането на информация за отделни стокови позиции (например, оръжие, боеприпаси и др. подобни стоки);
 несъвпадането по време на групирането, обработката, публикуването и актуализацията на обобщените данни от националните статистически институции и международните организации също може да предизвика различия
в двустранните обеми на вноса и износа между страните-контрагенти.
Умишлените (съзнателните) причини за наличието на различия в обемите между вноса и износа се дължат най-вече на приложението от вносителите на всевъзможни схеми за недостоверно деклариране на цените и количествата на стоките, страните, от които се внасят стоките, номенклатурата (кодовете) на внасяните стоки и т.н., с цел избягването или заплащането на много
по-малки суми, дължими съгласно митническото законодателство. По-конкретно,
умишлените причини за наличието на разлики при извършването на двустранните огледални сравнения могат да бъдат систематизирани в следния ред:
 нерегистрирането при пресичането на националната граница в едната
страна-контрагент на дадена партида стоки, обект на външнотърговския стокообмен, а в страната-вносител се осъществява регистриране
на съответната сделка, което автоматично води до различия в обемите
ва износа и вноса между двете страни;
 наличието на така нареченото „двойно счетоводство” от вносителите,
които декларират пред митническите органи занижени количества стоки, с цел заплащане на по-малки митнически такси; също така е възможно да се регистрират различни експортни и импортни цени на стоките,
отново с цел показване на по-малки стойностни обеми на външнотърговските сделки;
 декларирането от вносителите на стокови номенклатури (кодове), различни от действителните, с цел заплащането на по-малки митнически такси
(например, стъклен амбалаж вместо бутилки с определен вид алкохол);
 декларирането от износителите на завишени количества и стойности на
изнасяните стоки, с цел увеличаване на възстановявания впоследствие
данък върху добавената стойност; в същата посока е и регистрирането
чрез подкуп на фиктивен износ;
 наличието на случаи, при които страните-участнички във външнотърговските сделки, посочват умишлено лъжливи страни-партньори (например, износът е за Украйна, а в документацията се посочва като вносител Узбекистан).
Практиката доказва, че последната група причини (умишлените) имат
преобладаващо място по отношение на „приноса” им за деформиране на данни-
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те за външнотърговския стокообмен. С други думи, анализът на резултатите от
двустранните международни огледални сравнения показва, че най-често срещаната причина за разликите между вноса и износа е недостоверното деклариране на стоките. Останалите посочени причини от първите две групи могат да
бъдат идентифицирани като предимно обективни фактори за формирането на
разликите (асиметрията) между вноса и износа при извършване на огледалните
двустранни международни сравнения. Това твърдение е типично за всички страни
и се базира на получените резултати от проведените до момента друстранни
огледални сравнения в света.
ІІІ
При идентифицирането на установените различия трябва да се държи сметка за конфиденциалността на външнотърговската отчетност, както по отношение на предприятията-партньори, така и по отношение на стоковата номенклатура. В страните от Европейския съюз въпросът за конфиденциалността се поставя при висока дезагрегация на информацията. По информация на Евростат,
базираща се на COMEXT-HS до четвърти знак на дезагрегация, едва 1% от
европейския внос от България и 3-3,5% от износа е конфиденциален.7
При провеждането на дадено огледално международно сравнение, е необходимо да се спазват определени принципи и работата да преминава през строго определени етапи, чието съдържание накратко може да бъде представено по
следния начин:
1. Сключване на двустранно споразумение
Преди всичко е необходимо да има сключено двустранно споразумение
между статистическите и митническите институции на двете страни и готовност за диалог и обмен на детайлна информация за стоковите потоци, при спазване на законовите разпоредби на всяка от страните и гарантиране конфиденциалността на получаваната информация.
При анализа на различията, ако съответната статистическа или митническа администрация не разполага с подробна информация, би следвало да се
изискат допълнителни данни от други институции. Така например, данни за потоци и сделки, които не се включват в статистическия обхват на външната
търговия, обикновено се изискват от митническите служби. Без наличието на
добро партньорство, осъществяването на такава процедура ще бъде формално,
а резултатите не само, че няма да разкрият коректно несъответствията, но и
могат да доведат до погрешни преценки и решения.
2. Уточняване параметрите на огледалното сравнение
След сключването на споразумение между двете институции, следва да
стартира процедура по уточняване на прилаганите принципи и подходи, използ7

Вж.: Скритата икономика. C., Център за изследване на демокрацията, 2004. http://www.csd/bg/
fileSrc.php?:d=616
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ваните източници на информация, прилаганата методология, начините за третиране на различните режими за движение на стоките, прилаганите номенклатури и класификации, подходите за третиране на специфичните движения. Тази
предварителна информация е необходима, за да се подготвят съпоставими по
съдържание и обхват стокови потоци. През тази фаза от съвместната работа
много внимателно следва да се уточнят нивата на съгласуваност и екипите от
експерти на двете страни, които ще реализират съответното сравнение. В повечето случаи, след постигане на договореност за провеждане на дадено огледално сравнение, трябва да се извърши предварителен обмен на въпросник с
отговори по различните аспекти на прилаганата в съответната страна методология и базисна информация за стокообмена между съответните две страни за
индентифициране на рисковите групи и стоки.
По принцип, за класифициране на стоките всички страни използват Хармонизираната система (HS – 2, 4 и 6 знака) или Комбинираната номенклатура (CN
– 8 знака), което гарантира съпоставимост на потоците. В повечето случаи за
задоволяване на своите специфични национални потребности отделните страни
би трябвало да разработят допълнителна дезагрегация на ниво „стока”. При
наличието на несъответствия в по-ниските нива, на базата на текстовото описание за съдържанието на стоковия код, се индентифицират кореспондиращите
позиции. През този етап следва да се уточни и видът на валутата, в която ще се
извършва сравнението.
3. Организационни срещи на работните групи от двете страни
След тези предварителни процедурни въпроси е необходимо да се проведе
поредица от работни срещи за обсъждане на резултатите и анализ на различията, когато се извършва огледално сравнение на най-ниско ниво - по стоки и сделки.
На базата на практическия опит на всяка от страните, на този етап се анализират възможните причини за констатираните методологични различия.
4. Съставяне на сравнителни таблици
След извършване на уточненията и съпоставките, трябва да се подготвят
съгласувани таблици, които да се приемат и от двете страни, за което се подписва протокол или директно се приподписват от двете страни основните таблици с данни от огледалното сравнение. Едва тогава всяка страна ще има право
да разпространява тези данни, да издава публикации, да ги използва за аналитични нужди и да предприема други дейности, в съответствие със своите компетенции и правомощия.
5. Анализ на резултатите
Работата по извършването на огледални сравнения обикновено помага също
така за установяване на по-добри контакти между работните екипи и продължаване на сътрудничеството по уточняване на стоковите потоци, регулярен обмен
на информация, нови работни срещи за анализ на резултатите. Най-трудна, изискваща време и много добро познаване на националната практика в областта на
статистическото отчитане на стоковите потоци, е работата по съгласуване на

