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НОРМАТИВНИ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ТРУДОВОТО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
Андрияна АНДРЕЕВА
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JEL K31  Резюме 

Ключови думи: 

право на трудово въз-
награждение, забаве-
но изплащане на ра-
ботна заплата, несъс-
тоятелност на рабо-
тодателя. 

 В статията се изследват актуалните законодателни промени в Закона за 
гарантиране на вземания на работниците и служителите при несъстоя-
телност на работодателя (ЗГВРСНР), като част от комплекса актуални 
мерки за гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение. Въз 
основа на извършения нормативен анализ се правят изводи и препоръки 
за приложението на новите норми, както и предложения dе lеgе fеrеnda 
за бъдещо усъвършенстване на законодателството. 
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Въведение 

Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при не-
състоятелност на работодателя (ЗГВРСНР – обн. ДВ, бр. 37/2004 г.) и Наредбата 
за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане 
и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя 
(НРНИРСОИГВНР – приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г. в сила от 01.01.2005 
г.) са двата правни източника на национално ниво, които регламентират реда за 
отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служите-
лите. Нормативната уредба е приета в период преди реализирано членство на 
страната в Европейския съюз (ЕС) и към този момент е била важна стъпка в 
процеса. Основни гаранции за изплащането на трудовото възнаграждение са 
предмет и на редица международноправни актове. За България са в сила Конвен- 
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ция №95 на МОТ за закрила на работната заплата от 1949 г. и Конвенция №173 
за вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя от 
1992г. (Мръчков, 2017, с. 2), като гаранции са предвидени и в нормата на чл. 4 
от Европейската социална харта. Проблематиката е както с правна, така и с 
дълбока социална значимост и с оглед въвеждането и действието ѝ в труден за 
страната период, към нея са отправяни множество критики, както е била обект 
на законодателни изменения и сериозни обществени дебати. 

В ДВ бр. 102 от 22.12.2017 г. е обнародван Закон за изм. и доп. на КТ (Цо-
кова, 2017, с. 5). С него се прави комплексен опит за актуализация в няколко 
нормативни акта с цел максимално въздействие и обхващане на норми, гаран-
тиращи изплащането на трудовото възнаграждение на работниците и служите-
лите. Въвеждат се и изменения в нормативна уредба извън прекия източник на 
норми, свързани с правото на трудово възнаграждение, но явяващи се субсиди-
арни, предвид обвързаността им в общата система от законодателни механизми 
за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, в това число и на 
работната заплата. Такива са промените в Гражданския процесуален кодекс 
(ГПК), Търговския закон (ТЗ), ЗГВРСНР, Закона за обществените поръчки 
(ЗОП). В своята кумулативност тези изменения и допълнения са отговор на 
потребностите от своевременна държавна намеса, както на ниво законодател, 
така и при приложението на нормите в ежедневната практика от работодатели-
те, търговците, институциите, съдебните органи и всички с отношение към об-
щата проблематика за защита на конституционните права. 

Актуалността на изследването се обуславя от множество комплексни и 
взаимно обвързани вътрешни и външни фактори. От една странатова е, общест-
вената потребност, изразена в остри реакции на работници и служители – по-
търпевши от неизплащане или забавяне на трудовите им възнаграждения, а от 
друга страна – положителната реакция на институциите и последните законода-
телни промени. Всички тези фактори са част от процеса по осигуряване и реа-
лизация на конституционното субективно право на трудово възнаграждение и 
по-конкретно, свързаното с това изпълнение на конституционното задължение 
на социалната държавата. Сложността на проблематиката предопределя и ком-
плексния характер на източниците, респективно на законодателните мерки, 
които в своята съвкупност следва да осигурят превенция, контрол и отговор-
ност за спазване на конституционното право на трудово възнаграждение, или 
привличане към юридическа отговорност на работодатели, неизпълнили задъл-
женията си по трудово правоотношение. Институтите трудово възнаграждение 
(Радоилски, 1948) (Радоилски, 2008) (Василев, 1997, с. 412-455) (Мръчков, 2012, 
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с. 367-403) (Средкова, 2011, с. 290-314) (Янулов, 1948, с. 183-186, 189-222) (Ха-
лачев, 1960) (Дичева, 2018, с. 5) (Ангелова, 2004) (Атанасова, 2018, с. 70), су-
бективни трудови права, отговорност на работодателя (Андреева & Йолова, 
2008) (Андреева & Йолова, 2008) (Андреева & Йолова, 2009) (Андреева & Йо-
лова, 2011) (Димитрова, 2006), контрол за изплащане на трудовото възнаграж-
дение (Мръчков, 2017, с. 9), несъстоятелност (Григоров, 2017, с. 467) (Бъчваро-
ва, еt al. 2018) (Маданска, 2016, с. 360) са самостоятелно изследвани в правната 
доктрина, от гледна точка на тяхната същност, аспекти и принадлежност към 
съответния правен отрасъл. Но в съвкупността и обвързаността, в която ги пос-
тавя законодателят, към момента са изключително актуални и полезни изслед-
вания в контекста на тяхната взаимна връзка (Мръчков, 2018, с. 5). 

До предприемането на наложителните нормативни промени през 2017 г., 
пред работниците и служителите стояха множество проблеми за реализиране на 
правото им на трудово възнаграждение. Ограничен бе достъпът им до специал-
но създадения за целта по европейска директива (1) Фонд за гарантирани взе-
мания на работниците и служителите. Българското общество беше изправено 
пред парадокса на съществуващ фонд, който разполага със средства, предвиде-
ни именно за разплащане на заплатите на ощетени работници и реалното му 
нефункциониране. Причините за това са комплексни и свързани, от една страна, 
с несъгласуваност в сроковете между различните правни източници – КТ, ТЗ, 
ЗГВРСНР, а от друга – със забавеното съдебно производство, свързано със 
сложността и продължителността на производството по несъстоятелност. В тази 
взаимна обвързаност се оказва невъзможно работникът или служителят да реа-
лизира правата си в срок (3 месеца), несъобразен с реалните процеси. 

Целта на тази статията е да се изследват новите законодателни промени в 
ЗГВРСНР, гарантиращи реализация на правото на трудово възнаграждение при 
несъстоятелност на работодателя, като въз основа на нормативния анализ се 
изведе систематизация на комплексните мерки, направи се оценка и се дадат 
препоръки за приложението им, както и конкретни предложение dе lеgе fеrеnda 
за усъвършенстване на нормите. Обект на изследване е специалната норма-
тивна уредба, свързана със субективното право на трудово възнаграждение и 
законовите механизми за неговата реализация, предвидени в ЗГВРСНР. 

За пoстиганетo на поставената цел авторът си поставя следните задачи: 1) 
да се извърши изследване на актуалното закoнoдателствo, регламентиращо 
комплекса актуални мерки в ЗГВРСНР; 2) да се отправят препоръки за прило-
жението на мерките в практиката на институциите и да се набележат проблем-
ните въпроси, обосноваващи потребността от нова законодателна намеса. 
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Метoдoлoгията на научнoтo изследване включва: 1) кoмплексен анализ 
на правната уредба, регламентираща мерките за реализация на трудовото въз-
награждение; 2) проучване на нормативна уредба, практика на институциите и 
дoктринални изследвания – теоретичен oбзoр и систематизация. В статията се 
изследва предимно актуалната нормативна уредба, но с оглед потребности на 
нормативния анализ се правят ретроспективни анализи и препратки към свърза-
ни правни институти. 

1. Критичен анализ на Закона за гарантиране вземанията 
на работниците и служителите при несъстоятелност 

Изплащането на трудовото възнаграждение в уговорения между страните 
размер и предвидените срокове и начин на изплащане е едно от най-важните 
задължения за работодателя. Като гаранция за изпълнението на това задълже-
ние законодателят е предвидил съвкупност от мерки, насочени към превенция, 
профилактика, стимулиране и отговорност на работодателя. В арсенала от раз-
лични законови механизми се включват, както преки мерки на трудовото зако-
нодателство, така и норми на специални закони и такива от други правни отрас-
ли [2] [3]. 

В актуалното българско трудово право, предвид променените обществени 
отношения в сферата на труда, липсват реални гаранции за получаването на 
трудовото възнаграждение и то в договорения – пълен размер. Проблемът има 
множество измерения, като част от тях касаят липсата на последователен зако-
нодателен подход за извършването на цялостна реформа в трудовото законода-
телство и свързаните с него други нормативни актове, създадени с цел гаранти-
ране обезпечаване на вземанията на работниците. Несъответствието се поражда 
и от това, че потребността от актуализация се преценява откъслечно по повод 
на отделни законодателни инициативи или необходимост от хармонизиране на 
норми с европейските. С оглед на това, в трудовото право процесът на измене-
ние и допълнение на нормите, касаещи гарантираността на изплащане на трудо-
вото възнаграждение, е непрекъснат, небалансиран и недостатъчно обмислен. 

Съгласно решение на Европейския съд – Директива 2008/94/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно закрилата на 
работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния рабо-
тодател, трябва да се тълкува в смисъл, че не задължава държавите-членки да 
гарантират вземанията на работниците и служителите на всеки етап от произ-
водството по несъстоятелност на техния работодател. Допуска се държавите-
членки да гарантират само вземанията на работниците и служителите, които са 
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възникнали преди вписването на решението за откриване на производството по 
несъстоятелност в търговския регистър, макар това решение да не постановява 
прекратяването на дейността на работодателя [4]. 

При изследваната проблематика могат да се посочат две групи въпроси: 1) 
Принципни и 2) Конкретни. Този подход се използва и при изграждане на 
изложението, като в първата група се набелязват основни проблемни текстове, а 
във втората е направен актуален анализ на извършените актуални законодатели 
корекции. 

Според Кодекса на труда, при добросъвестно изпълнение на трудовите за-
дължения на работника се гарантира получаването на поне 60% от брутното 
трудово възнаграждение (чл. 245, ал. 1 КТ). В тази разпоредба липсва ясна, ка-
тегорична определеност в две насоки: кой гарантира и какво. Същевременно 
липсват каквито и да са механизми за реална гаранция за изплащането на тру-
довото възнаграждение, било то и в размер на 60% към момента. Предвид пред-
назначението на нормата, а именно да се яви гарант за изплащането на трудово-
то възнаграждение, е необходимо впрягането на различни механизми за импе-
ративно въздействие върху работодателя, с цел стимулиране на законосъобраз-
ност, изразена в стриктно изпълнение на задължението му по трудово правоот-
ношение. 

C pешение №1 oт 16 янyapи 2018 г. Koнcтитyциoнният cъд (KC) oтxвъpли 
иcĸaнетo нa oмбyдcмaнa зa oбявявaне пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa чл. 245, aл. 
1 от Koдеĸca нa тpyдa (KT). Ocпopвaнaтa зaĸoнoвa paзпopедбa нa чл. 245, aл. 1 
KT пpедвиждa, че „пpи дoбpocъвеcтнo изпълнение нa тpyдoвите зaдължения нa 
paбoтниĸa или cлyжителя cе гapaнтиpa изплaщaнетo нa бpyтнoтo мy тpyдoвo 
възнaгpaждение в paзмеp нa 60 нa cтo, нo не пo-мaлĸo oт минимaлнaтa paбoтнa 
зaплaтa зa cтpaнaтa.” 

За сега липсва състав от НК, който да ангажира наказателна отговорност за 
неизплащане на трудово възнаграждение, което е нарушение на основно конс-
титуционно право, чрез което отделният индивид осигурява, както своя живот, 
така и на своето семейство. 

Освен това, според действащото право, не може да се носи и лична, както и 
имуществена отговорност от управителя или от собственика към работниците. Във 
връзка с това се поставя въпросът, кой ще поеме отговорност при неизплащане на 
трудово възнаграждение. От разпоредбата на чл. 245 КТ това не става ясно. Обвър-
заното тълкуване на нормата на КТ с разпоредбите на ЗГВЗРОН потвърждава, че 
разпоредбата на чл. 245, ал. 1 е само с пожелателен, декларативен характер, без 
никаква реална гарантираност нито от работодателя, нито от държавата. 



Известия 
2018  •  том 62  •  №2 

102 

По силата на ЗГВЗРОН се обезпечават не повече от 6 неизплатени заплати, 
т.е. не се обезпечава реалното време, през което работникът не е получил тру-
довото си възнаграждение, което може да надвишава значително шестте месеца, 
които се гарантират от държавата. Тогава следва да се постави въпросът – чрез 
какви други средства се проявява прокламираната в чл. 48, ал. 1 от Конституци-
ята отговорност на държавата за защита на едно от основните субективни права 
– правото на възнаграждение, придобито чрез реализиране на едно от най-
важните субективни права – правото на труд. При субективното право държава-
та не е криминализирала правото на труд и обезпечеността на получаване на 
неговия резултат, (въпреки постановките на конституционно дело №12/2000 г.). 
Поставянето на този въпрос отново през призмата на развитие на обществените 
отношения е актуално. 

Дори dе lеgе fеrеnda законодателят да създаде препращащо правило в чл. 
245, ал. 1 КТ към ЗГВЗРОН – за да се изясни кой гарантира изплащането на 
възнагражденията, то от посочените по-горе аргументи става ясно, че в дейст-
вителност дори това да става по смисъла на цитирания закон, то тази обезпече-
ност не е пълна, съответно не е справедлива, а след като не е такава, то трябва 
да се търсят алтернативни способи за придобиване на справедливо разрешение 
на това правоотношение. 

Законодателят трябва да съобрази все по-засилващата се динамичност на 
обществените отношения работодател – работник в няколко отделни аспекта, за 
да може да си създаде една наистина реалистична, обективна преценка за нуж-
дата, необходимостта от адекватни мерки, които да осигуряват в максимална 
степен обезпеченост на работника да получи трудовото си възнаграждение, а от 
друга страна, да намали и „тежестта” на държавата. Предвид гореизложеното 
считаме за належащо да бъдат обмислени законодателни промени, които да 
въведат някои нови нормативни изисквания. 

От една страна, може да се обмисли към лицата, които могат да бъдат наз-
начавани на длъжност управители на търговци да се изисква за определено об-
разование, респективно стаж. Логично е, само едно лице, което действително 
има знания – в резултат на определено образование, съответно и практически 
стаж, да има умението да може да прецени стопанския риск от дейността на 
търговеца, съответно да преценява как да се развива. А това оказва пряко влия-
ние върху паричните потоци, съответно за изплащане на задълженията на тър-
говеца, към които се отнасят и трудовите възнаграждения. 

Обосновано възникват въпроси, тъй като неизплащането на трудовото възнаг-
раждение не винаги се дължи на липса на средства (неплатежоспособност), а на 
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недобросъвестност на работодателя. От друга страна, търговската дейност по опре-
деление е рискова. Въпреки това, въвеждането на изискване за образование и стаж 
за управителите би могло да се приеме за допълнителна гаранция, която в съвкуп-
ност от всички мерки ще допринесе за повишаване сигурността на трудовите пра-
воотношения и по-конкретно за изплащането на трудовото възнаграждение. 

След като по КТ забавеното изплащане на трудово възнаграждение е пред-
видено като основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работ-
ника, това е индикатор за наличие на проблеми, изискващи профилактични 
мерки спрямо управлението на търговеца и лицата, отговорни за успешната 
търговска дейност. Ангажирането на личната отговорност за финансови задъл-
жения на един търговец не е чуждо на българското право (чл. 19 ДОПК, чл. 627 
ТЗ). Измененията от края на 2017 г. на чл. 19 ДОПК основателно се критикуват 
в много публикации като противоречащи на смисъла и философията на ограни-
чената отговорност при капиталовите дружества, т.е. целта на съществуването 
на тези дружества е именно, че при липса на имущество, отговорността е до 
размера на уставния капитал. 

По този начин би се постигнал дисциплиниращ ефект по отношение, както 
на управителя, така и на собственика, съответно съдружника. Това е така, защо-
то последните двама имат право на контрол на дейността на управителя, но 
търговската практика показва, че сега този вид контрол е слабо застъпен, като 
редките случаи на приложението му са свързани обикновено с големи компа-
нии, вкл. чуждестранни, осъществяващи дейност в България. 

Наличието на подобен род промени биха имали превантивен характер, а 
това би довело до намаляване на пряката „парична отговорност” на държавата 
за осигуряване на пълния размер на вземанията на работниците. Към втората 
категория конкретни проблеми в действащият ЗГВРСНР могат да бъдат отнесе-
ни следните: 

� Некоректност в терминологията на нормите на чл. 3, чл. 22 ЗГВРСНР, 

относно използвания термин „начислени”, посредством което се ограничава 
реалното гарантиране на правото на трудово възнаграждение. Действието „на-
числяване” е задължение на работодателя – чл. 128, ал. 1, т. 1 КТ. С оглед на 
това и в случай, че работодателят не е изпълнил вмененото му от КТ задълже-
ние за начисляване на трудово възнаграждение, това негово бездействие не 
следва да оказва неблагоприятно влияние върху добросъвестния работник. Ра-
ботникът има право на трудово възнаграждение – основно и допълнително, като 
същото е определено конкретно и записано в трудовия договор, който може да 
се използва като доказателство за размера на трудовото възнаграждение. 
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� Определяне на минимален срок за упражнявана дейност от страна 

на работодателя – чл. 4, ал.2 ЗГВРСНР. 
Въвеждането на този срок е допустим, с оглед превенция и злоупотреба със 

средства на Фонда, но такъв минимален срок би имало основание да се въведе 
само при положение, че има законодателно изискване за управленска обезпече-
ност (напр. коментираната по-горе възможността за осъществяване на една тър-
говска дейност – например, че за управител може да се назначава само лице с 
висше образование и прочие, или че търговецът за първите 12 месеца от дей-
ността си следва да депозира по специална „гаранционна банкова сметка” като 
гаранция сума, равняваща се на поне 60% от трудовото възнаграждение за всеки 
работник. 