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

134

прилаганите национални методологии и определяне на причините за различията. По време на този етап се определят абсолютните и относителните отклонения, анализират се причините за допуснатите «разминавания» в данните, извършват се сравнения с предходни периоди и други дестинации, формулират се
предложения за предприемане на конкретни мерки, целящи недопускането на
манипулирани данни за вноса и износа.
6. Реализация на резултатите от провежданите огледални сравнения
През 2000 г. в Националния статистически институт стартира програма за
извършване на огледални сравнения с основните търговски партньори на страната и съседните на България страни. Досега са завършени процедурите и са
издадени съответни публикации с резултатите от извършените сравнения между България и: Македония, Германия, Украйна, Югославия, Русия, Турция, Румъния, Хърватска и Гърция. Резултатите от всяко огледално сравнение се предоставят на потребители в страната и чужбина. Статистическата оценка за причините, както и таблици с данни, следва да се предоставят също така и на
заинтересованите институции в България – Министерство на финансите, Агенция „Митници”, ДАНС, НАП и др..
За улеснение всяка публикация съдържа кодовете и пълните наименования на съдържащите се в нея рискови стоки. Всички издания са подготвени на
български и английски език, за да могат да се ползват и от потребители в чужбина. За да имат възможност повече потребители на статистическа информация да се запознаят с резултатите от работата на статистиката в тази област,
на сайта на НСИ са публикувани данни от вече завършилите огледални сравнения, проведени през периода 1999 - 2008 г.
Таблица 1
Огледално сравнение за външнотърговския стокообмен
между България и Румъния (хил. щ. дол.)*

Години

Износ от
България

Внос в
Румъния

Разлика
(exp-imp)

Внос в
България

Износ от
Румъния

Разлика
(imp-exp)

1

2

3

4

5

6

7

1999

55 762

54 985

777

74 375

136 663

-62 288

2000

86 658

87 781

-1 123

23 0831

289 542

-58 711

2001

129 128

148 778

19 650

172 347

202 170

-29 823

2002

158 662

146 065

12 597

162 918

176 615

-13 697

2003

227 115

228 735

-1 620

260 194

289 216

-29 022

* Източник: http://www.nsi.bg/ZActual/MirrorCZ04.htm
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Таблица 2
Огледално сравнение за външнотърговския стокообмен
между България и Украйна (млн. щ. дол.)*

Години

Износ от
България

Внос в
Украйна

Разлика
(exp-imp)

Внос в
България

Износ от
Украйна

Разлика
(imp-exp)

1

2

3

4

5

6

7

2005

88,7

108,7

-20,0

693,1

543,0

150,1

2006

115,9

130,4

-14,5

755,1

595,8

159,3

2007

228,8

169,6

59,2

2146,6

554,0

1592,6

2008

258,2

239,4

18,8

2685,5

1106,0

1579,5

Таблица 3
Огледално сравнение за външнотърговския стокообмен
между България и Русия (млн. щ. дол.)*

Години

Износ от
България

Внос в
Русия

Разлика
(exp-imp)

Внос в
България

Износ от
Русия

Разлика
(imp-exp)

1

2

3

4

5

6

7

2005

151,0

241

-90,0

2839,8

1900

939,8

2006

238,5

332

-93,5

4140,0

2966

1174,0

2007

447,2

415

32,2

3728,9

3800

-71,1

2008

603,7

639

-25,3

5276,8

4779

497,8

Както се вижда от таблица 1, при сравняване на данните за износа от
България за Румъния с тези за вноса на Румъния от България (колона 2 минус
колона 3), разликите по години варират в доста широки граници: от -1620 хил. щ.
долара до 19 650 хил. щ. долара. Очевидно в този разрез измами са си позволявали, както българските фирми-износители (в по-големи мащаби), така и румънските фирми-вносители.
При сравняване на данните за вноса в България от Румъния с тези за износа
на Румъния за България (колона 5 минус колона 6), разликите по години също
варират в доста широки граници, но за целия период по години те са отрицателни:
положително е, че тази асиметрия в данните бележи обща тенденция на намаляване от 1999 г. към 2003 г. Фактът, че данните, които посочва румънската администраци за своя износ към България, за петте години винаги са по-големи от
* Източник: http://www.nsi.bg/ZActual/MirrorCZ04.htm
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данните, които предоставя нашата митническа статистика за обема на вноса от
Румъния в България, свидетелства за допускане на митнически измами и контрабанден внос в по-големи мащаби от българската администрация и фирми.
Очевидно през целия период бюджетът е бил ощетяван доста сериозно
поради неплащане на мита, такси, акцизи, данъци и т.н. Ако се проследят данните от това проучване по конкретни стокови групи8, при сравняване на износа от
България за Румъния с вноса на Румъния от България, се констатира отрицателна разлика в размер на -1 619 587 щатски долара, т.е. румънската страна е
отчела много по-голям обем на вноса от България, докато българската страна
е отчела много по-малък обем на износа за Румъния. Най-фрапиращи са различията при полимерните изделия с код 61071100 (9 610 077 щ. дол.), тропическите плодове с код 27101981 (8 765 851 щ. дол.), природния газ с код 39233010 (-1
688 574 щ. дол.) и др.
При сравняване на данните за вноса в България от Румъния с тези за
износа на Румъния за България, е отчетена още по-голяма разлика в размер на
-29 021 426 щатски долара, т.е. българската страна е регистрирала много помалък обем внос от Румъния, а румънската – доста по-голям обем износ за
България. Най-сериозни са различията по позиция 27101999 Бадеми, шам фъстък,
печени или пържени (11 755 743 щ. дол.), позиция 76012010 Памучни тъкани (6
491 233 щ. дол.), позиция 271111900 Тропически плодове (-10 220 608 щ. дол.),
позиция 76042910 Дрехи втора употреба (-6 859 831 щ. дол.) и т.н.
При сравняване на данните за износа от България за Украйна (таблица 2)
с тези за вноса на Украйна от България (колона 2 минус колона 3), разликите по
години варират в граници: от -20 млн. щ. долара до 59,2 млн. щ. долара. Очевидно в този случай измами са извършвали, както българските фирми-износители, така и украинските фирми-вносители (в по-големи мащаби).
При сравняване на данните за вноса в България от Украйна, с тези за износа
на Украйна за България (колона 5 минус колона 6), разликите по години също
варират в доста широки граници, но за целия период по години те са положителни.
При това, тази асиметрия в данните бележи обща тенденция на увеличаване от
2005 г. към 2008 г. Фактът, че данните, които посочва украинската администраци
за своя износ към България, за четирите години винаги са по-малки от данните,
които предоставя нашата митническа статистика за обема на вноса от Украйна в
България, свидетелства за допускане на митнически измами и контрабанден износ в по-големи мащаби от украинската администрация и фирми. Докато през
2005 г. разликата е в размер на 150,1 млн. щ. дол., то през 2008 г. тя нараства
повече от 10 пъти, което свидетелства за много сериозно участие на сивия сектор във външнотърговската дейност на украинските партньори.
Подобни констатации могат да се направят и по отношение на външнотърговския стокообмен на България с Руската федерация (таблица 3). Регистрираният от българските митнически органи износ за Русия през периода 2005 2008 г., с изключение на 2007 г., е по-малък от отчетения от руската админист8

Вж.: http://www.nsi.bg/ZActual/MirrorCZ04.htm
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рация внос от България. Това свидетелства за изкуствено занижаване на обема
на нашия износ към Русия, с цел плащане на по-малко мита, такси, акцизи и т.н.
Смущаваща е и положителната разлика през 2007 г. в размер на 32,2 млн. щ.
дол., защото зад тази разлика може да се крие неправомерно възстановяване
на ДДС, поради регистриране на фиктивен износ от страна на български фирми.
Много по-значителни са разликите между вноса в България и износа от
Русия, като те са положителни знаци, с изключение на 2007 г. (-71,1 млн. щ.
дол.) и варират в доста широк интервал по години. Очевидно, измамите могат
да се припишат главно на руската митническа администрация и бизнес, като
бюджетът на страната е ощетен сериозно с непостъпили в него приходи, като
същото важи и за нашата страна за 2007 г.
Констатираните различия при сравняването на износа на страната „А” към
страната „В” с вноса на страната „В” от страната „А”, общо и по отделни
стокови групи, трябва редовно да се предават на контролните органи от Министерството на финансите, в т.ч. на Агенция „Митници” и Национална Агенция
„Приходи”, за извършване от тяхна страна на съответните проверки и след констатиране на конкретните нарушители, да се сезират правораздавателните органи. По такъв начин ще се „пресече” практиката за контрабанден внос и износ
на стоки, ще се увеличат приходите в държавния бюджет, а така също ще се
повиши доверието на нашите европейски партньори в спазването на българското законодателство. От тази гледна точка, огледалните сравнения могат да се
считат като сериозна и много ефективна антикризисна мярка.
Важна особеност на огледалните сравнения е тази, че те са последваща
оценка, базираша се на статистически данни за минали периоди. Полезно би
било да се сформира работна група от експерти в съответната област, за да се
обсъди едно евентуално въвеждане в практиката на митническите органи на
огледалните сравнения, които да се извършват в online режим, т.е. в реално
време, докато стоките се намират още на граничните пунктове. Към момента
най-подходящо е като пилотен проект това да стане между нашата страна и
Румъния, тъй като и двете страни са членки на Европейския съюз. Иначе констатацията на огледалните статистически сравнения, извършени на базата на
данни, отнасящи се за минали периоди, че между износа от дадена страна и
вноса в съседната има разлика в повече или в по-малко от съответната сума,
може само да подкрепи фактът, че контрабандата не е ликвидирана и сивият
сектор във външната търговия „процъфтява”, а държавният бюджет отново е
ощетен с няколко милиона лева.
* * *
Изводите, които могат да се формулират въз основа на предходния текст,
в синтезиран вид, се свеждат до следното:
1. Неоспорим факт е продължаващата практика за недеклариране на действителните обеми на вноса и износа, от което държавните финанси понасят съответните загуби.
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2. Огледалните сравнения са подходящ инструментариум за констатиране
(„осветляване”) на скритата икономика във външнотърговската дейност,
т.е. за редуциране на контрабандата.
3. Необходимо е да се регламентира законово и да се въведе в практиката
редовното провеждане на огледални сравнения на вноса и износа в on
line режим, т.е. в реално време на пресичане на стоките, предмет на
външнотърговска дейност, на митническите граници на страната.
POSSIBILITIES OF MIRROR COMPARISONS
FOR REDUCING SMUGGLING
IN FOREIGN TRADE
Assoc. Prof. Dr Todor Todorov
Abstract
One of the indirect statistical methods for evaluating the asymmetry of the data between
partner countries in the realization of foreign trade activity is the so-called method of „mirror
comparisons”. Its use permits the bringing out „in the daylight” a large part of contraband
import and export, whereby in the budget of the country there will enter considerable financial
resources in the form of taxes, duties and excise, and there will be put an end to the bad practice
of wrongful refunding of value added tax. From that viewpoint the bilateral mirror international
comparisons constitute a serious anticrisis measure and ought to be introduced as regular
practice in the activities of the authorities of the Customs Houses Agency, the National Revenue
Agency, the National Statistical Institute and other interested state institutions. In the article
there are systematized the reasons for the presence of asymmetry in the data on foreign trade
between partner countries and is substantiated the necessity for regular conducting of mirror
comparisons, as is offered an algorithm for their practical application.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕРКАЛЬНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ
ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доц. д-р Тодор Тодоров
Резюме
Один из косвенных статистических методов оценки асимметрии данных стран-партнеров при осуществлении внешнеторговой деятельности – это так называемый метод
„зеркальных сопоставлений”. Его использование позволит „вывести из тени” большую
часть контрабандного импорта и экспорта, в результате чего в бюджет страны поступит
значительный финансовый ресурс в виде налогов, пошлинных сборов и акцизов, а также
сделает возможным покончить с порочной практикой неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость.
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С этой точки зрения двусторонние зеркальные межгосударственные сопоставления являются серьезной антикризисной мерой. Их следует ввести в регулярную практику
деятельности органов Агентства таможен, Национального агентства поступлений, Национального статистического института и прочих заинтересованных государственных институций.
В статье систематизированы причины наличия асимметрии данных о внешнеторговом товарообмене между странами-партнерами, обосновывается необходимость регулярного проведения зеркальных сопоставлений, предлагается алгоритм их практического
применения.
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ПРЕМИЯТА ЗА АКЦИИТЕ НА АДСИЦ В БЪЛГАРИЯ
Ас. Мирена Трифонова
Дейността на акционерните дружества със специална инвестиционна цел
АДСИЦ (Special Purpose Investment Companies) в България е уредена със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел ЗДСИЦ (Special Investment
Purpose Companies Act), в сила от 01.01.2004 г. От тогава до сега са учредени
около 70 АДСИЦ, ангажирани в секюретизацията на недвижими имоти и вземания (ипотеки)1. Те функционират като фондове от затворен тип, понеже за
Таблица 1
Година на влизане в сила на ЗДСИЦ
Страна