В момента, предвид липсата на образователен ценз и практически опит за 
управленското тяло, което движи дейността на търговците, а от друга страна, 
предвид липсата на каквато и да е лична отговорност, както към контрагентите, 
така и към работниците, работодателите не правят адекватна преценка на риска 
от извършване на стопанската си дейност. Следователно, едно предприятие 
може да функционира само няколко месеца (3-4) – поради лоши управленски 
решения. Според актуалната нормативна уредба, възможността за регистриране 
на търговци с един собственик е неограничена до момента, в който регистриран 
търговец не бъде обявен в несъстоятелност. В рамките на срока на своето съ-
ществуване търговецът може да има нает персонал, който да е работил добро-
съвестно, но същевременно да не е получил трудовите си възнаграждения. Във 
връзка с това възниква въпросът следва ли тези работници да се поставят на 
друго ниво на законова защита в сравнение с тези, които са работили повече от 
12 месеца. Този разграничителен критерий – на чл. 4, ал. 2 ЗГВРСНР може да се 
разглежда и като дискриминационен, спрямо времетраенето на работа на отдел-
ните работници. Аргумент за това е и разпоредбата на чл. 22 ЗГВРСНР регла-
ментираща, че работниците имат право само на шест трудови възнаграждения. 
Тази дисбалансираност между изискуемия период на положен труд и гаранти-
раността на получаваното трудово възнаграждение е в ущърб на по-слабата 
страна в трудовото правоотношение – работника или служителя. 

С оглед допълване на законовите гаранции за изплащане на работната зап-
лата е резонно да се обмисли предложение dе lеgе fеrеnda за рестрикция и на 
ниво основен източник КТ. Тъй като виновното неизплащане на трудовото въз-
награждение е основание за административно-наказателна отговорност (Цан-
ков, еt al. 2006, с. 119-131) на работодателя и на виновните длъжностни лица, 
може да се предложи завишаване размера на глобата за физическите и имущес-
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твена санкция за юридическите лица за нарушаване на разпоредбите на трудо-
вото законодателство относно задължението за плащане на трудово възнаграж-
дение (чл. 414, ал. 1-2 КТ), а събраните средства да постъпват във Фонд за га-
рантирани вземания на работниците и служителите – така едновременно се сан-
кционират нарушителите и се осигуряват средствата. 

2. Анализ на законодателните мерки в Закона за гарантиране 

на вземания на работниците и служителите при несъстоятелност, 

с оглед на новите законодателни решения 

Извършените законодателни промени са насочени към една обща цел, пря-
ко свързана със защита правото на трудово възнаграждение. Разглежданата 
проблематика е от категорията специални мерки, които държавата приема в 
изпълнение на функцията си за гарант на конституционните права. Тези законо-
дателни корекции имат за цел обхващане на различните хипотези, в зависимост 
от причините за неизплащане или забавяне на възнаграждението на работници-
те и служителите. Същевременно законодателят е направил опит да включи 
и/или разшири лицата и органите, ангажирани с тези мерки. В изследователския 
предмет на тази статия фокусът се поставя само на един от видовете регулира-
не, а именно предвиденото в ЗГВРСНР. 

Законодателните корекции, извършени в ЗГВРС са в следните посоки: 

� Изменение спрямо кръга работници и служители, които имат право на 
гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя. 

� Определяне размерите на гарантираните вземания 
� Регулиране срока за подаване на заявление-декларация от страна на ра-

ботника или служителя за отпускане на гарантираните вземания. 
На първо място, законодателно изменение е направено в разпоредбата на чл. 

4, ал. 1 ЗГВРС, по следния начин: „Право на гарантирани вземания по този закон 
имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотноше-
ние с работодателя по чл. 2 ЗГВРС, независимо от срока му и от продължител-
ността на работното време”. Тази норма има изключително значение, предвид 
определящия характер, който има по отношение на кръга лица с право на гаран-
тирано вземане по закона. Предвид този засилен интерес и с оглед стремежа за 
максимална законодателна коректност, както и с оглед обвързаността ѝ с дина-
мичността в обществените отношения в сферата на трудовото право, могат да 
бъдат обяснени честите ѝ законодателни изменения – пет на брой. 

Съпоставено с предходни законодателни решения, може да се направи 
следният анализ. Разпоредбата определя кръга работници и служители, които 
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имат право на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя. За 
очертаването на субектите, имащи това право, са използвани няколко законода-
телни подхода. Препращаща законодателна техника, посредством която, с оглед 
на правна икономия, белезите се допълват чрез правна норма от същият норма-
тивен акт. В случая законодателят препраща към нормата на чл. 2 ЗГВРС, с цел 
определяне кръга на работодателите (която, от своя страна, има бланкетен ха-
рактер). След допълването по реда на препращане и бланкет можем да изведем 
кръга на лицата по сега действащата българска уредба, а това са: работниците и 
служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодател, 
спрямо когото може да се открие производство по несъстоятелност по Търговс-
кия закон или по реда на специални закони (Закон за банковата настоятелност, 
Кодекс за застраховането, Кодекс на социалното осигуряване и др.), без значе-
ние на срока на правоотношението и от продължителността на работното време. 

В този кръг попадат следните категории работници и служители: 
• с актуално действащо трудово правоотношение към момента на вписва-

не в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производството 
по несъстоятелност в хипотезите по чл.6 ЗГВРС, 

• които са били в трудово правоотношение с работодателя. За тази кате-
гория лица с приключило и неактивно трудово правоотношение се прилагат 
нормите на давността за исковете по трудови спорове. Съгласно разпоредбата 
на чл. 358, ал. 1, т. 3 КТ, приложение намира тригодишната давност. 

И при двете категории трудови правоотношения – приключили своето съ-
ществуване и активни, законодателят допуска всички разновидности – безсро-
чен или срочен характер, както и всички видове работно време – редовно, нама-
лено, непълно, удължено, променливо и т.н. Този законодателен подход е пра-
вилен и с него се гарантира широк и недискриминационен достъп до ползване 
на гарантираността на вземанията посредством механизмите на ЗГВРС. 

В сравнителноправен аспект с предходните законодателни решения на 
нормата може да се направи обобщен извод за непрекъсната тенденция през 
годините за облекчаване на критериите с цел разширяване кръга на работниците 
и служителите. Поетапно българският законодател е допускал разширяването 
на кръга, което е в унисон със закрилната функция на държавата спрямо право-
то на труд, респективно ролята й на гарант за реализация правото на трудово 
възнаграждение. 

С тази корекция в нормата на чл. 4, ал. 1, ЗГВРС се преодолява един съ-
ществен порок, от който страдаше закона, а именно неприложимостта му за 
заварени случаи. Предвид липсата на всеобхватен поглед на извършените изме-
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нения и съобразяване на действащи до тогава процесуални разпоредби, уреж-
дащи реализирането на това материално право, тази законодателна инициатива 
на практика е неприложима. До този извод може да се достигне дотолкова, до-
колкото, според правилото на чл.25 ЗГВРС, заявленията се подават в определен 
срок от 1) датата на решението за обявяване в несъстоятелност или от 2) датата 
на уведомяване на работниците, че ще започне производство по ликвидация. 
Следователно, макар и новата редакция на чл. 4, ал. 1 ЗГВРС да урежда компен-
сация за лица, чиито правоотношения са прекратени – т.е. има за цел да се обх-
ванат и заварени случаи до влизане в сила на закона, то правилото на чл. 25, 
макар и с увеличен срок от три месеца (вместо два) изключва, ограничава, не 
допуска част от правоимащите лица – тези на които им е прекратено правоот-
ношението – т.е. попадат в обхвата на чл. 4, ал. 1 предл. 2 ЗГВРС, но за които е 
изтекъл срокът. Такива лица са тези, които са попадали в категорията лица, 
според отменените т. 1 и т. 2 на чл. 4, ал. 1 ЗГВРС, а техният брой не е малък. 
Голяма част от тези лица са осъдили своите работодатели и са образували и 
изпълнителни дела за събиране на сумите, т.е. прекъснали са дори давностният 
срок по КТ за погасяване по давност на вземането си за трудово възнагражде-
ние, но въпреки това няма да могат да реализират правото си макар и на час-
тична компенсация по закона, за разлика от други. Това е несправедливо и нав-
лиза в противоречие с основната идея на промяната на чл. 4, ал. 1 ЗГВРС – да 
уреди и заварени случаи. В тази посока са и разпоредбите на чл. 22, ал. 2 и 3 от 
закона, които определят срок от три години преди вписване на решението за 
обявяване в несъстоятелност, който има значение за изчисляване на основата за 
дължимата репарация. Предвид гореизложеното е належащо в най-кратки сро-
кове да се уреди dе lеgе fеrеnda възможност, като се създаде нова ал. 2 на чл. 25 
ЗГВРС, относно право да подадат заявление и всички лица попадащи в катего-
рията лица по смисъла на отменените т. 1. и т. 2 на чл. 4, ал. 1, действали до 
промяната от 22.12.2017 г. – в срок от три месеца, считано от датата на създава-
не на разпоредбата. Подобно изменение би било пряко доказателство за соци-
ална справедливост и съответно реализация на закрилната функция на държава-
та – насочена към защита на трудови права на работниците, попадащи в посо-
чените по-горе две категории. 

Втората насока в законодателните промени е свързана с размера на га-
рантираните вземания на работниците и служителите. Изменението касае нор-
мата на чл. 22 ЗГВРС и при тълкуването ѝ може да се изведе систематизация за 
две основни групи правоимащи лица. Това групиране следва пряко законода-
телна идея и подредбата на нормата в отделните й алинеи, като същевременно 
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има тясна обвързаност и с трудовото правоотношение на работниците и служи-
телите от гледна точка на периода на неговото активно съществуване и респек-
тивно на това на размера на гарантирано вземане. 

Съгласно новата редакция на чл. 22, ал. 1 ЗГВРС, гарантираните вземания 
на работниците и служителите по чл. 4, ал. 1 са в размер на последните 6 начис-
лени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения 
през последните 36 календарни месеца, предхождащи месеца, в който е вписано 
решението по чл. 6. Следователно, в тази първа група попадат работници и 
служители, независимо дали са или са били в трудово правоотношение, с на-
числени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезще-
тения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или 
колективен трудов договор – за тези лица гарантираното вземане е в размер на 
последните шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и 
парични обезщетения през последните 36 календарни месеца, предхождащи 
месеца, в който е вписано решението,но месечно не повече от определения за 
тези случаи максимален размер на гарантираните вземания (за 2018 г. – 1300 
лв.); (чл. 22, ал. 1, т. 1 ЗГВРСНР; чл. 16, ал. 2 ЗБДОО за 2018 г.). 

Втората група е регламентирана в нормата на чл. 22, ал. 3 ЗГВРС и обх-
ваща работници и служители, чиито правоотношения са прекратени през пос-
ледните 36 месеца преди датата на вписване на решението по чл. 6 и на които 
вземанията са само за начислени, но неизплатени парични обезщетения за смет-
ка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен тру-
дов договор – за тези лица гарантираното вземане е в размер на неизплатените 
обезщетения, но не повече от четирикратния размер на минималната месечна 
работна заплата, установена за страната към датата на прекратяване на трудово-
то правоотношение. 

На последно място, както вече беше посочено по-горе, законодателят е из-
вършил промяна в нормата на чл.25 ЗГВРС, като думата „двумесечен” се заменя 
с „тримесечен”. По този начин е увеличен срокът за реакция от страна на още-
тени работници, когато търговецът бъде обявен в несъстоятелност. В резултат 
на изменението, работниците ще имат 3-месечен срок за подаването на такива 
заявления до директора по териториално поделение на НОИ по регистрация на 
работодателя. От практическа гледна точка е важно да се приложат документи, 
които доказват дължимите суми. Съответно, при липса на такива, работникът 
или служителят може да предостави удостоверение от Инспекцията по труда, 
фишове за дължими заплати или други доказателства. 
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Заключение 

Извършеният актуален анализ на специалната нормативна уредба, явяваща 
се гаранционна спрямо правото на трудово възнаграждение, пoзвoлява да се 
направят някои извoди и oбoбщения. 

Българският законодател реагира, както на социалната потребност от нови 
промени в трудовото право, така и на необходимостта от координираност в из-
мененията не само на специалния акт, но и на закони извън преките източници. 
Измененията в нормативната уредба могат да се определят като баланс между 
интересите на тези, които имат да получават изработени, но неизплатени запла-
ти и интересите на коректните работодатели. Въпреки това, продължава пот-
ребността от спешно актуализиране на вътрешното право, с цел постигане на 
реална гарантираност, обезпеченост за получаване на трудово възнаграждение. 

Бележки 

1. Директива 80/987/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1980 година относно зак-
рилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на 
техния работодател (ОВ L 283), изменена с Директива 2002/74/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година (ОВ L 270). Тъй 
като първоначалната редакция на Директива 80/987 е изменяна съществено 
няколко пъти, и по-специално с Директива 2002/74, в стремеж към яснота и 
рационалност, тя е кодифицирана с Директива 2008/94/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно закрилата на ра-
ботниците и служителите, в случай на неплатежоспособност на техния рабо-
тодател (ОВ L 283). 

2. Вземането на работника или служителя който се явява кредитор на работо-
дателя за трудово възнаграждение, е привилегировано, т.е. при недостиг на 
средства то се изплаща преди други вземания. То е поставено на първо място 
сред общите привилегии (чл. 136, ал. 1, т. 5 ЗЗД). 

3. Чл. 722, ал. 1, т. 4 ТЗ поставя вземането на трудово възнаграждение на чет-
върто място сред вземанията, които се изплащат с предимство от осребре-
ното имущество на обявения в несъстоятелност длъжник-работодател. Това 
се отнася за вземанията за трудово възнаграждение, възникнали преди датата 
на решението за откриване на производството по несъстоятелност. 

4. ЕCLI idеntifiеr: ЕCLI:ЕU:C:2013:256, Решение на Съда (пети състав) от 18 
април 2013 г. По дело C-247/12, Вж. http://еur-lеx.еuropa.еu/lеgal-contеnt/BG/ 
TXT/?uri=CЕLЕX%3A62012CJ0247 
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NORMATIVE MEASURES FOR GUARANTEE OF THE LABOUR 

REMUNERATION IN CASE OF INSOLVENCY OF THE EMPLOYER 

Andriyana Andreeva 

Abstract 

The article examines the actual legislative amendments in the Guarantee of claims of the 
workers and employees in case of insolvency of the employer act as a part of the complex of 
actual measures for guarantee for payment of the labour remuneration. On basis of the 
normative analysis the author makes conclusions and recommendations for the application of 
the new legal norms, as well as proposals de lege ferenda for future improvement of the 
legislation.  

Key words: right of labour remuneration, delayed payment of labour salary, insolvency 
of the employer. 
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ДИСПРОПОРЦИИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ 
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Ключови думи: 

иновации, конкурен-
тоспособност, инвести-
ции, регионално раз-
витие. 

 Икономическите промени в страната от края на 80-те години доведоха до 
увеличаване на регионалните диспропорции. Очертаха се региони и 
стопански сектори, които са водещи в икономическо отношение и таки-
ва, които изостават съществено от тях. Един от основните показатели за 
степента на регионално и отраслово развитие е равнището на разходите, 
които са насочени за финансиране на научноизследователска и развойна 
дейност. Това изследване има за цел да покаже регионалните и отрасло-
вите диспропорции и мястото на България на европейската иновационна 
карта в контекста на необходимостта от повишаване на цялостната кон-
курентоспособност на българската икономика. 
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Цитиране: ЙОСИФОВ, Т. (2018) Диспропорции при разпределението на разходите за научноиз-
следователска и развойна дейност в България. Известия. Списание на Икономически универси-
тет – Варна. 62 (2). с. 112 - 127. 

 

Въведение 

Повишаването на иновативността на българските предприятия е въпрос от 
ключова важност. Неговото решаване е условие за подобряване на конкурентоспо-
собния потенциал на националната икономика. Внимателният преглед на държав-
ните усилия в тази посока показва липса на последователни политики в областта на 
финансирането на научноизследователската и развойна дейност (НИРД). Това, от 
своя страна, е сериозна бариера за развитието на предприятията и поставя редица 
ограничения пред управляващия мениджмънт. В същото време повишаването на 
тяхната иновативност няма алтернатива, особено като се има предвид отвореният 
характер на българската икономика и конкуренцията, която срещат предприятията, 
както на вътрешния, така също и на чуждестранните пазари. 
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Задълбочено авторско проучване показа, че въпреки очевидния дефицит по 
отношение на последователна и целенасочена държавна политика за подкрепа 
на иновациите, голяма част от бизнеса е осъзнал необходимостта от повишаване 
на степента на иновативност, респ. на своята конкурентоспособност. Основание 
за тази констатация дава размерът на разходите за научноизследователска и 
развойна дейност. Анализът на статистическата информация за периода 2007 - 
2017 г. показва, че разходите за внедряване и развитие на иновативни проекти в 
сектор „Предприятия” нарастват с интензивен темп. Това е показателно, че 
практически в по-голямата част от периода икономиката на страната се развива 
в условия на следкризисно възстановяване. Може да се направи извод, че биз-
несът следва разбирането, че освен във фаза на икономически растеж, повиша-
ването на иновационния потенциал е основен инструмент за адаптиране в усло-
вията на икономическа стагнация. 

Въпреки положителните усилия за повишаване на иновативността на пред-
приятията, трябва да се обърне сериозно внимание на съществуващите регио-
нални диспропорции по отношение на разходите за НИРД. Въпросът за регио-
налните диспропорции е важен не само за конкурентния потенциал на предпри-
ятията. Той има и важно социално значение, тъй като в голяма степен регио-
налните диспропорции задълбочават процеса на вътрешна миграция към голе-
мите градски центрове в страната и имиграцията към страни с по-висок жизнен 
стандарт и качество на живот. 

1. Икономическо значение на иновациите 

В икономическата теория значението на иновациите, като основен конку-
рентоопределящ фактор, представлява предмет на изследване и анализ на реди-
ца значими по своята същност научни разработки. В условията на чести пазарни 
промени, когато средата за бизнес се изменя неочаквано, предприятията, които 
са по-иновативни имат, възможност да се приспособят значително по-бързо и 
икономически по-ефективно. Като следствие се създадат реални възможности 
за практическо развитие на различни умения като креативност, мотивираност, 
социално взаимодействие и способност за откриване на нови възможности и 
алтернативи. От друга страна, тези промени се реализират значително по-
успешно, ако ръководството на предприятието е достатъчно гъвкаво да съумее 
да преоцени ресурсите, с които разполага и да ги развие и усъвършенства с цел 
да създаде нов конкурентен продукт или да подобри съществуващ такъв. 