Година

Брой АДСИЦ към 12/2009

България (Bulgaria)

2004

19*

Гърция (Greece)

1999

-

Турция (Turkey)

1995

13

Италия (Italy)

2007

-

Холандия (Netherlands)

1969

6

Белгия (Belgium)

1995

15

Франция (France)

2003

44

Германия (Germany)

2007

4

Великобритания (United
Kingdom)

2007

30

САЩ (USA)

1960

142

Австралия (Australia)

1985

57

Забележка: Информацията касае единствено дружествата, ангажирани в секюретизация на вземания.
Източник: European Public real Estate Association, Global REIT Survey,
September 2009, <www.epra.com>; Ernst and Young, Global REIT Report 2010,
<www.ey.com>; Комисия за финансов надзор, <www.fsc.bg>.
1

ЗДСИЦ Чл. 3. (1) Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно дружество, което
при условията и по реда на този закон инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на
ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания.
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конът не позволява да извършват обратно изкупуване на акции и се обслужват
от външни компании. Управляват се от Съвет на деректорите.
Най-дълга история в областта на секюретизацията на недвижими имоти
имат Щатите, където Real Estate Investment Trusts (REITs) са познати от 60-те
години на XX век. В Европа навлизат сравнително късно.
АДСИЦ набират популярност по редица причини, най-очевидната от които
е бумът на пазара на недвижими имоти. Инвестициите в недвижима собственост са капиталоемки и слабо ликвидни. Това ги прави сравнително трудно достъпни за дребните инвеститори. Привлекателна алтернатива за тях се оказват
АДСИЦ, които предлагат професионален мениджмънт, достъп до капиталовите пазари, респективно по-добра ликвидност, и изплащат минимум 90% от нетния си доход на акционерите. Това би трябвало да стимулира инвеститорите да
предлагат адекватна цена за акциите на АДСИЦ. Изследванията в различни
страни показват, че дружествата не се търгуват по нетна стойност на активите
си. Наличието на значителна отстъпка от нетната стойност на активите може
да повлияе върху възможностите на компаниите да набират средства от капиталовия пазар и дори да забави развитието му.
От фиг. 1 се вижда, че единствено в Австралия няма несъответствие между
цена на акция и нетна стойност на активите на една акция (net asset value per share
– NAVPS). Конкретните причини за наличието на отстъпка или премия са свързани със спецификата на капиталовия пазар и на пазара на недвижими имоти. Докато акциите получават конкретна оценка в реално време на капиталовия пазар, то
на пазара на недвижими имоти може да има разминаване между момента на сделката, когато имотът (активите на АДСИЦ) получава (получават) реална пазарна

Фиг. 1. Премия/отстъпка от NAV за 2009 г. 2
2

Източник: Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>.
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оценка и оценката, която му (им) е била присъдена преди това от независими оценители. Освен това директните инвестиции в недвижими имоти са свързани с поголеми капиталовложения, имат по-дълъг срок и по-ниска ликвидност. Ето защо и
информацията постъпва по-бавно на пазара на недвижими имоти, отколкото на капиталовия пазар, където търговията е много по-интензивна и цените на акциите
отразяват моментално новопостъпващата информация. „Докато пазарът на недвижини имоти е почти осем пъти по-голям от пазара за секюретизация на недвижими
имоти в световен план, оборотът на последният е 22 пъти по-висок.”3
Въпросът от какво зависи стойността на акциите и активите на АДСИЦ е
особено актуален след срива на цените на недвижими имоти и последвалия срив на
капиталовите пазари през 2007 - 2008 г. В редица европейски страни дружествата
за секюретизация на недвижими имоти и вземания възникват сравнително късно в
отговор на нарасналия интерес към инвестициите в недвижима собственост.
Достъпът до пазара на недвижими имоти е ограничен за дребните инвеститори,
поради необходимостта от значителни капиталови ресурси и дългосрочния характер на инвестициите. Бумът на пазара на недживими имоти и развитието на АДСИЦ предложиха атрактивна възможност за тези пазарни участници.
Данните от доклада на Ernst&Young за Global Real Estate Investment Trust
2010 показват за осем избрани страни плюс България, че средната пазарна капитализация на едно дружество е най-висока в САЩ и Холандия (вж. фиг. 2).
Това са едни от страните, в които REITs възникват най-рано – през 60-те години
на XX век. Около 87% от общата пазарна капитализация на деветте страни за
2009 г. се пада на САЩ, Австралия и Франция.

Фиг. 2. Ср. капитализация на едно д-во към 31.12.2009 г. (млн. USD) 4
3

4

Crowe S., D. Krisbergh. Listed Property Performance as a predictor of direct real estate performance.
EPRA Research, July 2010.
Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>; Комисия за финансов надзор,
<www.fsc.bg>.
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Фиг. 3. Оборот – средно на една акция за 2009 г. (млн. USD) 5

Фиг. 4. Дълг/Капитал към 31.12.2009 г. 6

5

6

Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>; Комисия за финансов надзор,
<www.fsc.bg>.
Ernst and Young. Global REIT Report 2010, <www.ey.com>; Комисия за финансов надзор,
<www.fsc.bg>.
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Показателят средна пазарна капитализация има високи стойности и за Великобритания, въпреки, че пазарът за секюретизация на недвижими имоти е
сравнително млад и се очаква да търпи развитие. Лондон оправдава славата си
на световен финансов център и с активната търговия на акциите на REITs. От
фиг. 3 се вижда, че показателят за ликвидност – среден оборот на едно дружество за 2009 г., възлиза на 1986 млн. USD. Съвсем логично е, че в страните с
най-добре развити капиталови пазари – САЩ, Великобритания, Холандия, Австралия, REITs имат най-висок оборот.
За всяка от разглежданите страни съотношението дълг/активи не надвишава 60%, независимо, че дружествата в този сектор имат достатъчно дълготрайни активи, които могат да използват за обезпечение на задълженията си. В
една част от страните има регламенти относно пределното ниво на задлъжнялост (вж. табл. 2). Данните показват, че това ниво не само не е достигнато, но
и делът на дълга е значително по-нисък.
Таблица 2
Ограничения на нивото на задлъжнялост в отделните страни
Страна

Допустимо ниво на ливъридж по закон

САЩ (USA)

 няма ограничения

Великобритания
(United Kingdom)

 съотношението ППЛДА/Финансови разходи, свързани с
освободен от данъци бизнес, не трябва да е по-малко от 1,25

Франция (France)

 лихвите по заеми от свързани лица не се приспадат като разход.
Така доходът, който се разпределя към акционерите се
увеличава.

Белгия (Belgium)

 заеми до 65% от всички активи
 разходи за лихви до 80% от общия доход

Холандия
(Netherlands)

 до 60% от счетоводната стойност на притежаваните пряко и
непряко недвижими имоти
 до 20% от счетоводната стойност на останалите инвестиции

Германия
(Germany)

 не трябва да надвишава 66,25% от сумата на актива

България
(Bulgaria)

 краткосрочният дълг не може да надвишава 20% от активите,
генериращи доход

Турция (Turkey)

 краткосрочен кредит – до три пъти нетната стойност на
активите

Източник: European Public Real Estate Association, Global REIT Survey,
September 2009, <www.epra.com>.
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От фиг. 1 става ясно, че пазарните цени на акциите на REITs се отклоняват
от NAV. Трудно е страните да бъдат групирани на базата на някакъв общ признак, понеже за голяма част от тях REITs са сравнително нови институционални
инвеститори. В страните с пазарно-ориентирани финансови системи – САЩ,
Австралия и Великобритания, за 2009 г. поведението на цените на акциите спрямо НСА е различно. Единствено в Австралия акциите се търгуват по НСА. За
страните от континентална Европа също няма единна тенденция за 2009 г.
Само за 2009 г. акциите на АДСИЦ в България са се търгували с отстъпка от
-0,83. Данните за периода 2006 - 2009 г. показват, че акциите на АДСИЦ в България
се търгуват с премия над нетна стойност на активите – средно 1,66. През 2008 г. и
2009 г. в страната има около 70 АДСИЦ. Независимо, че за 2007 г. те са по-малко
на брой – шейсет и едно, средният оборот на едно дружество и средната големина
на едно дружество са най-високи. Показателите средна пазарна капитализация на
едно дружество и оборот – средно на едно дружество, представени на фиг. 5 показват съответно средния размер и ликвидността на компанията. Прави впечатление,
че през 2009 г. оборотът на едно дружетво значително намалява и достига по-ниско
ниво от това през 2006 г. Въпреки това, средната големина на компаниите остава
по-висока – 16,32 млн. USD, в сравнение с 2006 г., когато е 8,66 млн. USD. Ръстът
на цените на недвижимите имоти повишава вниманието към пазара за директни
инвестиции в недвижима собственост и АДСИЦ, които представляват особено
атрактивна алтернатива за по-дребни инвеститори, или за онези, които търсят повисока ликвидност. Това донякъде обяснява повишеното внимание и по-активна
търговия на акциите на АДСИЦ за 2006 г., спрямо 2009 г.

Фиг. 5. Големина и ликвидност на АДСИЦ в България (млн.USD)7
7

Източник: Комисията за финансов надзор (КФН), <www.fsc.bg>; Българска фондова борса (БФБ),
<http://www.bse-sofia.bg/index.php?site_lang=bg>.

146

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

Нетната стойност на активите на едно АДСИЦ е средно 15 525.95 хил. лв.
за периода 2006 - 2009 г. Нетната стойност на активите се изчислява като разлика
между сумата на актива по баланс и сумата на всички задължения (нетекущи и
текущи), вкл. дивиденти по привилегировани акции8. Съгласно чл. 20. (1) от ЗДСИЦ,
притежаваните от дружеството със специална инвестиционна цел недвижими
имоти или вземания се оценяват в края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5 на сто в индекса на цените на недвижимите
имоти или в индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт. Като се вземе под внимание и по-ниската ликвидност на пазара на недвижими имоти, може да направи извод, че информацията постъпва по-бавно на пазара на недвижими имоти, отколкото на капиталовия пазар. В изследване на
European Public Real Estate Association, авторите Скот Крю и Дебора Крисбърг
показват, че пазарът на секюретизирани недвижими имоти изпреварва с около
шест месеца пазара за директни инвестиции в недвижими имоти.9
Това стой в основата на информационната теория (information theory)
за отклонението на цените на акциите от нетната стойност на активите, съгласно която понижението (повишението) на цените на акциите на АДСИЦ може да
се дължи на очаквания за бъдещо понижение (повишение) на цените на недвижимите имоти и нетната стойност на активите. Нетната стойност на активите се очаква да се приближи към цените на акциите и несъответствията
между тях да изчезнат, но с известно закъснение. Алтернативно обяснение предлага теорията за „шума” (noise theory). Несъответствията между пазарната
цена на акциите и тяхната фундаментална стойност може да са временни и да
се дължат на нерационално поведение от страна на част от инвеститорите, които имат твърде песимистични или твърде оптимистични очаквания. Тази теория също възприема отстъпките (премиите) като временни и застъпва тезата,
че те ще се неутрализират с промяната на цената на акциите към NAVPS,
когато нерационалните настроения утихнат.
За разглеждания период АДСИЦ в България се търгуват с премия над
нетната стойност на активите си – средно 1,66. Според Янг, тези REITs, които
се търгуват със значителна премия, имат по-висок потенциал за растеж от фондовете, чиито акции се търгуват с ниска премия или с отстъпка.10 Други автори,
като Беркам и Уорд се позовават на нерационалното поведение на инвеститорите, като една от основните причини за наличие на несъответствие между цената на акцията и NAVPS.11 По-конкретно, те изследват сектора на компаниите
за недвижими имоти във Великобритания, като възприемат и рационалния и
8