Проучването на съвременни литературни източници дава основание ино-
вациите да се определят като важен фактор за дългосрочен устойчив икономи-
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чески растеж. Достигането на устойчиво икономическо развитие е трудно пос-
тижимо без ускоряване процеса на иновиране на предприятията. 

Понятието иновация има различни определения в научната литература. Та-
ка например, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) определя иновацията като „приложение на нов или значително подоб-
рен продукт или услуга, процес, нов маркетингов или организационен метод в 
бизнес практиката в организациите или техните взаимоотношения с външната 
среда” (OECD, 2005, p. 46). Друго определение за иновацията е, че тя представ-
лява процес на използване на знания или информация, с помощта на които се 
създава и въвежда нещо ново, което намира практическо приложение. Във 
връзка с това например, Йозеф Шумпетер определя иновациите като „критичен 
измерител на икономическата промяна” (Schumpeter, 1961, p. 28). Питър Дракър 
допълва съдържанието на иновациите и ги дефинира като инструмент на предп-
риемачеството. Доразвивайки тази своя теза прави заключението, че „предмет 
на обсъждане и на представяне като иновационна практика може да бъде единс-
твено целенасочената иновация, почиваща на анализ, плод на системен и упо-
рит труд (Дракър, 2002, с. 25). Той отново подчертава, че „иновацията не е 
всичко, но всичко без иновация е нищо” (Drucker, 2007, p. 172).  

Когато се говори за иновация, обикновено се поставя акцент върху иконо-
мическите и пазарните предимства от нейното внедряване от гледна точка на 
по-високата добавена стойност на крайния продукт и по-големите конкурентни 
предимства, които създават иновационните предприятия. Към тях може да се 
посочат по-пълното задоволяване на нуждите на потребителите, постигането на 
по-ниска пазарна цена, по-ниските производствени разходи, оптимизирането на 
ресурсната осигуреност. 

Независимо от множеството гледни точки за същността и спецификите на 
иновацията, може да се изведе една обща характеристика, а именно, че инова-
цията е плод на действието и динамиката, които водят до промяна. Тази промя-
на може да е свързана с производството на изцяло нов продукт, или да води до 
промяна във вече наложен такъв. И в двата случая иновацията преминава през 
различни етапи, в които се комбинират вече съществуващи технологии и проце-
си. От тази гледна точка авторът приема, че иновацията може да се разглежда 
като нов подход (нова идея) за комбиниране на вече наложени на пазара еле-
менти с една основна цел, а именно задоволяването на пазарни потребности по 
един икономически по-ефективен начин.  

Иновациите са предизвикателство както на фирмено, така също и на наци-
онално равнище. Последните години тяхната роля нарасна значително поради 
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нестабилното икономическо развитие в глобален мащаб и честите икономичес-
ки кризи, които се отразяват на разходите за НИРД.  

От една страна, практическата реализация на иновациите изисква справяне 
с редица предизвикателства, както от технически, така също и от организацио-
нен характер. От друга страна те трябва да се разглеждат като интегриран про-
цес, който включва многообразие от аспекти, като степен на подготвеност на 
човешките ресурси, достъп до финансиране и цена на финансовия капитал, бла-
гоприятни условия (среда) за осъществяване на НИРД и др. 

Макар да съществуват множество на брой фактори, които оказват влияние 
на отделните фази на иновационния процес, може да се направи извод, че осо-
бено важно за растежа и развитието на предприятието, респ. на националната 
икономика, е степента на иновативност и произтичащата от нея по-висока кон-
курентоспособност. Тясната връзка между иновации и конкурентоспособност е 
предмет на изследване в редица икономически анализи и разработки, научни 
форуми, симпозиуми и университетски курсове. Това затвърждава практическа-
та значимост на темата на тази статия.  

Независимо от многообразието от гледни точки, преобладава тезата, че 
съществува пряка връзка между степента на иновативност и по-пълното задово-
ляване на нуждите на потребителите. Колкото по-пълно и ефективно предприя-
тията успяват да оползотворят ограничените ресурси като повишат иновацион-
ния си потенциал, толкова по-благоприятни са техните възможности за реали-
зация на вътрешния и международния пазар. 

Иновативността и конкурентоспособността на едно предприятие, на ико-
номически сектор или на икономиката като цяло, трябва да се разглеждат като 
специфични характеристики, които не са присъщи за всички пазарни участни-
ци. За всяко предприятие е важен неговият иновационен потенциал и възмож-
ностите за практическо реализиране на иновацията. Друг важен момент е нали-
чието на съответствие между предварителните цели и постигнатите резултати 
от пазарното внедряване на иновационния проект.  

Друг аспект на иновативността е достъпът до технологии, знания и добри 
практики, в това число и степента на подготвеност на предприятията да се въз-
ползват от достъпа до тях. За съжаление, обаче, не всички пазарни участници 
съумяват да оползотворят възможностите за развитие, които предоставят ино-
вациите. Причините за това може да се търсят основно в липсата на достатъчен 
капацитет за възприемане на нови технологии. В подкрепа на последното може 
да се посочи проведено практическо изследване от В. Коен и Д. Левентал, които 
стигат до заключението, че „капацитетът за възприемане на нови технологии 
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може да се разглежда като важен фактор за дългосрочното оцеляване и конку-
рентоспособността на фирмата”. Според тях, капацитетът може да се дефинира 
като „способност на фирмата да разпознава, усвоява и използва знания от окол-
ната среда” (Cohen, Levinthal, 1990, p. 53). Това твърдение подкрепя една от 
тезите в изследването, изградена върху разбирането, че капацитетните възмож-
ности на българските предприятия трябва да се разглеждат в контекста на пос-
тоянно променящата се вътрешна и външна среда на функциониране.  

2. Среда за развитие на иновациите в България 

Тригодишно изследване на автора показа, че липсва сериозен напредък в 
развитието на научноизследователската и развойна дейност в България. Причи-
ните за това са комплексни, но може да се групират в четири основни направле-
ния: 

• Първо. Законодателната рамка, която определя развитието на 
иновациите в страната има принос за иновационното развитие, но напредъкът в 
тази област се дължи основно на външни за страната фактори, като хармо-
низацията в патентното законодателство с това на Европейския съюз (ЕС), 
например. 

• Второ. Ниската капацитетна подготвеност на ниво „предприятие”, в 
това число липсата на проектна документация и стратегии за развитие на 
високите технологии, включване в клъстери, въвеждане и утвърждаване на 
добри практики в областта на иновациите. 

• Трето. Липсата на държавни стимули за иновационните предприятия. 
• Четвърто. Ограничените алтернативни източници за финансиране на 

иновационни проекти извън програмите на ЕС и националния бюджет на 
страната. 

Националната политическа воля за развитие на науката, технологиите и 
иновациите за последното десетилетие се изчерпва с три документа: Закон за 
насърчаване на научните изследвания (2003 г.); Иновационна стратегия (2004 г.) 
и Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2011 г.). Трябва 
да се отбележи също, че реализацията на тези документи не е подкрепена с ус-
тойчив и последователен финансов и административен ангажимент от страна на 
държавата, което поставя изпълнението на заложените цели и задачи в тях в 
зависимост от конкретната политическа и икономическа конюнктура, а това 
обезсилва значително ефекта от тяхното прилагане. Във връзка с това, като 
много сериозно предизвикателство пред държавното управление се очертава 
зададената национална цел до 2020 г. размерът на разходите за НИРД да дос-
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тигне процентен дял от 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт. С оглед на 
изоставането на страната и липсата на последователни държавни ангажименти 
за приоритетите при развитието на иновациите, тази цел изглежда трудно дос-
тижима.  

Трябва да се отбележи, че съществуват и определени положителни усилия 
за развитие на иновациите. Те са основно по линия на програмите на ЕС, докато 
на национално ниво държавните мерки по-скоро подкрепят тези усилия, без да 
постигат мултиплициращ ефект. По-конкретно е необходимо да се посочат за-
дълженията на страната да усвоява по-значително по размер европейско финан-
сиране чрез националните инструменти ОП „Конкурентоспособност” за прог-
рамния период 2014 – 2020 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП „Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация за програмния период 2014 - 2020 г.” , инициа-
тивата „Джереми”.  

3. Мястото на България на европейската иновационна карта 

Преди да се направи анализ на развитието на иновациите в страната и мяс-
тото, което заема на европейската иновационна карта, е необходимо да се отбе-
лежи изоставането на Европа от САЩ по отношение на развитието на иноваци-
ите и на разходите за НИРД. Така например, за 2016 г. европейската икономика 
отбелязва процентен ръст на тези разходи от 3,2%, докато за САЩ той е 4%, а 
за световната икономика увеличението е 5,7%, в сравнение с данните за 2015 г. 
(SIGNIFICANT BUSINESS R & D GROWTH IN 2016). Във връзка с това, напре-
дъкът на България по отношение на развитието на иновациите трябва да се сле-
ди внимателно, в контекста на специфичните особености на средата и необхо-
димостта от увеличаване на технологичната обвързаност на българската иконо-
мика в европейски и глобален мащаб.  

За целите на това изследване е използвано проучване на Евростат за разхо-
дите за развитие на иновации на национално равнище към месец декември 2017 
г. Обхватът на проучването включва тридесет и шест европейски страни и полз-
ва осреднени показатели за иновационните разходи в ЕС за 2010 г.  

Данните са представени в обобщен вид като Европейски иновационен ин-
декс (The European Innovation Scoreboard). Индексът осреднява данни в няколко 
основни направления – човешки ресурси; научни изследвания; среда за разви-
тие на иновациите; национално финансиране и подпомагане на иновациите; 
фирмени инвестиции; иновационни предприятия „Иноватори” ; иновационни 
информационни канали; активи, формирани в резултат на реализация на инова-
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ционен проект; въздействие на иновациите върху заетостта; въздействие на 
иновациите върху фирмените продажби. Освен широка обхватност по отноше-
ние на изследваните показатели, индексът дава възможност за сравняване на 
обобщените данни между отделни страни за по-продължителен период от вре-
ме. Това дава възможност да се проследи динамиката в иновационното развитие 
на страните и да се обособят в няколко групи, в зависимост от степента на раз-
витие на иновациите: 

• Първа група страни – „Иновационни лидери”; 
• Втора група страни – „Силни иноватори”; 
• Трета група страни – „Умерени иноватори”; 
• Четвърта група страни – „Скромни иноватори”. 
На графика 1 са представени обобщените данни на Европейския иновацио-

нен индекс за 2016 г. при база данни за ЕС за 2010 г. = 100%. 
Както се вижда от графика 1, България заема една от последните позиции в 

класацията за развитие на иновации за 2016 г. и попада в четвъртата група стра-
ни, които се определят като „скромни иноватори”. Допълнителна тревога буди 
и фактът, че за същия период практически липсва напредък на страната по от-
ношение на иновационното развитие при базови данни от предходната година. 
Обобщеният показател за иновативност на европейския иновационен индекс 
показва незначително нарастване на коефициента на иновативност от 0,1 про-
центни пункта, съответно от 47,4% в края на 2010 г. до 47,5% за 2016 г. (вж. 
таблица 1).  
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Източник: Eurostat, European Innovation Scoreboard Interactive Tool, 2017. 

Графика 1. Място на България на европейската иновационна карта 
(базови данни ЕС 2010 г. = 100%) 

 

Преглед на данните за структурното развитие на иновациите в страната 
очертава ясно четири водещи направления, в които се отбелязва съществен нап-
редък, и шест други, които отчитат спад за периода 2010 - 2016 г. и, според ав-
тора, са една от основните причини за ограничаването на интензивния иноваци-
онен растеж на българската икономика. 
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Иновационните области, които отбелязват положителен растеж, са следни-
те:  

� активи, формирани в резултат на реализация на иновационен  
проект; 
� човешки ресурси; 
� среда за развитие на иновациите; 
� въздействие на иновациите върху заетостта. 
Авторът е на мнение, че специално внимание трябва да се обърне наотче-

теното повишаване на разходите за развитие на човешките ресурси заети с раз-
работването и изпълнението на проекти в областта на НИРД. Това може да се 
определи като показателно за осъзнатата нужда от иновиране на икономиката в 
основата на която е подготвеният човешки фактор. От друга страна, съществува 
сериозна диспропорция по отношение на разходите, които се отделят за научни 
изследвания и публикационна активност. Изменението на тези разходи за пери-
ода 2010 - 2016 г., макар и положително, може да се определи като символично, 
в сравнение с разходите, насочени за развитие на човешките ресурси за същия 
период. В известна степен тази диспропорция е изненадваща в контекста на 
добрите иновационни практики в страни с наложени дългогодишни традиции и 
опит. Логично е да се предположи, че една от основните причини за това е лип-
сата на изградена и „пренесена” в страната иновационна култура, както и нео-
съзнатата практическа полза от изграждане и задълбочаване на връзката между 
наука и бизнес. 

Областите на регрес по отношение на иновационното развитие са групира-
ни в шест направления, като тези с най-голямо отрицателно изменение са чети-
ри: 

� финансиране на иновациите с бюджетни средства и рисков капитал; 
� иновационни предприятия; 
� въздействие на иновациите върху фирмените продажби; 
� иновационни информационни канали. 
Специално внимание заслужава да се обърне на сериозното изоставане на 

страната по отношение на институционалното финансово и техническо осигу-
ряване на развитието на иновациите. Това подкрепя направената вече констата-
ция, че освен финансовите средства от европейските програми липсват реални 
алтернативни възможности за финансиране на иновационни проекти. Резерви 
трябва да се търсят основно по отношение на бюджетно финансиране, банково 
финансиране, вътрешнофирмено финансиране, фондове за рисков капитал (вен-
чър фондове), бизнес ангели.  
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Страната продължава да изостава и по отношение на броя на иновационни-
те предприятия и предприемаческата активност. Индексът показва сериозен 
регрес при малките и средните предприятия (МСП) в три основни направления 
– продуктови иновации; организационни иновации; иновации в нововъдения. 
Това поставя МСП в неизгодна пазарна позиция спрямо силно конкурентната 
среда, формирана от вътрешни и външни за страната пазарни фактори и участ-
ници. Липсата на достатъчна готовност и възможност за започване на нови ус-
пешни бизнесначинания закономерно води до по-ниска ниска степен на социал-
но-икономическо въздействие на предприемачеството в България.  

Таблица 1 

Развитие на иновациите в България по области 
(базови данни ЕС 2010 г. = 100%) 

Направление 2010 г. 2016 г. Изменение (%) 

Човешки ресурси 33,7 71,8 38,1 

Научни изследвания 28,5 28,6 0,1 

Финансиране на иновации 59,4 16,1 -43,3 

Фирмени инвестиции в иновации 66,5 59,0 -7,4 

Иновационни предприятия 33,0 11,6 -21,5 

Иновационни инвестиционни канали 30,0 17,7 -12,3 

Иновационни активи 50,7 99,2 48,5 

Иновационно въздействие върху заетостта 87,8 97,9 10,2 

Иновационно въздействие върху продажбите 45,9 33,5 -12,4 

Среда за развитие на иновациите 54,6 66,4 11,8 

Индекс 2010 – 2016 г. 47,4 47,5 0,1 

Източник: Eurostat, European Innovation Scoreboard Interactive Tool, Bulgaria, 

2017. 

4. Секторно и регионално разпределение на разходите за НИРД 

На фона на иновационното изоставане на България, в сравнение с остана-
лите страни от ЕС, повод за оптимизъм дава статистическата информация за 
изменението на секторните разходи за НИРД. Данните на националната статис-
тика показват, че за периода 2010 - 2016 г. иновационните разходи на предприя-
тията нарастват, както в абсолютна стойност, така също и като процент от 
брутния вътрешен продукт (БВП). 
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На графика 2 са представени статистически данни за изменението на раз-
ходите за НИРД в сектор „Предприятия”.  

 

Източник: НСИ, Разходи за НИРД по статистически райони и сектори, 2018. 

Графика 2. Иновационни разходи сектор „Предприятия” 
за периода 2010 – 2016 г. (млн. лв.) 

 
Както се вижда от данните, представени на графика 2, разходите на предп-

риятията за 2016 г., в сравнение с тези за 2010 г., се увеличават с 326 млн. лв. в 
абсолютна стойност, или със 154%.  

Сектор „Предприятия” продължава да бъде лидер по отношение на инсти-
туционалните разходи за НИРД. За 2016 г. общият размер на тези разходи дос-
тига 735 млн. лв., което отрежда процентен дял от 73,3% за сектора. За лидерс-
ката позиция на сектор „Предприятия” говори и фактът, че по размер на инова-
ционните разходи далеч назад се нареждат останалите три институционални 
сектора – „Държавен” – със 156 млн. лв. (21,2 на сто); „Висше образование” – с 
38 млн. лв. (5,2 на сто); „Нетърговски организации” – с 2,2 млн. лв. (0,3 на сто).  

Данните са показателни за водещата мотивация на ръководния менидж-
мънт на предприятията за развитие на техния конкурентен потенциал. От друга 
страна, анализът показва, че съществува съществена диспропорция при разпре-
делението на разходите за иновации. За това говори и фактът, че увеличаването 
на разходите за НИРД за периода 2010 - 2016 г. се отнася за четирите сектора, 
но единствено за сектор „Предприятия” и частично за сектор „Държавен” се 
отчита изменение със съществен годишен темп.  

Незавидното място, което заема сектор „Висше образование” подкрепя 
направената вече констатация, че практически липсва връзка между иноваци-
онните предприятия и научноизследователските центрове в страната. Това се 
очертава като един от основните недостатъци на иновационната екосистема в 
страната и същевременно е повод да се инициират дискусии за мерките от стра-

 

212,107
228,691

300,305 318,64

436,957

623,886 537,932

0,0

150,0

300,0

450,0

600,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Т. Йосифов. Диспропорции при разпределението на разходите 
за научноизследователска и развойна дейност в България 

123 

на на държавното управление за постигане на съществена дългосрочна интегра-
ция между държавата, бизнеса и научните центрове, с ясното разбиране за зна-
чението на този процес и общите ползи от него. 