Чл. 15, ал. (1) от Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на
акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите
на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.
9
Crowe, S., D. Krisbergh. Listed Property Performance as a predictor of direct real estate performance.
EPRA Research, July 2010.
10
Young, J. Determinants of REIT Franchise Value. Real Estate Review, Vol. 28 (4), 1998.
11
Barkham, R., C. Ward. Investor Sentiment and Noise Traders: Discount to Net Asset Value in Listed
Property Companies in the U. K. Journal of Real Estate Research, Vol. 18 (2), 1999.
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ирационалния подход. Клеитън и МакКинън изследват факторите, които влияят
въврху нивото и посоката на движение на премията над НСА.12 Резултатите от
изследването им показват, че нивото на премията е положително свързано с
пазарната капитализация, съотношението дълг/капитал и ликвидността. Те намират потвърждение на теорията за „шума”и смятат, че отклоненията на цената от НСА се дължат на наличие на повече недостатъчно добре осведомени
или нерационални инвеститори. Капоза и Лий също смятат, че значително влияние върху нивото и динамиката на премията имат задлъжнялостта и големината на компанията.13
Биазин, Гиякомини и Гуаранта правят изследване на публичните REITs в
Италия и обвързват отстъпката от НСА както с ливъридж, големина и ликвидност на съответното дружество, така и със специфични за страната аспекти на
корпоративното управление и регулациите.14
Някои от теориите, които дават обяснение на наличието на отстъпка от НСА
на затверените инвестиционни фондове биха могли да внесат яснота и да се приложат към АДСИЦ. Едно от възможните обяснения е неточната оценка на
НСА, поради наличие на неликвидни активи в портфолиото на фонда. Черкес,
Саги и Стантън предлагат модел, при който инвеститорите определят отстъпката като компромис между платените такси и ликвидните ползи от инвестицията в
акции на фонда, като алтернатива на директните инвестиции в съответните активи. Ако не се плащаха такси, акциите щяха да се търгуват с премия над НСА.15
Лонгстаф сравнява държавните ценни книжа, емитирани в Щатите, с облигации,
издадени от държавна агенция Рефкорп (Refcorp).16 Той установява, че ДЦК се
търгуват със значителна премия, понеже са гарантирани от държавата и са поликвидни. Хипотезата за агентските разходи предполага, че отстъпката може
да отразява лошо представяне на мениджмънта или извънредно високото му
възнаграждение. Така фондът може да се ангажира с разходи, които надхвърлят
добавената стойност от мениджърските умения. Чеи и Цинка установяват, че
отстъпките (премиите) съдържат информация за бъдещото представяне на фонда.17 Берк и Стентън отдават наличието на несъответстие между цената на акциите и НСА на акция на очакванията за бъдещото преставяне на фонда, на базата на компетентността на мениджмънта.18
12

Clayton, J., G. MacKinnon. The time-varying nature of link between REIT, real estate and financial
asset returns. Journal of Real Estate Portfolio Management, Vol.7 (1), 2001.
13
Capozza, D. R., S Lee. Property Type, Size and REIT Value. The Journal of Real Estate Research, Vol
10 (4), 1995.
14
Biasin, M., Е. Giacomini А. Quaranta. Italian Public REITs’ Govenance and Regulatory Structure:Еffects
on NAV Discount, 2008.
15
Cherkes, M. J. Sagi R. Stanton. A liquidity-based theory of closed-end funds. Review of Financial
Studies, 22(1), 2009.
16
Longstaff, A. The flight-to-liquidity premium in U. S. Treasury bond prices. Journal of Business, 77, 2004.
17
Chay, J. C. Trzcinka. Managerial performance and the cross- sectional pricing of closed-end funds.
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В статията се изследва влиянието на големината, ликвидността и капиталовата структура на компанията върху нивото на премията (отстъпката). При
определяне на премията (отстъпката) от НАС е възприет подобен подход на
използвания от Клеитън и МакКинън.19
NAVPR 

Pit  NAVit
,
NAVit

където: Pit е пазарната цена на акциите на АДСИЦ i в момент t;
NAVit – нетната стойност на активите на една акция на АДСИЦ i
в момент t;
Нетната стойност на активите на една акция е определена като разликата
между сумата на актива по баланс и сумата на всички (текущи и нетекущи)
задължения, вкл. дивиденти по привилегировани акции се раздели на броя на
обикновените акции, в обръщение.
Изследването се основава на годишни данни за НСА и пазарната цена на
акциите на АДСИЦ за периода 2006 - 2009 г. и включва 166 наблюдения. Информация за пазарната цена на акциите е ползвана от интернет страниците на Българска
Фондова Борса и Инвестор.БГ. Данните, необходими за определяне на НСА на
акция и на капиталовата структура, са извлечени от годишните отчети на дружествата, достъпни в сайта на Българска Фондова Борса (БФБ) и Комисията за
финансов надзор (КФН). Данните за пазарната капитализация и оборота до 2008 г.
включително, са от КФН, като за 2009 г. са използвани данни от БФБ.
Таблица 3 представя описателна статистика на независимите променливи. Очакванията относно начина, по който те оказват влияние върху премията
(отстъпката), са изведени в следващото изложението.
Таблица 3
Описателна статистика на независимите променливи
за разглеждания период
Средна
стойност

Медиана Максимум

15,537570

15,668490

20,341270

11,08214

1,941409

166

Ликвидност

0,910713

0,156624

27,749100

0

3,107634

166

Задлъжнялост

0,195051

0

1,093694

0

0,287590

166

Променливи
Размер

Минимум

Стандартно
Брой
отклонение наблюдения

От таблица 3 се вижда, че задлъжнялостта на дружествата е ниска и не
търпи значителни отклонения от средната стойност. Показателят за ликвидност има най-високо стандартно отклонение. С акциите на една част от друже19

Clayton, J. G. MacKinnon. Explain the Discount to NAV in REIT Pricing: Noise or Information?
RERI Working Paper, 2001.
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ствата не са извършвани никакви сделки през разглеждания период. Това се
дължи не само на ниската ликвидност на БФБ, но и на не малката концентрация
на собствеността на АДСИЦ.
Концепцията за секюретизацията на недвижими имоти и вземания предполага по-висока ликвидност и участие на по-дребни инвеститори, както и професионален мениджмънт на АДСИЦ. Успешната резлизация на тази концепция би
трябвало да бъде възнаградена от инвеститорите и дружествата да получават
премия за своите акции. Както беше посочено по-горе в изложението за периода 2006 - 2009 г., акциите на АДСИЦ се търгуват средно със 166% премия.
Нивото на премията (отстъпката) от НСА се изследва в зависимост от три
променливи: пазарна капитализация, оборот и дълг/капитал чрез обикновен регресионен анализ.
NAV _ PRi     1 LN _ MARCETCAP   2TURNOVER _ STOCKS   3 D _ C  

Големината на компанията е представена като натурален логаритъм от пазарната капитализация на дружеството (LN_MARKETCAP). От теорията за
жизнения цикъл на компаниите е известно, че компании, които се намират в зряла
фаза на развитие, са големи и следователно добре капитализирани и могат да
разчитат на значително вътрешно финансиране. Това прави зависимостта им от
външно финансиране по-ниска и би следвало да има положително влияние върху
НСА. Като вземем под внимание факта, че АДСИЦ в България възникват едва
през 2004 г. и броят им нараства от 13 през 2005 г. до 67 през 2008 и 2009 г., можем
да направим извод, че те са все още млади компании, които имат висока потребност от външно финансиране. За тези дружества по-виската пазарна капитализация би следвало да се свързва с по-добро качество на мениджмънта и с
нарастване (намаляване) на пазарната премия (отстъпка).
Значителен интерес представлява влиянието на ликвидността (TURNOVER
_STOCKS) на АДСИЦ, представена чрез съотношението на годишния оборот на
съответното дружество и броя на обикновени акции на дружеството. Подобен подход е възприет от Биазин, Гиякомини и Гуаранта.20 Те установяват, че отстъпката
от НСА и ликвидността за италианските REITs са в отрицателна зависимост. Едно
от основните предимства на АДСИЦ е, че предоставят по-висока ликвидност на
инвеститорите, желаещи да инвестират индиректно в недвижими имоти. Същевременно един от основните проблеми за инвеститорите на БФБ е ниската ликвидност.
От тази гледна точка може да се очаква, че по-високият оборот би следвало да
има положително влияние върху пазарната цена на акциите и инвеститорите да
са склонни да заплатят по-висока премия за акциите на тези дружества. Обосновано обяснение предлага теорията за ликвидността. Премията (отстъпката) ще варира с промяната в разликата в ликвидността на акциите на фонда и активите му. От
друга страна, може да се очаква инвеститорите да изискват по-висока премия, за
да инвестират в акции, които не се търгуват активно.
20

Biasin M., Е. Giacomini A. Quaranta. Italian Public REITs’ Govenance and Regulatory Structure:Еffects
on NAV Discount, 2008.
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Третата променлива е капиталовата структура на дружеството, определена чрез съотношението дълг/капитал (D_C), на базата на счетоводни стойности. В дълга се включват всички заеми на компанията. Влиянието на капиталовата структура върху пазарната цена на акциите не може да бъде еднозначно
определено. Според теорията за посредническите разходи, увеличението на дела
на дълга може да намали неефективното използване на средствата на компанията от мениджмънта, чрез по-интензивен мониторинг от страна на кредиторите. От друга страна, обаче, повишаването на нивото на дълга повишава и вероятността от фалит на компанията, което може да се възприеме негативно от
инвеститорите.21 Противоречивото влияние на капиталовата структура се покрепя и от изследването на Лъчов и Рафаилов. 22 Те достигат до извода, че
анализираните от тях АДСИЦ за секюритизация на земеделска земя не поддържат определена целева капиталова структура, като първо прибягват към
вътрешно финансиране, след това привличат заемен капитал и най-накрая, след
като се изчерпят всички възможности, пристъпват към емитиране на акции.
Така увеличаването на задлъжнялостта ще се приема положително или отрицателно от инвеститорите в зависимост от дефицита или излишъка от собствени
средства на дружесттвото. Увеличението на дела на дълга има негативно влияние върху НСА, тъй като с нарастване на дела на дълга намалява разликата
между активите и задълженията. Крайният ефeкт върху премията (отстъпката) от НСА не е ясен.
Предметът на дейност на АДСИЦ е инвестиране на парични средства,
набрани чрез емисия на ценни книжа във вземания или в недвижими имоти, в
това число земеделска земя. За по-детайлен анализ а необходимо да се вземе
под внимание спецификата на дейността на компанията. На следващо място е
изследвано равнището на премията (отстъпката), в зависимост от спецификата
на дейността чрез следния регресионен модел:
NAV _ PRi    1 LN _ MARCETCAP  2TURNOVER_ STOCKS   3 D _ C   4 DUMMYR  5 DUMMYL 

В модела са включени още две променливи – DUMMYR и DUMMYL.
Първата променлива е за дружествата, инвестиращи във вземания. Тази дейност
се асоциира с по-висок риск и по-ниска обезпеченост с дълготрайни материални
активи, което би следвало да ограничава достъпът до финансиране. Втората променлива представя единствено дружествата, които инвестират в земеделска земя.
Измежду всички възможности, които предоставят АДСИЦ, интересът към сектора на недвижимите имоти е най-висок и би следвало да има най-висока премия
за акциите им, респективно ниският интерес към инвестициите в земеделска земя
предполага по-ниска (по-висока) премия (отстъпка) за акциите на дружествата,
специализирани в инвестиции в земеделска земя. Обосновка на тези аргументи
21

АДСИЦ са освободени от данъчно облагане. Ето защо данъчната изгода не може да бъде аргумент при избора на капиталова структура.
22
Лъчов, Г., Д. Рафаилов. Изследване на капиталовата структура на АДСИЦ за секюретизация на
земеделска земя. //Икономика и управление на селското стопанство, № 53, 2008.
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предлага теорията за „шума”, съгласно която поведението на част от инвеститорите се ръководи от преобладаващите настроения и тенденции и те следват поведението на останалите пазарни учасници.
Резултатите от анализа на двата модела са представени в таблица 4.
Таблица 4
Резултати от регресионния анализ 23
Независими променливи

Модел 1

Модел 2

Константа

-15,71491**
(-2,226094)
[0,0274)

-22,44029***
(-2,934443)
[0,0038]

LN_MARKETCAP

1,362161***
(2,853658)
[0,0049]

1,881197***
(3,506448)
[0,0006]

TURNOVER_STOCKS

-2,121172*
(-1,702083)
[0,0907]

-2,309958*
(-1,962793)
[0,0514]

D_C

-9,532415***
(-2,667616)
[0,0084]

-12,20295***
(-2,878322)
[0,0045]

-

6,114700
(1,554091)
[0,1221]

-

-7,326127***
(-3,982694)
[0,0001]

DUMMYR

DUMMYL

Наблюдения (n)

166

166

2

Adj. R

0,272160

0,315771

F-статистика

21,56609

16,22949

Забележка: В скоби са посочени t-статистиките, а в големи скоби –
равнищата на значимост p-values. Обозначенията *, **, *** показват статистическата значимост при риск за грешка съответно 10%, 5% и 1%.