Констатираните до тук съществени диспропорции по отношение на сек-
торното развитие на разходите за НИРД може да се отнесат и за регионалното 
разпределение на иновационните разходи. Проучването е направено за сектор 
„Предприятия” по статистически данни за 2016 г. Анализът показва тенденции-
те в регионалното развитие на иновационните предприятия. Данните са предс-
тавени на графика 3. 

 

Източник: НСИ, Разходи за НИРД по статистически райони и сектори, 2018. 

Графика 3. Регионална структура на разходите за НИРД, 
сектор „Предприятия” за 2016 г. (хил. лв.) 

 
Данните от графиката показват, че основната част от финансирането за 

осъществяване на НИРД продължава да е силно концентрирано в Югозападния 
район, включващ столицата. В този район на страната за 2016 г. са концентри-
рани близо 72% от общите иновационни разходи, реализирани от предприятия-
та в страната. Ако към тях се добавят и реализираните разходи в Южна цент-
рална България става ясно, че 80% от общите иновационни разходи са насоче-
ните към тези два региона на страната. Това естествено създава предпоставки за 
изтегляне на човешки ресурс към научноизследователските звена, разположени 
в тях и поставя под съмнение пълноценното използване и развитието на науч-
ния и иновационния потенциал в останалите региони на страната, в т.ч. и дъл-
госрочните перспективи за тяхното икономическо развитие. 
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По подобен начин стоят нещата и по отношение на персонала, зает с разви-
тие на НИРД. Не е изненадващ фактът, че за 2016 г. основната част от научния 
персонал е съсредоточен в предприятията и научните институти от сектор 
„Предприятия”. Общият брой на заетите лица е 32 306 души, като за сектора 
техният брой достига 13 565 души, или 42%.  

В регионално отношение диспропорцията е още по-ясно изразена. Анали-
зът показа, че само в Югозападна и Южна централна България в сектор „Пред-
приятия” са заети общо 10 107 души, които формират близо една трета от об-
щия брой на заетите лица с НИРД в страната и 75% от общия брой на заетите в 
сектора (вж. графика 4).  

 

Източник: НСИ, Персонал, зает с НИРД по сектори, статистически райони и 

пол, 2018. 

Графика 4. Дялово съотношение на заетите с НИРД 
в сектор „Предприятия” за 2016 г. 

Заключение 

Това изследване не си поставя за основна цел да потвърди ролята и значе-
нието на иновациите като основен фактор за икономическото развитие. Безспо-
рен е фактът, че разходите за развитие на НИРД не водят автоматично до пови-
шаване на конкурентоспособността на потенциала на предприятията, респ. на 
националната икономика. За успешната реализация на иновационните проекти 
са необходими целенасочени и последователни усилия от страна на проектните 
екипи, информационно и финансово осигуряване на проектните етапи, благоп-
риятна среда и целенасочена държавна политика за развитие на иновациите и не 
на последно място – наличие на фирмена култура като условие за дългосрочно 
пазарно присъствие.  

Анализът показва наличие на сериозни резерви по отношение на качество-
то на средата за развитие на иновациите в страната. Тези резерви се отчитат, 
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както по отношение на липсата на по-категорични мерки от страна на държав-
ното управление за подобряване на условията за развитие на иновациите, така 
също и по отношение на недостатъчните усилия на предприятията за развитие 
на иновационни проекти. Показателен факт за пасивната роля на държавата е 
незавидният дял на средствата за финансиране на НИРД, които се отделят от 
националния бюджет на страната. Това е и основната причина България да про-
дължава да заема последно място в ЕС и едно от последните места в Европа по 
развитие на иновациите. Авторът е на мнение, че независимо от възможностите 
за финансиране на иновационни проекти, които се осигуряват от фондовете на 
ЕС, тяхното значение не трябва да се приоритизира. Въпросът за развитието на 
конкурентоспособния потенциал на националната икономика трябва да бъде 
част от дневния ред на българското държавно управление.  

Тревога буди и наличието на значителни диспропорции по отношение на 
секторното и регионалното разпределение на разходите за НИРД. Нещо повече, 
налага се трайна тенденция към задълбочаване на неравномерното разпределе-
ние на иновационните разходи. В регионален план продължава да се наблюдава 
насочване на иновационните разходи основно в два географски региона на 
страната. Това е естествена предпоставка за задълбочаване на икономическите 
различия между отделните райони в страната, но същевременно дава възмож-
ност за ограничаване на този процес чрез финансово осигуряване и подобряване 
на средата за развитие на иновациите в тези райони.  

Наред с преобладаващо негативните изводи за развитието на иновациите, 
трябва да се отчитат и определени положителни констатации. Така например, 
може да се посочи налагащата се през последните няколко години трайна тен-
денция към растеж на фирмените разходи, насочени към финансиране на НИРД. 
Това говори за все по-осъзнатата нужда от страна на фирмения мениджмънт за 
повишаване на конкурентния потенциал на предприятията, чрез разработване и 
внедряване на продукти и услуги с помощта на иновации. Може да се направи 
предположението, че иновационното качество на българската икономика ще 
продължи да се подобрява по-скоро, въпреки пасивното отношение на държав-
ното управление, а не в резултат на последователни и целенасочени усилия от 
страна на държавата.  
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DISPROPORTIONS IN THE ALLOCATION OF RESEARCH 

AND DEVELOPMENT COSTS IN BULGARIA 

Trayan Pavlov Yosifov 

Abstract 

The economic changes in the country since the late 1980s resulted in the increase of re-
gional disproportions. There has been clear differentiation in regions and economic sectors 
which are leading ones in an economic aspect and such which are significantly lagging behind. 
One of the paramount indices regarding the extent of the regional and branch development is 
the level of costs intended for funding research and development. The focus of this study is the 
disproportions on a regional and branch level and the place Bulgaria occupies in the European 
innovations map in the context of the necessity of increasing the overall competitive power of 
Bulgarian economy.  

Key words: innovations, competitive power, competitiveness, investments, regional de-
velopment. 



ISSN (Online): 2367-6949 ISSN (Print): 1310-0343 

Известия списание на Икономически университет 2 (2018) 
 

ИЗВЕСТИЯ 
списание на Икономически университет – Варна 

http://journal.ue-varna.bg 

 

128 

ПРОБЛЕМЪТ „АДМИНИСТРАТИВНО ЛИСТВАНЕ” 
 

Красимира НАЙДЕНОВА1 
 

 ________________________  
1  Катедра Финанси, Икономически университет – Варна, България. E-mail: krassy_naydenova@ue-

varna.bg 

JEL G100  Резюме 

Ключови думи: 

административно лис-
тване, български ка-
питалов пазар, пуб-
лични дружества, лис-
тване, масова прива-
тизация, фонд за упра-
вление на инвестици-
онни активи, „спящи” 
акции, свободен тър-
гуем обем, концент-
рация на собственост-
та. 

 В края на ХХ век българското правителство се опитва да създаде условия 
за търговия с акциите, които гражданите и приватизационните фондове са 
придобили в процеса на масова приватизация, чрез промени в нормативна-
та база. Според специалните текстове, всички дружества, предмет на масо-
ва приватизация и приватизационните фондове, се листват задължително 
на Българска Фондова Борса София АД. В резултат голяма част от вече 
частните предприятия стават публични дружества, без да преминат по 
волята на акционерите си процеса „going public”. В същото време правила-
та за защита на инвеститорите все още не са на необходимото ниво и в 
повечето случаи собствеността е концентрирана. Последващото отписване 
на компании от регистъра на публичните дружества преди да е налице 
уредбата, изискваща отправяне на търгово предложение, поставя голяма 
част от новите акционери в положение да не могат да продадат собстве-
ността си. Останалите компании започват бърз процес на окрупняване на 
пакети, при което придобиват контрол и акциите на миноритарни акцио-
нери вече не представляват интерес за тях. В резултат административното 
листване създава условия собственост на над 2,5 млн. акционери, с номи-
нална стойност в границите 2-3 млрд. лв., да остане „спяща” и да не гене-
рира доходи за собствениците си. 
Административното листване е причина за създаването на огромен за 
мащабите на националната икономика, но неактивен фондов пазар, поз-
волява задълбочаване на проблема „концентрация на собствеността”, 
формира огромна „спяща”  акционерна собственост и множество незаин-
тересовани акционери. Последствията са ниска пазарна ликвидност и 
висока концентрация на собствеността – характеристики, които го опре-
делят като непривлекателен за инвеститорите В този си вид национални-
ят фондов пазар не е полезен за българската икономика. Всичко посоче-
но изисква разглеждане на различните аспекти на проблема в опит за 
решението му. 
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Въведение 

Добрата финансова система, според Rousseau и Sylla (2003), притежава пет 
ключови компонента, сред които естествено е и добре функциониращият пазар на 
ценни книжа. Полезността на финансовата система, съответно на капиталовия 
пазар, се състои в мобилизирането на капитал за проектите на компаниите, които 
способстват за икономическото развитие и растежа на националната икономика. 

След 1990 г. икономиките в преход от източна Европа създават фондови 
пазари с цел да стимулират и поддържат дългосрочен растеж. Durnev, Li, Mørck 
и Yeung (2003) установяват, че самото съществуване на пазар за финансови 
инструменти не е достатъчно да стимулира бързото развитие. Според тях, въз-
никващите пазари не увеличават качеството на капиталовата алокация поради 
няколко причини, сред които са опортюнистичното поведение и абсолютният 
тренд на цените поради шум, търговия с цел ликвидност или Keynesian animal 
spirits [1]. Посочените дефекти, според авторите, възникват поради политически 
rent-seeking от лица, които нямат интерес от подобряване на условията, защото 
в новите не биха били конкурентни. Резултатът е слабият растеж – икономичес-
ки и на производителността.  

България също е сред страните в преход, чиито правителства опитват на-
меса при създаването на капиталов пазар. Всъщност националният ни капита-
лов пазар започва съществуването си два пъти. Първият е в началото на XX век, 
през 1907 г. На него се търгуват 21 компании преди Голямата депресия и 30 
преди закриването му през 1947г. [2]. Вторият старт е възможен през 1991 г., 
след приемането на Търговския закон. Първоначално пазарът на ценни книжа и 
първите дружества, които предлагат акции на инвеститорите, възникват спон-
танно, без специално законодателство, единствено на основата на Търговския 
закон. Хиперинфлацията от 1996 г. – 1997 г. слага край на романтичното нача-
ло. Рестартът е с държавна намеса, чрез промяна в нормативната база, според 
която всички дружества, обект на масова приватизация, стават публични. Регу-
лираната търговия с ценни книжа става факт едва през 1995 г., след приемането 
на първата специална нормативна база [3].  

В резултат на проведената през 1996 г. – 1997 г. първа вълна на масовата 
приватизация, повечето от пълнолетните български граждани получават безп-
латни акции от предприятията, в които работят, както и бонови книжки с 25 000 
инвестиционни бона. Тези бонове дават право за участие в търговете от масова-
та приватизация, както и възможност срещу тях да се придобият акции от ново-
учредените приватизационни фондове. 
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Приключването на първата вълна разкрива множество проблеми, свързани 
с правата на придобитите акции. Повечето от уставите на компаниите, вече с 
множество акционери, не предвиждат свободно прехвърляне на акциите. В до-
пълнение няма изградена пазарна инфраструктура, която да опосредства сдел-
ките.  

Решението на посочените сериозни проблеми пред разпореждането с цен-
ните книжа, обект на масовата приватизация, действащото тогава правителство 
вижда в листването на всички дружества, чиито акции са били придобити чрез 
инвестиционни бонове или като безплатни, поради трудовия стаж на работни-
ците и служителите. Това се отнася и до приватизационните фондове. В резул-
тат стартиращият капиталов пазар се захранва с множество публични емисии и 
милиони акционери – според повечето източници, обект на масовата привати-
зация са 1080 дружества, а техните акции, както и акциите в приватизационните 
фондове, вече се притежават от над 2,5 млн. акционера. 

Статутът „публично дружество” се дава на компаниите чрез промяна във 
вече отменения закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните 
дружества и те се листват административно [4]. В този момент се решават ня-
колко важни проблема: 

- законът премахва винкулираността на акциите и те могат да се прехвър-
лят свободно, което позволява сделките с тези ценни книжа; 

- акционерите получават възможност да продадат книжата си; 
- възниква пазар и се създава минималната изисквана инфраструктура, 

опосредстваща сделките; 
- вече е възможно не само да се продадат притежаваните ценни книжа, но 

и да се купуват акции от всички дружества, търгувани на регулирания пазар; 
- приватизационните фондове могат да прехвърлят притежаваните от тях 

пакети и да купуват нови акции, с което окрупняват участията си. 
Решените чрез административното листване проблеми създават базата за 

възникването на активна търговия с акциите на дружествата, обект на масовата 
приватизация, както и с притежаваните от гражданите акции в приватизацион-
ните фондове и другите дружества, обект на масова приватизация. В същото 
време се появяват и условията, които да произведат бъдещите сериозни проб-
леми на българския капиталов пазар – ниска пазарна ликвидност, концентрация 
на собствеността, огромна (но „мъртва”) пазарна капитализация, множество 
акционери, които не са способни да се грижат за собствеността си, с което за-
дълбочават проблема с опортюнистичното поведение и концентрацията на соб-
ствеността. 
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Закъснялата промяна на нормативната база в посока допълнителна защита 
на правата на собственост на акционерите позволява около 700 от общо листва-
ните 1080 дружества да се разделят със статута си на публично дружество без 
задължение за отправяне на търгово предложение. До 2001 г. акционерите на 
тези дружества вече не притежават акции, които могат да предложат за продаж-
ба на регулиран пазар и да осребрят собствеността си, тъй като емисиите са 
делиствани. Отписването позволява на мениджмънта на тези компании отново 
да въведе винкулираност на книжата, както и да се възползва от множество 
сделки, чрез които да се намали стойността им. Такива са увеличението на ка-
питала под условие, сделки със свързани лица без надзор на регулатор и санк-
ция на общото събрание, липса на мониторинг от страна на институционален 
инвеститор. Този факт също препятства развитието на българския капиталов 
пазар. 

Посочените по-горе проблеми са актуални за българския капиталов пазар 
по няколко причини: 

- пазарната ликвидност е изключително ниска; 
- концентрацията на собствеността е твърде висока; 
- регистрира се опортюнистично поведение; 
- посочените по-горе характеристики на българския капиталов пазар го 

определят като неатрактивен за инвеститорите, поради което той не е полезен за 
националната икономика; 

- акционерите на публичните дружества не могат да се разпоредят със 
собствеността си поради ниските пазарни цени, високите транзакционни разхо-
ди и липсата на търсене за книжата; 

- акционерна собственост за 2-3 млрд. лв. по номинална стойност, прите-
жавана от над 2,5 млн. граждани, не се управлява ефективно и не генерира до-
ходи. 

Проблемите изискват анализ и преценка на последствията от подхода „ад-
министративно листване”, както и предлагане на варианти за решения. Обект на 
изследването е българският капиталов пазар, а предмет – усложненията, които 
създава административното листване на дружествата от масовата приватизация. 
Целта е да се разгледат проблемите, породени от административното листване, 
а именно високата концентрация на собствеността, ниската пазарна ликвидност 
и „спящата” акционерна собственост, както и да се установят причините за тях 
и да се потърсят решения. Поставените задачи на изследването са: 

- разкриване на проблемите поради административното листване и при-
чините за тях; 
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- установяване на състоянието на българския капиталов пазар в аспекта 
на административното листване; 

- опит за идентифициране на решения на проблемите. 
Иконометричният инструментариум включва обработка на хронологични 

редове, както периодни (борсов оборот, брутен вътрешен продукт, брой пуб-
лични емисии, свободен търгуем обем, пазарна активност), така и моментни 
(пазарна капитализация). Използвана е методологията на сравнителния анализ 
на агрегирани данни за българския и множество чуждестранни пазари, с цел 
логични заключения за причините и следствията от предприетите действия.  

1. Административното листване създава огромен за мащабите 
на националната икономика, но неактивен фондов пазар 

Въпреки масовото отписване от регистъра на публичните дружества, много 
от компаниите не предприемат или не могат да предприемат тази стъпка. Като 
резултат в момента България се нарежда сред държавите с голям брой публични 
емисии, особено ако този брой се разгледа като относителна величина, в срав-
нение с мощта на националната икономика. 

Актуалният брой на публично търгуваните емисии на българския капита-
лов пазар е 409 (таблица 1). Въпреки стабилната тенденция към намаление, този 
брой е твърде висок. За сравнение капиталовият пазар на Германия се представя 
от 450 емисии, този на Франция – от 465, а този на Италия – от 290. В същото 
време икономиката на Германия формира почти 5% от световната, тази на 
Франция – над 3%, а на Италия се дължат почти 2,50%. Към края на 2017 г. на 
България се падат 0,07% от световния брутен продукт. Люксембург разполага с 
измерим брутен продукт като обща сума, но публично търгуваните емисии там 
са едва 28.  

Сравнението с други бивши социалистически страни потвърждава несъот-
ветствието. Чехия и Румъния произвеждат около четири пъти по-висок продукт 
от България, но броят на публичните емисии при тях е далеч по-нисък – 15 за 
Чехия и 86 за Румъния. В Словакия и Словения се търгуват съответно по 67 и 
35 емисии. 
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Таблица 1 

Сравнителни данни за брутния продукт, броя публични дружества 
и пазарната капитализация 

Държава БВП, млн USD 
Брой 

публични 
дружества 

% на 
националния 
БВП от све-
товния 

% на броя 
публични 
дружества 
от общия 
брой 

% 
MC/GDP 

България 53 238 USD 409 [5] 0,07% 0,95% 14,37 

Чехия 195 305 USD 15 0,26% 0,03% 17,36 

Германия 3 477 796 USD 450 4,58% 1,05% 49,34 

Испания 1 237 255 USD 3 110 1,63% 7,23% 56,94 

ЕС 16 491 323 USD 5 893 21,74% 13,69% 52,44 

Франция 2 465 454 USD 465 3,25% 1,08% 87,57 

Обединено Кралство 2 650 850 USD 1 858 3,49% 4,32% 64,63 

Гърция 192 691 USD 196 0,25% 0,46% 19,29 

Хърватска 50 715 USD 155 0,07% 0,36% 39,79 

Унгария 125 817 USD 41 0,17% 0,10% 17,93 

Ирландия 304 819 USD 41 0,40% 0,10% 39,31 

Италия 1 859 384 USD 290 2,45% 0,67% 27,29 

Люксембург 58 631 USD 28 0,08% 0,07% 103,89 

Черна гора 4 374 USD 112 0,01% 0,26% 92,65 

Норвегия 371 075 USD 180 0,49% 0,42% 62,32 

Полша 471 364 USD 861 0,62% 2,00% 29,42 

Португалия 205 184 USD 43 0,27% 0,10% 27,90 

Румъния 187 592 USD 86 0,25% 0,20% 7,57 

Русия 1 283 163 USD 230 1,69% 0,53% 48,48 

Словакия 89 769 USD 67 0,12% 0,16% 4,88 

Словения 44 709 USD 35 0,06% 0,08% 11,77 

Турция 863 712 USD 374 1,14% 0,87% 19,89 

САЩ 18 624 475 USD 4 336 24,55% 10,07% 146,86 

Свят 75 871 742 USD 43 039      

Източник: Световна банка, https://data.worldbank.org. Данните за публичните 

компании в България за 2017 г. са от БФБ София АД, www.bse-sofia.bg. Използвани са 

последните известни данни за всяка от страните в таблицата. 
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Броят на търгуваните емисии на регулиран пазар не разкрива цялата кар-
тина. През годините множество дружества успяват да се разделят със статута си 
на публично дружество, но се листват и нови компании. В момента повечето от 
търгуваните на основен пазар дружества са публични, в резултат на решение на 
общото събрание на акционерите си, след като са изпълнили всички норматив-
ни изисквания за разкриване на информация. За алтернативен пазар броят на 
доброволно листваните емисии все още е под половината. Много от новите 
компании са дружества със специална инвестиционна цел, при които първично-
то публично предлагане е задължително. 

Прегледът на сделките на българския регулиран пазар показва, че най-
ликвидните компании в дългосрочен план са Софарма АД, ТБ ЦКБ АД, ИХБ 
АД, Доверие Обединен Холдинг АД, ТБ ПИБ АД, Монбат АД, М+С Хидравлик 
АД, Албена АД, Химимпорт АД, Трейс Груп Холд АД, БФБ София АД. Към 
тях могат да се прибавят и ФНИБ АДСИЦ, Адванс Терафонд АДСИЦ, Холдинг 
Варна АД, Неохим АД. Седем от изброените дружества са част от администра-
тивно листваните в резултат на масовата приватизация. Останалите осем са 
нови компании, преминали доброволно цялата процедура на придобиването на 
статута на публично дружество. Общият брой 15 изглежда напълно нормален, 
сравнен с броя на публичните дружества в Унгария и Чехия, както и на база на 
потенциала на националната икономика. 

Петнадесет активно търгувани компании изглеждат адекватен брой, но са 
твърде малко като процент от общо листваните 409 емисии. Административно-
то листване формира широк фондов пазар, с огромна за размерите на национал-
ната икономика пазарна капитализация. Към 11 май 2018 г. стойността на пока-
зателя е 23 890 048 578 лв., от които близо 15 млрд. лв. се дължат на напълно 
неликвидните компании от алтернативен пазар [6]. Капитализацията на дружес-
твата от основен пазар е малко над 9 млрд. лв., а на тези от сегмент „Премиум” 
– около 2,25 млрд. лв. Ако прибавим към тях капитализацията на дружествата 
от сегмент „дружества със специална инвестиционна цел” на основен пазар, то 
цифрата ще достигне почти 3 млрд. лв. за активно търгуваните компании.  

Таблица 2 представя данни за дела на пазарната капитализация от брутния 
вътрешен продукт на България и други страни. Сравнението на пазарната капи-
тализация със стойността на националния брутен вътрешен продукт 
(98 631 000 000 лв. за 2017 г.) за България води до следните изводи: 

- общата пазарна капитализация към БВП за 2017 г. в размер на 24,22% 
поставя България близо до страни като Гърция, Италия, Полша, Португалия и 
Турция; подобно място би било логично за малка, но стара пазарна икономика;  
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- пазарната капитализация на дружествата от основен пазар (сравнително 
ликвидни компании) към БВП е със стойност 9,24% и този показател ни нареж-
да близо до Румъния и Словения; тези държави са със сходна история и подоб-
но класиране изглежда логично; 

- пазарната капитализация на дружествата от сегмент „Премиум” е 2,28%; 
- пазарна капитализация на дружествата от сегмент „Премиум” и на дру-

жествата от сегмент „дружества със специална инвестиционна цел” от основен 
пазар е 2,99%; 

- посочените по-горе два показателя съответстват на нивото на Словакия, 
което също изглежда логично място за възникващ фондов пазар. 

Таблица 2 

Данни за пазарната капитализация като дял 
от брутния вътрешен продукт 

Държава Последни данни % 

Германия 49,34 
Испания 56,94 
ЕС 52,44 
Франция 87,57 
Гърция 19,29 
Хърватия 39,79 
Унгария 17,93 
Ирландия 39,31 
Италия 27,30 
Люксембург 103,89 
Норвегия 62,32 
Полша 29,42 
Португалия 27,90 
Румъния 7,57 
Русия 48,48 
Словакия 4,88 
Словения 11,77 
Турция 19,89 
United States 146,86 
средно за света 98,21 

Източник: сайта на Световната банка, www.worldbank.org. 
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Създаденият широк фондов пазар, с множество публични емисии и висока 
пазарна капитализация, не е ликвиден. Фигура 1 представя историческото раз-
витие на стойността на показателя „пазарна активност”, изчислен като отноше-
ние на регистрирания оборот на регулиран пазар и брутния продукт, на триме-
сечна база. Показателят бележи по-високи стойности в периода 2006 - 2007 г., 
но през останалото време, включително в момента, стойностите са близо до 
нула. Сравнението на няколко агрегирани показатели за ликвидност поставя 
България преди Словакия, но тя постига това с едва 67 публични емисии и дял 
на пазарната капитализация от БВП в размер на 4,88%.  

 

Източник: собствени изчисления на база данни от БФБ София АД. 

Фиг. 1. Стойности на показателя пазарна активност (MA) [7] 
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неликвиден. Пазарната ликвидност влияе на ефективността на позиционирането 
на цените спрямо нова информация (Easley, O'Hara, 1992), тъй като процесът се 
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риране на възвръщаемостта и на отговора на цените на новата информация текат 
постоянно и не са разделени един от друг (Easley, Hvidkjaer, O’Hara, 2002). Спо-
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ликвидност пряко определя полезността на фондовия пазар чрез условията, които 
предоставя на националната икономика да расте по-бързо.  

2. Административното листване позволява задълбочаване 
на проблема „концентрация на собствеността” 

При концентрацията на собственост един или повече големи свързани ак-
ционери притежават значителна част от капитала на търгуваното дружество и 
съответстващите във връзка с това възможности да разполагат с информация за 
емисията, недостъпна или все още неразкрита на останалите акционери с по-
малък или незначителен дял в капитала и могат да налагат решения на общото 
събрание на акционерите и на борда на компанията. Държателите на големи 
пакети акции обикновено са мажоритарни акционери, професионални или инс-
титуционални инвеститори, които поради притежаваната от тях квалификация, 
контакти, канали за достъп до информация и възможности за обработката й, 
реализират икономии от мащаба при събирането и боравенето с информация 
относно емисията. Концентрацията на собствеността се определя като вграден 
защитен механизъм на инвеститорите в среда на ниско доверие и ограничена 
прозрачност (La Porta, Lopez-de-Silanes, Vishny, 1997), характерна за възниква-
щите пазари, на които регулаторната база за защита на инвеститорите не е дос-
татъчно ефективна. 

Концентрацията на собственост е важен фактор за развитието на капитало-
вия пазар и за неговата полезност за националната икономика. Мажоритарното 
участие има съществено значение, защото дава възможност на контролиращите 
акционери да експроприират чрез злоупотреба с вътрешна информация и/или 
чрез сделки със свързани и заинтересовани лица (Rösch, Kaserer, 2010). Опор-
тюнистичното поведение е потенциална възможност за злоупотреби, резулти-
ращо от концентрацията на собственост. То се проявява като решения, които 
мажоритарните акционери вземат в своя полза и във вреда на миноритарните 
акционери. Допълнителен проблем произтича от информационната асиметрия, 
която нараства при мажоритарните участия. Тя повишава опасността от злоу-
потреби и поради възможностите за инсайдърска търговия. Трети проблем е на 
практика неограничената възможност за сделки със свързани лица или за прик-
рити такива сделки.  

Значението на концентрацията на собствеността следва и от съдържанието 
на правилата за листване на много развити фондови пазари – обикновено се 
изисква определен минимален свободно търгуем обем (free float), за да получи 
компанията достъп до висок борсов сегмент.  
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Освен възможностите за опортюнистично поведение, концентрацията на 
собствеността е мощен фактор за ниската пазарна ликвидност, която е постоя-
нен проблем на българския фондов пазар. Според Heflin и Shaw (2010), ефектът 
на концентрираната собственост върху ликвидността е безспорен и отрицате-
лен. Demsetz (1968) установява, че разпръсната акционерна собственост, изме-
рена чрез броя акционери, е положително корелирана с ликвидността на книжа-
та на компанията. Kothare (1997) изследва проявлението на фактора при пуб-
личното предлагане на емисии на първичен или вторичен пазар и достига до 
извода, че и в тези случаи концентрацията на собственост води до нарастване на 
загубите поради неликвидност (liquidity costs). 

Високата концентрация на собственост влияе на ликвидността в още ня-
колко аспекта. Amihud и Mendelson (1986) установяват по-висока изискуема 
възвръщаемост от неликвидните книжа. На пазарите с неефективна защита на 
миноритарните акционери намерението на инвеститорите да придобият дял в 
компания с мажоритарен акционер се реализира при много ниски цени на акти-
вите, съответно се изисква висока възвръщаемост, както поради премията за 
неликвидност, така и поради опасността от експроприация. В резултат сделките 
с подобни емисии замират и интересът се възстановява при сривове в цените, 
т.е. при неефективен пазар. Вторият аспект е свързан с възможностите на инс-
титуционалните и портфейлните инвеститори да реализират превземане на ком-
паниите с лошо управление или подценени акции, които при висока концентра-
ция на собствеността не са опция. Тези два канала повишават пазарната лик-
видност тогава, когато възможностите за високи капиталови печалби са налич-
ни, но критично я снижават при липсата на перспективи. Така основният инст-
румент за капиталов контрол на развитите фондови пазари не е достъпен и това 
както ограничава печалбите (съответно интереса) на институционалните инвес-
титори, така и срива възможностите за ефективно пазарно отсяване на качест-
вените активи за инвестиране. 

Не винаги концентрацията на собствеността е отрицателен фактор. На доб-
ре функциониращите пазари стратегическите инвеститори не злоупотребяват с 
притежаваната от тях вътрешна информация, тъй като инвестициите им са дъл-
госрочни, а не портфейлни и реномето им и бизнесът им са пряко свързани с 
компанията. Те осигуряват и допълнителни ползи чрез по-ефективен менидж-
мънт. В случаите, в които контролът се държи от голям броят институционални 
инвеститори, никой не притежава мажоритарен дял и спредът между котиров-
ките “ купува-продава” е нисък, съответно ликвидността нараства. Позитивното 
влияние се отчита основно тогава, когато държателите са взаимни фондове, 
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докато в случаите на търговски банки, пенсионни и застрахователни фондове и 
инвестиционни мениджъри връзката е незначителна (Ginglinger и Hamon, 2004). 
Обяснението е, че взаимните фондове търсят книжа с ниски разходи по ликвид-
ността и са ограничени от правила, разписани при учредяването на фонда и 
определящи стратегията им на инвестиране. Допълнително е установено, че в 
дружествата с мажоритарно участие ефективността на мениджмънта е по-
висока, което пък се отразява положително върху цените на акциите. В този 
смисъл, според Schleifer и Vishny (1986), присъствието и влиянието на големите 
акционери върху управлението смекчават конфликта „агент-принципал” и се 
реализират ползи от това тяхно участие – споделени ползи от контрола (shared 
benefits of control), от които естествено се възползват всички акционери (прояв-
ление на теорията за „пътника без билет”). 

Възможностите за опортюнистично поведение поради концентрираната 
собственост са резултат от нормативната уредба на публичните дружества, от-
насяща се до защита на инвеститорите, но най-вече от прилагането на нормите, 
от работата на регулиращите и неформалните институции, както и от ефектив-
ността на финансовите медии. Възможната експроприация на ниво държава 
формира доверието в пазара и така фундаментално определя пазарната ликвид-
ност и атрактивността на националните компании за инвеститорите. 

Всичко казано по-горе за концентрацията на собствеността и наличието й 
на българския фондов пазар, я прави сериозен проблем. Този проблем е форми-
ран и поради административното листване, тъй като търговията с акции на ре-
гулиран пазар става възможна без наличието на адекватна регулативна база, 
позволяваща придобиване на мажоритарно участие при изискване за търгово 
предложение към миноритарните акционери. Процесът на концентриране на 
собствеността на българския фондов пазар е факт от десетилетия. Според Пет-
ранов (2000) публичните дружества възникват в резултат на масовата привати-
зация, а структурата на собствеността в тях – спонтанно. Резултатът е напълно 
естествен – предоставящите ресурси не са защитени, миноритарните акционери 
не разполагат с механизми да влияят за увеличаване на стойността на инвести-
циите си и са готови да се освободят от тях относително лесно (Петранов, 2000).  

Освен липсващата нормативна база, уреждаща търговото предложение при 
мажоритарен дял, този проблем съществува и поради липсата на изискване в бор-
совите правила за минимален свободно търгуем обем. Новите публични дружест-
ва, листвани поради законово изискване, стават публично търгувани без да има 
достатъчно ефективна защита на миноритарните акционери. Отпадат и ограниче-
нията по закона за приватизационните фондове, след като те се задължават, след 
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промяна в същия закон от 1999 г., да преуредят дейността си като холдинги или 
инвестиционни дружества. Именно посочените ограничения в чл. 7 („никой не 
може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от акциите 
на един приватизационен фонд”) и в чл. 30 („приватизационният фонд не може да 
придобива повече от 34 на сто от акциите с право на глас на едно дружество”) [8], 
гарантират условията за ниска концентрация на собствеността след проведената 
приватизация на огромна по размери държавна собственост. Отпадането на тези 
ограничения, както и липсата на адекватни борсови правила и законово изискване 
за търгово предложение при придобиване на мажоритарно участие, позволяват 
фондовете да разменят пакети и да станат основни акционери в дружествата, в 
които доскоро са притежавали не повече от една трета от гласовете. Пътят към 
мажоритарното участие е открит и за всички други инвеститори, включително 
дружествата за работническо-мениджърска приватизация. 

 

Източник: Собствени изчисления на база данни от БФБ – София АД. 

Фиг. 2. Стойности на показателите равнище на оборота (TR), 
пазарна активност (MA), равнище на пазарната капитализация 

(Rmc) и „свободен търгуем обем” (free float) 
 
Проблемът „концентрация на собствеността” характеризира качествено бъл-

гарския капиталов пазар и е сред причините, както за ниската пазарна ликвидност, 
така и за възможностите за опортюнистично поведение. Фигура 2 представя зави-
симостта между агрегираните показатели [9] за пазарна ликвидност и свободния 
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търгуем обем, изчислен като средна величина за всички публични компании. Зави-
симостта се вижда и е логична, тъй като фрагментираната акционерна собственост 
е посочвана от изследователите като важна причина за висока ликвидност. 

При свободният търгуем обем е интересно сравнението между средната кон-
центрация на собственост за българския пазар и нивото на концентрация за най-
търгуваните български компании. При средна ниво на концентрация за 2017 г. 
74,40%, съответно средно ниво на свободния търгуем обем 25,60% за всички пуб-
лични дружества, разгледаните в таблица 3 компании регистрират средно мажори-
тарно участие в размер на почти 63% и среден свободен търгуем обем около 37%, 
т.е. с почти 45% по-висок от останалите дружества. Степента, до която разгледани-
те компании са ликвидни, се определя от повече фактори, но фрагментираната соб-
ственост категорично се посочва от изследователите като фактор за активна търго-
вия и интерес от страна на миноритарните и институционалните инвеститори. 

Таблица 3 

Данни за свободния търгуем обем към 1.11.2017 г. 

Дружество Мажоритарна 
собственост 

Свободен търгуем 
обем към 2017 г. 

Инд. Холдинг България АД 56.26% 43.74% 

ТБ ЦКБ АД 75.17% 24.83% 

ТБ ПИБ АД 85.00% 15.00% 

Химимпорт АД 72.96% 27.04% 

Монбат АД 82.32% 17.68% 

Софарма АД 68.11% 31.89% 

Доверие Обединен Х-г АД 33.88% 66.12% 

Трейс Груп Холд АД 75.97% 24.03% 

Албена АД 69.41% 30.59% 

БФБ София АД 50.05% 49.95% 

ФНИБ АДСИЦ 19.54% 80.46% 

Адванс Терафонд АДСИЦ 42.99% 57.01% 

Холдинг Варна АД 64.09% 35.91% 

Неохим АД 76.30% 23.70% 

М+С Хидравлик АД 77.39% 22.61% 

среден free float   36.70% 

Източник: Централен депозитар АД, http://www.csd-bg.bg/STATISTIC/FREE _FLOAT 
_2017 1101.pdf 
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Концентрацията на собствеността е основна характеристика на публичните 
компании, листвани на фондовия пазар в България. Тя намалява до 2007 г. - 
най-високото ниво на показателя „свободен търгуем обем” (free float) е към 31 
декември 2007 г. – 24,73%. След това отново започва тенденция към намаление 
на свободния търгуем обем (съответно нарастване на концентрацията на собст-
веността) - в края на 2009 г. показателят е със стойност 21,82%, а средната 
стойност за 2014 г. е 16,15% [10]. За 2017 г., по данни на БФБ София АД, сво-
бодният търгуем обем е 25,60%, което е значително повишение, в сравнение с 
2014 г. Въпреки това, средният процент на мажоритарно притежавана собстве-
ност в публичните дружества е 74,40%, което е категоричен белег на висока 
концентрация на собствеността. 