23

Тестовете показват наличие на хетероскедастичност. Поради тази причина, стойностите на tстатистиките и равнищата на значимост в таблицата са коригирани.
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Предварителните очаквания за влиянието на големината на компанията
(LN_MARKETCAP) върху премията се потвърждават от резултатите. Коефициентът е положителен и значим. Оказва се, че по-големите компании получават по-висока премия. За много от АДСИЦ големината на компанията не може
да се асоциира с достигане на зряла фаза от жизнения им цикъл, понеже голяма
част от тях са нови институционални инвеститори. На този етап от развитието
им премията може да се асоциира с по-качествен мениджмънт, което потвърждава хипотезата за агентските разходи.
Резултатите за показателя за ликвидност (TURNOVER_STOCKS) представляват значителен интерес. Те се различават от предварително очакваните.
Коефициентът за ликвидността е отрицателен и значим, което идва да покаже
че акциите на дружествата, които се търгуват активно имат по-ниска премия,
т.е. пазарната цена на акциите се доближава повече до НСА на една акция.
Необходима е активна търговия, за да бъде един пазар ефективен и за да се
усвоява по-бързо новопостъпващата информация от цените на активите. Ето
защо отклонението от НСА може да е по-ниско при активно търгувани дружества, към които по-широк кръг инвеститори проявяват интерес и информацията
за тях е по-лесно достъпна. Това показва, че инвеститорите са склонни да инвестират в акции на дружества, които познават по-добре. Те могат да изискват
по-висока премия, която да компенсира по-ниската ликвидност при инвестиция
в по-слаболиквидни дружества.
Коефициентът за задлъжнялостта е статистически значим. Отрицателната
му стойност показва, че инвеститорите оценяват по-високо компании с ниска задлъжнялост. Тези дружества могат да разчитат на по-лесен достъп до
външно финансиране и имат потенциално по-ниски разходи, свързани с финансовата криза. Компромисният модел за капиталова структура няма как да намери
приложение при АДСИЦ, които са освободени от корпоративен данък върху печалбата. Така дружествата няма да търсят баланса между данъчна изгода от
дълга и разходите, свързани с банкрута, а ще акцентират единствено върху потенциалните проблеми, които би могла да породи високата задлъжнялост – повисоки разходи за финансиране и потенциално високи кризисни разходи.
Представените три променливи в първия модел са статистически значими и при втория модел, а коефициентите им не търпят значителна промяна.
Видно е, че дихотомната променлива, която представя дружествата, инвестиращи в земеделска земя, има отрицателен и значим коефициент. Премията за
тези дружества е най-ниска, в размер на -0,13 и е обоснована от по-слабия
интерес към инвестициите в такива активи.
На следващо място в анализа е представена проверка за стабилността на
параметрите. Тя има за цел да установи дали в периода преди и в периода след
настъпване на финансовата криза коефициентите, оценени от модела, са стабилни. При проверката извадката е разделена в зависимост от два подпериода
– първият включва 2006 и 2007 г., а вторият – 2008 и 2009 г. Извършена е проверка по метода на максималното правдоподобие. Резултатите от приложения
тест на коефициента на правдоподобие (log likelihood ratio) χ2 – LR = 6,08147,
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prob. χ2 = 0,1931 индикират, че финансовата криза не е повлияла на връзката
между зависимата и независимите променливи.
Проверката за наличието на мултиколинеарност не показва значителна
корелация между независимите променливи. Както се вижда от таблица 5, найвисока корелация от 0,25 има между показателя за големината на компанията и
дихотомната променлива, която представя дружествата, инвестиращи в земеделска земя и тя е задоволително ниска. Следователно, не представлява значителен проблем.
Таблица 5
Корелация между независимите променливи
LN_MARKET_CAP TURNOVER_STOCKS D_C
LN_MARKET_CAP
TURNOVER_STOCKS

1,000000

0,145772 -0,068670

DUMMYR DUMMYL
-0,159355

0,249464

0,145772

1,000000

0,105978

0,136506

-0,099612

D_C

-0,068670

0,105978

1,000000

0,244229

-0,166201

DUMMYR

-0,159355

0,136506

0,244229

1,000000

-0,147113

DUMMYL

0,249464

-0,099612 -0,166201

-0,147114

1,000000

Резултатите от проверката за наличие на мултиколинеарност и представените в таблица 5 стойности на F-статтистиката и Adj. R2 дават представа за
адекватността на моделите. Моделите сравнително добре описват независимата променлива.
От направения анализ можем да обобщим, че в периода 2006 - 2009 г.
АДСИЦ са се търгували с премия над НСА. Значително влияние при формиране на тези резултати имат АДСИЦ, специализирани в инвестиции в земеделска
земя, понеже те се търгуват с отстъпка през разглеждания период. Равнището
на премията (отстъпката) за АДСИЦ се влияе значително от големината на
компанията. Разрастването на дейността на дружествата се асоциира с по-успешен мениджмънт на този етап от развититето им, което се оценява положително от инвеститорите и потвърждава хипотезата за агентските разходи. Повисоката задлъжнялост, както и ликвидността имат негативно влияние върху
нивото на премията. Активната търговия с акциите на дружествата предполага
по-висока информационна ефективност и премахване на несъответствията между
пазарната цена и нетната стойност на активите.
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THE PREMIUM FOR THE SHARES OF SPVS IN BULGARIA
Assist. Prof. Mirena Trifonova
Abstract
The article aims at establishing what determines the deviation of the prices of the shares
of special purpose vehicles (SPVs/SPEs) in Bulgaria from their net asset value (NAV). The
study is based on yearly data for the period 2006-2009. It turns out that for the period under
study SPVs have been traded at an average premium of 1.66 per share. The results of the study
show that the level of the premium is directly proportional to the size of the company and
inversely proportional to the liquidity and the level of indebtedness. It turns out that companies
specializing in investment in arable land have significant influence on the premium and it is
lowest for them.

ПРЕМИЯ ЗА АКЦИИ АОСИЦ В БОЛГАРИИ
Асс. Мирена Трифонова
Резюме
Цель настоящей статьи – установить, что именно определяет отклонение цен акций
акционерных обществ со специальной инвестиционной целью (АОСИЦ) в Болгарии от
чистой стоимости их активов (ЧСА).
Исследование базируется на годовых данных за период 2006 – 2009 год. Оказывается, что за рассматриваемый период акции АОСИЦ покупались и продавались с премией
в среднем 1,66 на акцию. Результаты исследования показывают, что уровень премии находится в положительной зависимости от величины компании и в отрицательной – от ликвидности и уровня задолженности. Выясняется, что общества, специализирующиеся на
инвестициях в обрабатываемой земле, оказывают заметное влияние на премию, которая
в их случае характеризуется наиболее низким размером.