„Относително лесното освобождаване”, според Петранов (2000), за съжа-
ление отдавна не е възможно. Докато в първите години след административното 
листване миноритарните акционери могат много лесно, без транзакционни раз-
ходи, но на много ниска цена да продадат акциите си, то в момента транзакци-
онните разходи са повече от стойността на акциите им. На първо място, това се 
дължи на факта, че мажоритарните контролиращи участия са вече формирани и 
няма необходимост от придобиването на допълнителни книжа. На второ място, 
огромната част от лицата-собственици на книжата, не разполагат с валидни 
документи за тях. Продажбата им изисква депозитарна разписка, а издаването 
на дубликат – разходи, приблизително равни на стойността на книжата. На тре-
то място, огромна част от акциите вече са притежание на наследниците на пър-
воначалните собственици. Процедурите по делба и нови депозитарни разписки 
надвишават стойността на книжата в пъти. Посочените причини предопределят 
съдбата на сметките в Централен депозитар – те ще останат без движение, а 
книжата по тях – с права, които никога няма да бъдат упражнени.  

В обобщение, административното листване, в комбинация със закъснялата 
промяна на регулациите, защитаващи правата на миноритарните акционери и 
липсващите изисквания за минимален свободен търгуем обем в борсовите пра-
вила, води до висока концентрация на собствеността. Този проблем е причина 
за ниската пазарна ликвидност и наличието на опортюнистично поведение. 

3. Проблемът „спящи акции” 

В резултат от административното листване и последващата концентрация 
на собствеността, в България от години съществува проблем, наречен от пазар-
ните участници „спящи акции”. Това са ценни книжа с номинална стойност 
около 2 - 3 млрд. лв., собственост на близо 2,5 млн. акционери, държани в лични 
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сметки в регистър „А” [11]. Около 60% от тези сметки съдържат по 25 акции от 
бивш приватизационен фонд, останалите са с 50 до 100 акции и се отнасят до 
случаите, в които членовете на семейството са се възползвали от правото си да 
прехвърлят инвестиционните си бонове на друг роднина. Част от сметките съ-
държат и безплатни акции, които работниците и служителите в държавните 
навремето предприятия получават въз основа на трудовия си стаж в предприя-
тието. Прехвърлянията с подобни инструменти представляват под 0,001% от 
регистрираните на дневна база. Истинският проблем на „спящите” акции е фак-
тът, че те представляват 26% от акциите на публичните дружества [12] и неиз-
вестно какъв процент от вече делистваните, но качествени компании, като нап-
ример „Солвей Соди” АД. 

Въз основа на посочените по-горе данни Централен Депозитар АД иници-
ира създаването на фонд, който да поеме и управлява „спящите” акции, а лица-
та, собственици на акциите, да получат дялове от този фонд. Предложението е 
фондът да е публично дружество. Инициаторите посочват, че подобна схема на 
управление действа в Румъния чрез Fondul Proprietatea с активи за 3,1 млрд. 
евро и се управлява от Franklin Templeton Investment Management, а от средата 
на миналата година се търгува на Лондонската фондова борса. Предварителните 
изчисления сочат, че подобен фонд в България ще е с пазарна капитализация 
между 2 и 3 млрд. лв. и може да се управлява от известен фонд мениджър с бо-
гат международен опит. 

Първият въпрос, който възниква при преглед на предложението, е свързан 
с правото на разпореждане с чужда собственост. Идеята на Централен Депози-
тар АД е да се извърши служебно прехвърляне към фонда, но и да се предвиди 
възможност първоначалните акционери да могат да си върнат обратно ориги-
налните акции, ако в бъдеще пожелаят това. Докато правните основания против 
подобна стъпка са много, то остава въпросът какво е основанието да не се пред-
приемат никакви действия повече от 20 години за разрешаването на проблема. 

Основният проблем, всъщност, произтича от очакването бъдещият фонд да 
се окаже ключов акционер в някои дружества, предимно бивши приватизацион-
ни фондове, който ще има възможност да влияе върху управлението. Дори при 
ясно структурирана собственост на останалите акционери, институционалният 
инвеститор, контролиращ над 5% от едно публично дружество, разполага с 
много и разнообразни методи за защита на правата си на акционер. На първо 
място, институционалните инвеститори работят при по-дълъг инвестиционен 
хоризонт и разходите, свързани с ликвидността, не са критични за тях, поради 
което и предпочитат по-агресивно инвестиране. Допълнително те притежават 
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административен капацитет да поискат частно или публично регулаторно санк-
циониране при наличие на опортюнистично поведение в дружеството. Често 
институционалните инвеститори действат заедно, както и разчитат на акцио-
нерната подкрепа на частни лица, които иначе не могат да обърнат вота на об-
щите събрания. 

Част от мненията против се основават върху друг фундаментален проблем 
– по „спящите” сметки има различни книжа, някои са ликвидни и по-високо 
оценени, други са неликвидни, с ниски пазарни цени. Вливането на различни по 
стойност книжа не може да означава получаването на равностойни дялове. Ва-
жен проблем произтича и от необходимите изменения на нормативната база, 
които да позволят подобен фонд. От значение са и важните юридически прин-
ципи за защита на неприкосновеността на собствеността. 

Въпреки проблемите около въвеждането на идеята за фонд, който да уп-
равлява „спящите” акции, тя е част от стратегията [13] за развитие на капитало-
вия пазар. Тази стратегия предписва информационна кампания, която да въведе 
собствениците на неактивните сметки в темата и във възможностите им за раз-
пореждане, както и да провокира действие от тяхна страна. 

Освен информационна кампания, стратегията предвижда и мерки за облек-
чаване на процедурите по разпореждане с активите, придобити в процеса на 
масова приватизация, както и на транзакционните разходи. Проблем в случая 
ще възникне от страна на инвестиционните посредници. Докато намалението на 
таксите на Централен депозитар е възможно да се случи поради законова наме-
са, то услугите на инвестиционните посредници се ценообразуват на пазарен 
принцип и е напълно възможно крайното понижение на транзакционните раз-
ходи да не е значително. 

Проблемът със „спящите” акции всъщност е проблем на неактивните смет-
ки, произтичащ от незаинтересованите им собственици. Проведеният вариант 
на масова приватизация има за резултат 2,5 млн. акционери, които не знаят това 
и в същото време не притежават уменията да управляват собствеността си. 
Оценената по номинална стойност собственост за 2 до 3 млрд. лева представля-
ва два до три процента от брутния продукт на страната, вероятно в пъти повече, 
оценена по пазарни цени на активите. На практика най-бедната страна в Евро-
пейския съюз си позволява да не се интересува от собственост в подобен раз-
мер, което със сигурност не е интелигентно инвестиционно решение. 

Според юристи, законното осъществяване на идеята минава през множест-
во промени в нормативната база и сериозни промени в същността й. Мненията 
са различни, като по-долу се извеждат някои от тях: 



К. Найденова. 
Проблемът „административно листване” 

145 

- Всяко разпореждане с акционерната собственост задължително изисква 
обосноваването на сериозен обществен интерес. Едва след това може да се пре-
мине към някаква форма на разпореждане, но прехвърлянето на собствеността 
на тези лица трябва да стане срещу пари, а не срещу дялове в договорен или 
инвестиционен фонд. Това означава, че „спящите” акции може да бъдат прода-
дени, а сумите по тях – платени на собствениците им. Недостатъкът на това 
решение е, че цената на акциите зависи пряко от доброто им управление, което 
е цел на идеята за фонд „спящи акции” – ако те бъдат продадени преди шанса за 
професионално управление, стойността им ще е много ниска. 

- Друга идея е прехвърлянето на акциите по партидите на собствениците 
им, но в частните пенсионни фондове. В този случай няма разпореждане при 
първото прехвърляне, но е ясно, че пенсионните фондове не управляват еди-
нични портфейли, а общ. 

- Алтернативно мнение е да се стъпи върху правния институт „Водене на 
чужда работа без възлагане”. Чл. 60 ЗЗД постановява, че „който предприеме 
управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен, длъжен е 
да се грижи за нея, докато заинтересуваният може да я поеме. Той е длъжен да 
се грижи за работата, както ако би бил упълномощен. Неговата отговорност 
може да бъде намалена с оглед на особените обстоятелства, при които той е 
поел грижата за чужда работа”. Според чл. 61 ЗЗД „ ако работата е била предп-
риета уместно и е била добре управлявана в чужд интерес, заинтересуваният е 
длъжен да изпълни задълженията, сключени от негово име, да обезщети упра-
вителя на работата за личните задължения, които той е поел, и да му върне не-
обходимите и полезни разноски, заедно с лихвите от деня на изразходването 
им”. 

Към момента фондът „спящи” акции не е иницииран, не се обсъждат зако-
нодателни промени, не се дебатира върху решаването на правните проблеми с 
разпореждането. Над 2,5 млн. български акционери остават без реални възмож-
ности да защитят правата си поради незнание и/или високи транзакционни раз-
ходи, а националният фондов пазар продължава да съществува при ниска па-
зарна ликвидност и огромна, но „спяща” пазарна капитализация. 

Неактивните сметки с ценни книжа представляват проблем на включването 
на гражданите в националната финансова система (financial inclusion). Включ-
ването на повече компании от реалния сектор и на гражданите променя състава 
на финансовата система чрез транзакциите, които се състоят, клиентите, които 
използват различните услуги, риска на пазарите, институциите, които работят 
на новите пазари (Hannig и Jansen, 2010). Финансовото включване, според 
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Hannig и Jansen (2010), може да се измери чрез възможността да се използват 
финансови услуги и продукти чрез наличните формални институции, потенци-
алните бариери за използване на услугите като цената и наличието на пункт за 
услуги, както и чрез променлива за качество – съответствието на финансовата 
услуга или продукт с потребността на клиента.  

В аспекта на financial inclusion, българската финансова система не изглеж-
да никак добре. Не е необходимо провеждането на сложни иконометрични тес-
тове, за да се установи че: 

- 2,5 млн. български граждани от около 6 млн. пълнолетни лица (над 40%) 
не се интересуват от собствените си инвестиционни активи; 

- достъпът до инвестиционни услуги е възможен единствено в големите 
градове; 

- разходите за извършването на сделки с ценни книжа често надвишават 
стойността на книжата; 

- потребността на собствениците на „спящите” акции е институционална 
намеса при управлението им, която няма как да бъде осъществена при актуал-
ните условия в българската финансова система, без да се извърши нормативна 
промяна. 

Изводът е, че включването на българските граждани в националната фи-
нансова система, що се отнася до сделките с финансови инструменти, е неус-
пешно. В този смисъл невключването им променя състава на тази система, като 
поставя важна част – капиталовият пазар – в положение на ненужен придатък. 

Заключение 

Проблемите, произтекли от административното листване, формират ста-
билна (вече повече от 20 години) версия на българския капиталов пазар. На него 
са листвани твърде много компании, като повечето от тях не формират значещ 
борсов оборот; съответно акциите им не представляват атрактивен инвестицио-
нен инструмент. „Спящите” акции, обаче, са актив, работещ в полза на мажори-
тарните акционери, като свръхфрагментираната собственост им позволява кон-
трол върху дружествата без да се изисква да придобиват пакети на справедливи 
пазарни цени. От друга страна, неликвидните емисии на зле управляваните 
дружества не представляват интерес за институционалните инвеститори. Друг 
аспект на проблема е високата концентрация на собствеността. Тя също е фак-
тор, който отблъсква институционалните инвеститори и прави националния 
пазар неатрактивен, не на последно място създава и условия за задълбочаване 
на проблема с опортюнистичното поведение. 
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Действащата в момента нормативна уредба не позволява на повечето от те-
зи дружества процедура по делистване. Те не могат да изпълнят изискванията за 
придобиване на необходимия процент за отписване чрез търгово предложение, 
точно поради неактивността и неинформираността на акционерите си. Този 
проблем ги поставя в една от две възможни групи – да търпят разходите на 
изисквания административен капацитет за изпълнение на рестрикциите и да 
плащат ежегодните такси към надзора, депозитарната институция и регулира-
ния пазар или да се възползват от статута си на публично дружество чрез въз-
можностите, предоставени от необлагането на печалбите, реализирани чрез 
сделки на регулиран пазар или признаване на загубите от сделки на ОТС пазара. 
Докато в първия случай губят дружествата и техните акционери, то във втория 
загубите са за сметка на приходите в държавния бюджет.  

Във всички случаи, според Barth и Dan Brumbaugh Jr. (1997), пазарните 
участници се приспособяват към изискванията и постигат относителни конку-
рентни предимства. Вследствие на това става много трудно финансовите систе-
ми да бъдат променени. А за българския фондов пазар е сигурно, че в този си 
вид не е полезен за националната икономика. 

Бележки 

1. Според Кейнс част от нестабилността на пазарите се дължи на характеристи-
ките на човешката природа. Често хората са настроени оптимистично или 
песимистично не поради обективни и математически измерими оценки, а по-
ради субективен оптимизъм или песимизъм.  

2. Историческите данни са от сайта на Българска фондова борса София АД, 
www.bse-sofia.bg. 

3. Информацията е от сайта на Българска фондова борса София АД, www.bse-
sofia.bg. 

4. Точният текст на нормата е „Дружествата по ал. 1 (дружествата, които са 
били включени в програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове по 
реда на глава осма от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и 
общински предприятия, както и дружествата по Закона за приватизационни-
те фондове), са длъжни в едномесечен срок от влизане в сила на този закон 
да подадат заявление по образец за регистрирането им в Комисията (по цен-
ните книжа и фондовите борси)”. 

5. Броят 409 за България е от отчета за 2017 г. на БФБ София АД и представля-
ва брой регистрирани емисии. Данните за останалите държави са за брой 
публични компании и са с източник базата данни на Световната банка. Дан-
ни за България в тази база данни има за по-стар период. 
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6. БФБ София АД разполага с два пазара – основен, за най-ликвидните дру-
жества и алтернативен – за дружествата с епизодични сделки. Сегмент 
„Премиум” от основен пазар е най-представителен; на него се търгуват 
най-ликвидните компании, с най-висок свободен търгуем обем. 

7. Единствено показателят „пазарна активност” е представен за максималния 
период от 2001 г. до края на 2017 г. поради факта, че не изисква данни за 
пазарната капитализация. Другите два агрегирани показателя за пазарна 
ликвидност работят с пазарната капитализация, а данни за нея са налични 
от септември 2009 г. 

8. Текстовете са от отменения Закон за приватизационните фондове. 

9. Използвани са: 
GDP

MC
Rmc = , където Rmc е равнището на пазарната капи-

тализация спрямо БВП, MC – пазарната капитализация, GDP – БВП; 

GDP

TVT
MA = , където MA е пазарната активност (market activity), TVT – об-

щата стойност на сделките на фондовия пазар, GDP – БВП; 
MC

TVT
TR = , къ-

дето TR e равнището на оборота (turnover ratio), TVT – общата стойност на 
сделките, MC – пазарната капитализация. 

10. Данните са предоставени от БФБ София АД. 
11. Регистър „А” на Централния депозитар поддържа сметки с акции, които не 

се администрират от инвестиционни посредници. Извършването на каквито 
и да е сделки с тези акции изисква прехвърлянето им по клиентска сметка в 
регистър „Б” , при инвестиционен посредник. Една от причините да не се 
постъпва по този начин е и наличието на транзакционни разходи. От учре-
дяването на Фонда за гарантиране на инвеститорите инвестиционните пос-
редници заплащат ежегодна такса в рзмер на 0,1%, отделно ДДС в размер 
на 20%, върху пазарната стойност на клиентските портфейли. При нелик-
видни емисии стойността на портфейлите се определя на база на чистата 
стойност на активите и често надвишава в пъти възможната пазарна цена. 

12. Данните в този абзац са част от обосновката, представена от екип на ЦД 
АД при представяне на идеята им за фонд „спящи акции”. 

13. Комисия за финансов надзор, http://www.fsc.bg/bg/novini/savetat-za-razvitie-
na-kapitaloviya-pazar-odobri-strategiya-za-razvitie-na-balgarskiya-kapitalov-
pazar-8278.html 
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THE PROBLEM „ADMINISTRATIVELY FORCED PROCESS 
“GOING PUBLIC” 

Krasimira Kostadinova Naydenova 

Abstract 

At the end of the twentieth century the Bulgarian government tried to create conditions 
for trading in the shares that citizens and privatization funds had acquired in the process of 
mass privatization through changes in the normative base. According to the special texts, all 
companies subject to mass privatization and privatization funds are required to be listed on 
Bulgarian Stock Exchange Sofia Plc. As a result, most private companies becеmе public 
companies without going through the "going public" process at the will of their shareholders. 
At the same time, investor protection rules are not yet at the required level, and in most cases 
ownership is concentrated. The subsequent delisting of companies from the public companies' 
register before the regulation requiring a tender offer, puts a large part of the new shareholders 
in a position not to sell their property. The other companies are starting a quick packet 
consolidation process, where they acquire control and the shares of minority shareholders are 
no longer of interest to them. As a result, the administratively forced listing creates conditions 
of ownership of more than 2.5 million shareholders, with a face value in the range of BGN 2-3 
billion, to remain "dormant" and not to generate income for their owners. 

The administratively forced listing is the reason for creating an enormous, but inactive 
stock market for the national economy, allowing deepening the problem of ownership 
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concentration, forming huge "dormant" shareholders’ property and many uninterested 
shareholders. The consequences are low market liquidity and high ownership concentration - 
characteristics that make it unattractive to investors. As such, the national stock market is not 
useful for the Bulgarian economy. All mentioned requires consideration of the different 
aspects of the problem in an attempt to resolve it. 

Key words: “going public”, Bulgarian capital market, public companies, listing, mass 
privatization, asset management fund, "dormant" shares, free-float, ownership concentration. 
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 В статията се разглеждат различните видове отпуски и съпровождащите 
ги обезщетения, от които родителите могат да се възползват при отглеж-
дане на своите деца. Целта е идентифициране на проблемните полета в 
социалната подкрепа на родителството, които могат да доведат до изпа-
дане в бедност както на децата, така и на домакинството, за един по-
кратък или по-дълъг период. Установява се необходимостта от актуали-
зация на съществуващите документи на ЕС, уреждащи минималните 
права на родителите при отглеждане на малки деца. Наред с това се 
потвърждава потребността от политики, позволяващи съвместяването на 
отпуските за отглеждане на деца и трудова дейност. 
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Въведение 

В светлината на задълбочаващата се демографска криза мястото, което се 
отделя на децата в социалните политики на държавите от ЕС, има особено зна-
чение. От първостепенна важност са мерките, насочени към осигуряване на 
нормалното израстване на бъдещите поколения и предпазването им от рискове-
те на бедността. За да бъдат успешни мерките в тази насока, следва бедността 
да бъде разглеждана като разностранен проблем. Поради това ЕС прилага три 
различни индикатора. Ако личността отговаря на поне един от тях, тя се възп-
риема за намираща се в риск от бедност или социално изключване. Индикатори-
те биват: тежка материална депривация; нисък интензитет на икономическа актив- 
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ност в домакинството; риск от бедност, разглеждайки дела на лицата, живеещи 
с доход под 60% от националния медианен еквивалентен разполагаем доход 
след извършване на социални трансфери. Към 2016 г. по данни на Евростат 
околко 7,5 милиона деца на възраст под шест години се намират в риск от бед-
ност или социално изключване на територията на ЕС. 

Обект на изследване в тази статия са инструментите на социалната полити-
ка в подкрепа на майчинството и бащинството. Направен е опит да се изследват 
мерките за подкрепа на раждаемостта и осигуряване на необходимите доходи за 
нормалното отглеждане на деца. Целта е да се идентифицират проблемните 
полета при социалната подкрепа на родителството, които могат да доведат до 
изпадане в бедност за по-кратък или по-дълъг период. Като основна задача за 
постигането на така определената цел може да се изведе изследването на видо-
вете отпуски, имащи отношение към отглеждането на дете, и свързаните с тях 
обезщетения. Допълнителна задача е изследването на законодателната база, 
уреждаща правата на родителите през първите години от живота на техните 
деца. 

В този контекст статията се фокусира върху България в сравнение със 
страните от ЕС. Разглежданият период 2007 - 2016 г. или годините след присъе-
диняването на страната ни към ЕС. Подложени са на анализ два от компоненти-
те на индикатора риск от бедност и социално изключване – нисък интензитет на 
икономическа активност и риск от бедност при доходи под 60% от медианния 
еквивалентен разполагаем доход след социални трансфери. 

1. Дискусия относно мерките в подкрепа 

на майчинството в икономическата литература 

Обезщетенията за отпуск по майчинство са пример за правителствена на-
меса, засягаща жените в критичен етап от техния живот и имаща потенциала да 
генерира външни ефекти за тяхното здравно, социално и материално благосъс-
тояние. От гледна точка на социалната сигурност, протекцията на майчинството 
включва защита срещу прекъсване или загуба на доходи през периода на отпус-
ка по майчинство, както и улесняване достъпа до здравни грижи за тях и техни-
те деца (ILO, 2010).  

Отпускът по майчинство, подкрепен с парични обезщетения, заместващи 
изцяло или частично предходни доходи, има изключително значение за благо-
състоянието на бременните жени, новите майки и семействата им. Наличието на 
обезщетения предпазва майките и техните деца от социална изолация и евенту-
ална бедност. Липсата на сигурност по отношение на доходите през бремен-
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ността и след раждането може да подтикне жените да се върнат на работа преж-
девременно и по този начин, да изложат на риск своето здраве и здравето на 
децата си.  

Ruhm and Teague (1998) представят кратка история на законодателството за 
отпуска по майчинство в Европа. След Втората световна война повечето държа-
ви с високи доходи въвеждат цялостно законодателство, свързано с отпуска по 
майчинство, което разширява правата на жените. Първоначалната мотивация 
при тези програми е обоснована от опасенията за здравето на детето и майката. 
Нещо повече – те често се възприемат като ограничение за наемане на бременни 
жени, на които същевременно се гарантира подкрепа на доходите или защита на 
работното място. Но от края на 60-те години политиките за отпуск по майчинс-
тво се развиват от забрана към възможност за прекъсване на работата с цел 
грижи за новородени и деца. 

Въздействието на мерките по подкрепа на майчинството са обект на широ-
ка дискусия дори и днес – от гледна точка на продължителността на отсъствие-
то от работа, равнището на заплатата, запазването на работното място, перспек-
тивите за кариера и т.н. (Brugiavini et al., 2012; Dahl et al., 2013; Klerman and 
Leibowitz, 1999; Klerman and Leibowitz, 2000). Все още е спорен въпросът дали 
тези мерки съдействат за подобряване на общите доходи на жените. Някои изс-
ледвания (Avendano et al., 2014) доказват, че в Европа платените отпуски по 
майчинство с междинна продължителност могат да увеличат дългосрочната 
заетост. По-противоречиви са мненията относно политиките, налагащи право на 
дългосрочен отпуск. Някои проучвания дори отхвърлят възможността за поло-
жително въздействие върху доходите на жените, тъй като ползите от запазване 
на работното място се компенсират от обезценяване на човешкия капитал на 
майките, останали далеч от работното си място за дълъг период от време. Едно 
изследване на политическите реформи в Норвегия, водещи до удължаване на 
платения отпуск (Dahl et al., 2013), стига до заключение, че тези реформи уве-
личават времето, прекарано в дома, но имат малък или никакъв ефект върху 
доходите на домакинството и участието на жените на пазара на труда.  

Липсата на консенсус относно крайните ефекти на социалните мерки по 
подкрепа на майчинството е предизвикателство за учените да продължават изс-
ледванията си в търсене на оптимални варианти, в зависимост от спецификите 
на отделните държави. Още повече, че защитата на майчинството се поставя 
като един от фундаментите на устойчивото развитие в Програмата за устойчиво 
развитие до 2030 г., приета от 193-те страни-членки на ООН през 2015 г. (UN, 
2015). 
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2. Адекватност на мерките за закрила 

на майчинството и бащинството? 

Социалното осигуряване (СО) е активна политика, която има за цел защита 
на индивида чрез заместване на предходния му доход посредством обезщете-
ния, обвързани с предишен трудов и финансов принос към осигурителната сис-
тема. Сред основанията за предоставяне на защита от системата на СО е настъ-
пилата временна неработоспособност, вследствие на която личността е неспо-
собна да извършва трудова дейност [Андреева, Йолова, 2018, с. 22-24, с. 31-32]. 
Резултатът е ограничаване на придобиваните доходи от икономическа дейност, 
т.е. неработоспособността има икономически характер. Значение за изследване-
то има единствено временната неработоспособност, настъпила в резултат на 
майчинство.  

Предлаганата защита на майката и новороденото дете, разглеждани като 
специфична рискова група, е предпоставка за нормалното им развитие, но в 
центъра на внимание стои не толкова жената, колкото новороденото дете. 

В България осигурените за майчинство лица във фонд „Общо заболяване и 
майчинство” имат право на парични обезщетения за: 

• временна неработоспособност поради отстраняване от работа по пред-
писание на здравните органи, гледане на болен или член на семейството под 
карантина, гледане на здраво дете, върнато от детско заведение, поради каран-
тина в заведението; 

• трудоустрояване поради бременност или кърмене, а от 1 януари 2017 г. 
и поради напреднал етап на инвитро лечение; 

• бременност и раждане; 
• отглеждане на малко дете; 
• осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. 
Получаваните обезщетения от системата на ДОО най-общо могат да бъдат 

разделени в две големи групи: в период на майчинство и в период, свързан с 
отглеждането на малко дете. Ударението се поставя върху тяхната продължи-
телност и размер отнесени към предходен трудов доход. В допълнение, чл. 34 
от Харта на основните права на Европейския съюз предвижда правото на обез-
щетение „в случаи на майчинство”. 

Според Директива 92/85/ЕИО е наложително предоставянето на право на 
отпуск по майчинство. Препоръчително е той да бъде най-малко 14 седмици, 
като не може да бъде по-кратък от 2 седмици. От съществено значение е не са-
мо срокът, от който жената може да се възползва, но и финансовото обезпече-
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ние за периода, в който не може да извършва трудова дейност и съответно да 
получава трудови доходи. У нас право на обезщетение имат лицата, които спо-
ред чл. 48а от КСО имат 12 месеца осигурителен стаж за този риск. Паричното 
обезщетение е в размер на 90 на сто от брутното трудово възнаграждение или 
осигурителния доход (вж. фиг. 1), върху който са внесени или дължими осигу-
рителни вноски. При самоосигуряващите се лица се разглеждат внесените оси-
гурителни вноски за съответния риск за период от 24 календарни месеца, пред-
хождащи месеца, през който настъпва временната неработоспособност поради 
бременност и раждане. 

 

Фиг. 1. Платен отпуск по майчинство в процентно отношение 

спрямо предходно трудово възнаграждение[1] 
 

От фигура 1 са изключени Белгия, Финландия, Обединеното кралство, Ир-
ландия, Малта и Полша, тъй като те предлагат различно обезщетение в отдел-
ните етапи от майчинството. Обезщетението в тези страни варира от 100% от 
предходния трудов доход до минимално определена сума в еднакъв размер за 
всички осигурени. През последните 13 до 16 седмици в Обединеното кралство и 
Ирландия съответно не се изплаща обезщетение. 

Едва тринадесет от държавите в ЕС осигуряват 100% от предходния доход 
на жената, като често се посочва и максимален размер, който обезщетението не 
следва да надвишава. В допълнение, може да се изгради хипотезата, че колкото 
по-дълъг е периодът на майчинство, толкова по-малка е вероятността обезщете-
нието да бъде в пълен размер от предходните доходи. Такава е именно ситуаци-
ята в страните с най-дълъг отпуск по майчинство, сред които са България (над 
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58 седмици), Обединеното кралство (51), Ирландия (42) и Словакия (34). При 
все това България може да се приеме и като своеобразно изключение, което се 
има предвид дългият период на майчинство, съчетан с високо заместване на 
трудови доходи. Обратно, в дванадесет от тринадесетте страни, в които обезще-
тенията се равняват на 100% от предходните трудови доходи, отпускът по май-
чинство не надхвърля 20 седмици, а средната продължителност е малко над 16 
седмици. Изключение е Хърватия, където жените имат право на отпуск до 30 
седмици, от които 10 са задължителни. 

Европейският парламент прави предложение за пълно заместване на пред-
ходния трудов доход на жените в периода на майчинство. Зад тази идея стои 
осъзнатата необходимост от подкрепа на доходите на семейството при неговото 
разрастване, с което се увеличават и текущите разходи. Този вид подкрепа е от 
особено значение за домакинствата от ниските доходни групи, в които допъл-
нително възникналите разходи представляват силен финансов шок. Последният 
може да се приеме за толкова по-силен, като се има предвид практиката в Бъл-
гария за осигуряване върху минималната работна заплата за страната или за 
съответния бранш. Впоследствие неосигуряването върху действително реализи-
раните доходи води до по-ограничен размер в получаваното обезщетение, а това 
– до допълнително намаление в доходите на домакинството. Най-тежка е ситуа-
цията в семействата, състоящи се от един родител и зависимите от него деца. 
По данни на Евростат през 2016 г. 34% от тези домакинства са в риск от бед-
ност при 60% от медианния разполагаем еквивалентен доход след извършване 
на социални транфсери. 

За да се намали ефектът от финансовия шок, съвместно с инструментите на 
СО се използват и тези на социалното подпомагане, а именно социалните помо-
щи с паричен характер. Значение има и еднократната помощ, предоставяна при 
раждане на дете, която у нас, а и в повечето страни от ЕС има универсален харак-
тер, т.е. отпуска се без значение доходите на домакинството. Но като се има 
предвид именно нейната еднократност, а в определени държави и не особено 
високия й размер, тази помощ не облекчава особено разходите на семейството. 

Липсата на пълно заместване на предходния трудов доход, в съчетание с 
нарасналите разходи на домакинството, особено ако то се намира в ниските 
доходни децили, може да резултира в изпадане на семейството в бедност или до 
допълнително влошаване на ситуацията му. Бедността може да има транзитен 
или по-продължителен характер. Съответно колкото по-дълъг е периодът на 
нейното действие или колкото по-често се проявява в дадено домакинство, тол-
кова по-затруднено ще бъде неговото възстановяване. А това неминуемо ще се 
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отрази върху нормалното израстване на децата. Последното твърдение се пот-
върждава, като се има предвид, че по данни на Евростат за 2016 г. нивата на 
бедност са най-високи именно сред групата на лицата под 18 години, надхвър-
ляйки 21% или почти 20 милиона деца. Малко под 6 милиона са бедните деца 
на възраст под шест години, от които 114 хиляди живеят в България. Тези данни 
отразяват единствено риска от бедност, следователно, под внимание се вземат 
само доходите (в т.ч. и социални трансфери) на домакинството, в което децата 
живеят. За същия период бедността сред лицата между 18 и 64 години и лицата 
над 65 години в ЕС е съответно 17% и 14,6%. За да придобием допълнителна 
представа за ситуацията на децата, можем да разгледаме каква част от тях попа-
да под условно избрания праг от 60%. 

Таблица 1 

Относителен дял на бедните при линия на бедност от 40% от медианния 

еквивалентен разполагаем доход за 2016 г. (по възрастови групи) 

 Под 6 г. 6-11 г. 12-17 г. Под 18 г. 18-64 г. 25-49 г. Над 65 г. Общо 

ЕС 6,8 8,0 8,8 7,8 6,9 6,5 3,3 6,4 

България 20,9 17,6 18,1 18,8 10,5 11,2 3,9 10,6 

Източник: Евростат. 

 
Въпреки притеснителния факт, че над 10% от населението в България жи-

вее с доходи под 40% от медианния доход, ситуацията допълнително се услож-
нява за групата на децата. Лицата на възраст под 6 години са изложени на най-
голям риск, като малко под 21% или 74 хиляди деца в България са в риск от 
бедност.  

Следователно, желанието за предоставяне на по-високи обезщетения идва 
в отговор на стремежа за подкрепа на развитието на децата от най-ранна въз-
раст, от една страна, с цел повишаване на човешкия капитал, а от друга – за 
насърчаване на равенството в обществото. Това има особено значение, като се 
има предвид, че неравенството се проявява още от начало и логично децата на 
бедни родители (най-вече майки) са по-предразположени да израстнат и те като 
бедни родители (Currie, 2009; Currie and Stabile, 2003). 

У нас Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда предвиждат 
правото и на бащата да използва платен отпуск при раждане или осиновяване на 
дете. За разлика от предвидените минимални периоди на майчинство и родител-
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ски отпуск, за отпуска по бащинство не съществува европейски закон или стан-
дарт. Следва да се отбележи, че Европейската комисия прави предложение за 
наличието на такъв с минимална продължителност от две седмици.  

Продължителността на отпуска по бащинство варира значително в отдел-
ните страни, а такъв дори липсва в част от тях (вж. фиг. 2). У нас мъжете могат 
да се възползват от 15 дни или малко над две седмици.  

Малта и Австрия са изключени от фигурата, тъй като предоставяният от-
пуск в държавите е различен за публичния и частния сектор. От 2017 г. в Авст-
рия мъжете имат право на отпуск по бащинство до 4 седмици. 

 

Фиг. 2. Отпуск по бащинство в седмици[2] 
 
Финансовите обезщетения в по-голямата си част са същите, изплащани при 

отпуска по майчинство. Въз основа на данните, посочени в Приложение 1, мо-
жем да изчислим, че мъжете получават до 90,48% средно от трудовия си доход 
за периода на бащинство, към 90,06% за жените[3]. Получаваните обезщетения 
от мъжете достигат до 96,5%. От изчисленията е изключена Австрия, където до 
2016 г. включително право на отпуск имат единствено мъже, заети в публичния 
сектор. Но изключването на държавата би означавало игнориране на ситуация, в 
която доходите на домакинството значително намаляват, макар и за един по-
кратък период, ако мъжът избере да се възползва от правото си на пълен отпуск 
от 4 седмици. 

В България мъжете могат да получат обезщетение от 90% от размера на 
трудовите си доходи, като размерът на обезщетението се определя в чл. 49, ал. 1 
от КСО и е в еднакъв размер за двата пола. Като се има предвид едновременни-
ят ефект от намалелите доходи на домакинството в периода на майчинство и 
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нарасналите текущи разходи, липсата на пълно заместване и при обезщетенията 
за бащинство може да доведе до допълнително ограничение във финансовите 
постъпления на домакинството. 

3. Организация на мерките във връзка 

с отпуска за отглеждане на малко дете  

След навървшване на една година на детето, майките в България могат да 
ползват отпуск за отглеждане на малко дете, който продължава до навършване 
на 2-годишна възраст. Този отпуск, както и неплатеният отпуск за отглеждане 
на дете до 8-годишна възраст, с продължителност 6 месеца, може да се приеме 
за родителски отпуск. Правото на родителски отпуск е индивидуално, следова-
телно, от него също могат да се възползват и мъжете (Torremocha, 2002).  

Основната идея зад този вид отпуск е неговата непрехвърляемост, която 
позволява, от една страна, активно включване на мъжа при отглеждане на дете-
то, а от друга – жената да се реализира на трудовия пазар (Pronzato, 2009). В 
действителност принципът на непрехвърляемост има ограничено действие. Така 
в ревизираното Рамково споразумение за родителския отпуск се предвижда 
поне един от минимално определените месеци да не може да бъде прехвърлян 
на другия родител. 

Според Директива 2010/18/ЕС минималният срок, на който родителите 
имат право, не следва да бъде по-кратък от четири месеца, без обаче да се по-
сочва минимална защита на доходите, която следва да се предостави. Вследст-
вие на това, обезщетения не се отпускат по време на отпуска в държави като 
Кипър, Ирландия, Малта и т.н. При тези обезщетения се наблюдава същата тен-
денция както при получаваните по време на отпуска по майчинство – колкото 
по-дълъг е периодът на отпуска, толкова по-ниско е обезщетението. Така в Лит-
ва, например, родителите могат да получават до 100% от предходни трудови 
възнаграждения до навършване на една година от детето. Но е възможен вари-
ант, при който обезщетения се получават до навършване на две години от дете-
то, като през първата година обезщетението е в размер на 70%, а през втората – 
40%.  

Важна възможност за увеличаване доходите на домакинството представля-
ва заетостта на непълен работен ден, като „родителите трябва да са в състояние 
успешно да съчетават грижата за децата си с успешното професионално разви-
тие” (Благойчева, 2011, с. 241). Този вариант е особено уместен и важен за дър-
жавите, които не предлагат пълна замяна на предходен трудов доход, както и за 
тези, при които липсва финансово обезщетение през някой от етапите, свързани 
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с отглеждането на малко дете. Този вид заетост би бил успешен при наличието 
на така изградени и финансово достъпни центрове за малки деца, които да поз-
воляват съобразяване със специфичната заетост на родителите. В подкрепа на 
последното Uunk et al. (2005) и Stier & Lewin-Epstein (2001) посочват, че отра-
ботените часове от майката в голяма степен зависят от институциите за деца, 
детски ясли и градини. По данни на Евростат, над 50% от домакинства с доходи 
под 60% от медианния еквивалентен разполагаем доход в Ирландия, Испания, 
Кипър, Словакия и Румъния, са в невъзожност да поемат финансовите разходи, 
свързани с посещение на детско заведение през 2016 г. Тези нива нарастват, ако 
допълнително бъде приложено ограничение относно типа семейство. Над 70% 
от домакинствата, състоящи се от самотен родител и зависещите от него деца, 
не могат да посрещнат разходите по посещаване на детска ясла или градина в 
Словакия и Испания. В допълнение, през 2016 г. едва 32,9% от децата под 3 
години посещават някаква форма на детско заведение. Логично посещаемостта 
е най-ниска в страните, в които като основен проблем се посочава финансовият. 

Възможността за почасова заетост в голяма степен зависи и от съществу-
ващата социална политика. В част от страните (сред които Германия, Люксем-
бург, Франция и Холандия) се наблюдава гъвкавост на системата, позволяваща 
на родителя, ползващ родителски отпуск, завръщане към трудова дейност чрез 
редуциране на работните часове или дни в седмицата, без това да доведе до 
прекратяване на съответното обезщетение. Заетостта на непълен работен ден е 
най-разпространена сред жените, живеещи в домакинство с поне едно дете (вж. 
фиг. 3). От посочената фигура е изключена България, тъй като липсват данни за 
всички разглеждани категории. 
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Източник: Евростат. 

Фиг. 3. Почасова заетост сред жени и мъже на възраст 

между 20 и 49 години според вида на домакинството през 2016 г. 

 

Според Booth и Van Ours (2010) традиционно жените, чиито деца са на 
възраст между 0 и 4 години, редуцират трудовата си заетост. От данните, посо-
чени във фигура 3, се установява, че разликата между жените с деца и без деца, 
които са почасово заети, средно за Съюза през 2016 г. е 18%. Най-осезаемата 
разлика е в Германия (44,9%), Австрия (42,7%), Обединеното кралство (37,9%), 
Холандия (31,5%) и Люксембург (28,7%). 

В потвърждение, че именно наличието на деца е причината за заетост на 
непълен работен ден, може да се използва съвкупността от най-често посочвани 
отговори при този избор (вж. фиг. 4). Основен отговор (48,9%), даван от мъже-
те, е липсата на подходяща работа на пълен работен ден. Очаквано жените на 
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територията на Съюза посочват, че зад избора им стои необходимостта от пола-
гане на грижи за дете или друг недееспособен член на домакинството.  

 

Източник: Евростат. 

Фиг. 4. Причини за почасова заетост сред жени и мъже 

на възраст между 25 и 49 години в ЕС през 2016 г. 

 

Независимо от плюсовете, свързани с улеснено завръщане на пазара на труда 
и запазване на работните навици, почасовата заетост допълнително затвърждава 
вече установените традиционни роли в домакинството. Въпреки това, следва да се 
има предвид, че почасовата заетост също има определена тежест при отчитане ико-
номическия интензитет в домакинството. С повишаването на този индикатор се 
повишават и шансовете за подобряване на ситуацията, както на домакинството, 
така и на децата в него. За 2016 г. едва 6,6% от децата, живеещи в семейства с мно-
го висок интензитет на икономическа активност, се намират в риск от бедност при 
60% от медианния разполагаем доход на ниво ЕС. За същия период 55% и 70,4% от 
децата, от семейства с нисък и много нисък икономически интензитет са в риск от 
бедност по данни на Евростат. България отчита значително по-високи нива, в срав-
нение със средните за ЕС, като 72,7% от всички деца, живеещи в семейства с нисък 
работен интензитет, са бедни, а при много нисък интензитет – 86,4%. 

В допълнение, следва да се вземе предвид и възможността за различното 
заплащане на труда според пола и сферата на дейност. По данни на НСИ, общо 
за България различието в заплащането по пол е в рамките на 13,2% за 2016 г., 
т.е. брутното почасово възнаграждение на наетите жени е средно 13,2% по-
ниско от това на мъжете. Следователно, по-дългият неплатен или платен само 
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до определен процент родителски отпуск, ползван от мъжа, би довел до по-
високи загуби за домакинството, при наличието на такава разлика.  

Макар, че през последните години част от държавите от ЕС удължават пе-
риода на бащинство, тенденцията е към увеличаване на дела на мъжете, полз-
ващи родителски отпуск, вместо да го преотстъпват, както и към прилагане на 
по-гъвкаво работно време за родители с малки деца. Но ако родителският или 
отпускът по бащинство не е обвързан с обезщетение в размер на 100%, не би 
следвало да се очаква значително нарастване на прекараното време извън рабо-
та. При запазване на текущите условия, увеличение ще се наблюдава единстве-
но, ако ползването на отпуск от мъжете стане задължително. 

Заключение 

Може да се обобщи, че бедността има най-високо равнище във възрастова-
та група на децата, като сред най-застрашените са тези под 6-годишна възраст, 
най-ранната възрастова група, за която има данни. Създаването на допълнител-
на отчетна група за лица до 3-годишна възраст, би позволило да се определят 
нивата на бедност сред най-малките, което би хвърлило допълнителна светлина 
върху ефективността на провежданите социални политики за подкрепа на дома-
кинства с малки деца. Един от факторите, оказващ влияние върху детската бед-
ност, е обезщетенията, които получават родителите по време на различните 
отпуски за отглеждане на малки деца. Колкото по-продължителен е отпускът, 
толкова по-ниско е обезщетението. Като се има предвид продължаващият де-
мографски срив у нас, е препоръчително запазването на размерите на различни-
те видове отпуски, но като бъдат съчетани с по-високи обезщетения. В допъл-
нение, на ниво ЕС липсва изискване за предоставяне на обезщетение по време 
на родителския отпуск, в резлутат на което такова липсва в част от страните. 
Определянето на минимална доходна защита при този отпуск следва да се разг-
лежда като задача от първостепенна важност. Не на последно място е и ролята 
на бащата. Наложително е въвеждането на стандарти, определящи правата на 
мъжете при отглеждането на деца, като те следва да засягат, както възможните 
периоди за оставане у дома, така и финансовата защита, от която могат да се 
възползват те и техните семейства. Получаваните обезщетения от мъжете в 
България също следва да бъдат в пълен размер от трудовите доходи, като до-
пълнителна мярка за подпомагане на домакинствата. В центъра на тези промени 
следва да стои детето и осигуряването на спокойното му израстване и развитие, 
без риск от бедност, като предоставяната социална защита е опит за поставяне 
на равенство между семейния и професионалния живот. 
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Бележки  

1. Данните са акумулирани чрез изследване сайтовете за социална политика 
и/или съответните официални документи на отделните страни. 

2. Данните са акумулирани чрез проучване на сайтовете за социална политика 
и/или съответните официални документи на отделните държави. 

3. При изчисляване на данните са изключени държавите, които предлагат раз-
лични обезщетения за отделните етапи от отпуска по майчинство/бащинство. 

4. Данните са акумулирани чрез проучване на сайтовете за социална политика 
и/или съответните официални документи на отделните страни. 

Литература 

1. АНДРЕЕВА, А., ЙОЛОВА, Г. (2018) Отпуск при временна неработоспо-
собност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване, Диалог: елект-
ронно списание, бр.1/2018, СА "Д. А. Ценов" – Свищов, с.22-24,с.31-32. 

2. БЛАГОЙЧЕВА, Хр. (2011) Монетарната бедност в България (измерения 
и социална защита). Фабер. 

3. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 година за 
въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и 
здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички-родилки 
или кърмачки. 

4. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. // ДВ № 110, 1999, посл. 
изм. ДВ, № 92, 2017. 

5. КОДЕКС НА ТРУДА.// ДВ № 26, 1986, посл. изм. ДВ, № 86, 2017. 
6. ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2012/С 

326/02. 
7. AVENDANO, M., BERKMAN, L., BRUGIAVINI, A. & PASINI, G. (2014). 

The long-run effect of maternity leave benefits on mental health: Evidence from 
European countries. Netspar Discussion Papers, DP 05/2014-015. 

8. BOOTH, A.L., & VAN OURS, J.C. (2010). Part-time jobs: what women 
want? IZA Discussion Paper No. 4686. Available at: https://ssrn.com/abstract 
=1545113. 

9. BRUGIAVINI, A., PASINI, G. & TREVISAN, E. (2012). The direct impact 
of maternity benefits on leave taking: Evidence from complete fertility histories. 
Advances in Life Course Research, 18, 46-67. 

 
 



Известия 
2018  •  том 62  •  №2 

166 

10. Council Directive 2010/18/EU of 8 March 2010 implementing the revised 
Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC. 

11. CURRIE, J. (2009). Healthy, Wealthy, and Wise? Socioeconomic Status, 
Poor Health in Childhood, and Human Capital Development. Journal of Economic 

Literature. 47(1):87–122 
12. CURRIE J., STABILE M. (2003). Socioeconomic Status and Child Health: 

Why Is the Relationship Stronger for Older Children? American Economic Review. 
93(5):1813–1823. 

13. DAHL, G. B., LOKEN, K. V., MOGSTAD, M. & SALVANES, K. V. 
(2013). What Is the Case for Paid Maternity Leave? National Bureau of Economic 
Research, Inc, NBER Working Papers: 19595. 

14. HOFFERTH, S.L. (1996). Effects of public and private policies on working 
after childbirth. Work and Occupations. 23(4):378-404. 

15. ILO. (2010). Extending social security to all: A guide through challenges 
and options (Geneva). Available at: http://www.ilo.org/global/publications/ilo-
bookstore/orderonline/ books/WCMS_146616/lang--en/index.htm. 

16. KLERMAN, J. A. & LEIBOWITZ, A. (1999). Job continuity among new 
mothers. Demography, vol. 36, no. 2, pp. 145-155. 

17. KLERMAN, J.A. & LEIBOWITZ, A (2000). Labor Supply Effects of State 
Maternity Leave Legislation. IN BLAU FD & RG, E. (Eds.) Gender and Family 

Issues in the Workplace. New York, Russell Sage. 
18. PRONZATO, C.D. (2009). Return to work after childbirth: does parental 

leave matter in Europe? Reviw of Economics of the Household. 7(4):341-360. 
19. RUHM, C. & TEAGUE, J. (1998) Parental Leave Policies in Europe and North 

America. In: FERBER, M. A. (Ed.) Women in the labour market. Volume 2. Elgar 
Reference Collection. International Library of Critical Writings in Economics, vol. 90. 

20. STIER, H., & LEWIN-EPSTEIN N. (2001). Welfare Regimes, Family-
Supportive Policies, and Women’s Employment Along the Life-Course. American 

Journal of Sociology, vol. 106, no. 6, pp. 1731-1760.  
21. TORREMOCHA, I.M. 2002. Lone-parenthood and social policies for lone -

parent families in Europe. In: F.X. Kaufmann and H.J. Schulze (eds) Family life and 
family policy in Europe, pp. 175–216. Oxford: Oxford University Press.  

22. UN (2015). Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, A/RES/70/1. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org 
/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development
%20web.pdf 



Ив. Димитрова. 
Обезщетенията при отглеждане на малки деца – превенция срещу бедността 

167 

23. UUNK W., KALMJIN M., & MUFFELS R. 2005. The Impact of Young 
Children on Women's Labour Supply. A Reassessment of Institutional Effects in 
Europe. Acta Sociologica (Sage Publications, Ltd.), vol. 48, no. 1, pp. 41-62.  

24. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-
/lfsa_epgar. [Accessed: 14/04/2018]. 

25. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_li03. 
[Accessed: 14/04/2018]. 

26. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-
/tespm040. [Accessed: 14/04/2018]. 

27. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tessi120. 
[Accessed: 14/04/2018]. 

28. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tessi123. 
[Accessed: 14/04/2018]. 

29. NSI. http://www.nsi.bg/bg/node/3976. [Accessed: 14/04/2018]. 
 

Приложение 1 

Отпуск по майчинство и отпуск по бащинство
4 

Държави 
Отпуск по майчинство Отпуск по бащинство 

отпуск в брой 
седмици 

Обезщетение 
в % 

отпуск в брой 
дни/седмици 

Обезщетение 
в % 

Белгия 15 варира 10 дни 3 дни 100%, а 
остатъка - 82% 

България 58,6 (410 дни) 90 15 календарни 
дни 90 

Чешка репуб-
лика 

28 70 - - 

Дания 18 100 2 седмици 100 

Германия 14 100 - - 

Естония 20 100 10 работни дни 100 

Ирландия 42 
варира; последните 
16 седм. са непла-

тен отпуск 
2 Варира 

Гърция 

17 
(Специален 

отпуск по май-
чинство до 6 

месеца) 

66,67 
(минимална работ-

на заплата) 
2 дни 100 

Испания 16 100 
13 календарни 

дни + 2 дни при 
раждане на дете 

100 
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Франция 16 100 11 календарни 
дни 100 

Хърватия 30 100 - - 

Италия 20 100 2 дни 100 

Кипър 18 72 - - 

Латвия 16 80 10 календарни 
дни 80 

Литва 18 100 4 седмици 100 

Люксембург 16 100 2 дни 100 

Унгария 24 70 5 дни 100 

Малта 18 
100% за първите 14 
седмици, за оста-
налите 4 –варира 

1 ден – частен 
сектор; 

5 дни – публичен 
сектор 

100 

Холандия 16 100 5 дни 2 дни – 100 %, 3 
дни – 0% 

Австрия 16 100 4 седмици в пуб-
личния сектор 0 

Полша 20 от 80 до 100% 2 седмици 100 

Португалия 10 100 25 работни дни 100 

Румъния 18 85 

5 дни (+ 5 дни 
при преминат 

курс за новоро-
дени) 

варира 

Словения 15 100 10 седмици варира 

Словакия 34 70 - - 

Финланция 17 

90% за първите 56 
дни, 70% за оста-

тъка или минимал-
на сума 

9 седмици варира 

Швеция 14 77,6 10 дни 77,6 

Обединено 
кралство 

52 

варира, но винаги 
се избира по-

ниската сума; пос-
ледните 13 седми-

ци са неплатен 
отпуск 

2 седмици 

90% или мини-
мална сума (по-
ниското от две-

те) 
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BENEFITS FOR RAISING YOUNG CHILDREN – PREVENTION 
OF POVERTY 

Ivelina Dimitrova Dimitrova 

Abstract 

The article presents the different types of leave and the accompanying social benefits 
from which parents can benefit while raising their children. The purpose of the study is to 
identify problematic fields in the social support of parenting that can lead to both children and 
households falling into poverty for a shorter or longer period of time. One of the main findings 
is the overriding need for an update in the existing EU documents governing the minimum 
rights of parents in the care of young children. The article also reaffirms the need for policies 
to reconcile child-care leave and work activity. 

Key words: child poverty, social benefits, maternity leave, paternity leave, parental 
leave. 
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Въведение 

Туризмът, като икономически и социален феномен, през последните десе-
тилетия се характеризира с непрекъснат ръст и задълбочаваща се диверсифика-
ция, като по този начин се превръща в един от най-бързо развиващите се ико-
номически сектори в света. Днес туризмът генерира 10% от световния БВП, 
едно от всеки 10 работни места и 30% от световната търговия с услуги, което го 
прави ключът към платежния баланс и прехраната на много страни. Глобалното 
разпространение на туризма в индустриализираните и развитите държави дове-
де до ползи за икономиката и заетостта в много от свързаните сектори – от 
строителството до селското стопанство и телекомуникациите. Поради бързия 
растеж на сектора се налага въвеждането на принципи, които ограничават отри-
цателните ефекти върху околната среда в бъдеще. 
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Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото – еди-
ният, насочен към постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ 
жизнен стандарт и вторият – за опазване, съхраняване и възстановяване на околна-
та среда сега и за бъдещ период. То предполага икономически растеж, задоволяващ 
нуждите на обществото от благосъстояние в дългосрочен план, без да лишава бъ-
дещите поколения от възможността да задоволят своите нужди (Петров, 2012). 
Насърчава стратегии за икономическо развитие, съобразени с опазването и подоб-
ряването на околната среда и биологичното равновесие на Земята. 

Това изследване е опит да се разкрие ключовата роля на взаимната връзка 
между принципите и изискванията за устойчиво развитие на туризма и същ-
ността на маркетинговите стратегии. Обект е устойчивото развитие на туризма. 
Предмет на изследването е взаимната връзка между устойчивото развитие на 
туризма и маркетинговите стратегии. Използваните методи са литературен об-
зор, теоритичен анализ и синтез, сравнителен анализ на характеристики въз 
основа на вторични източници, метод на формализиране устойчиво развитие на 
туризма – маркетингови стратегии.  

1. Спецификация на туризма и принципите 
на устойчиво развитие 

Потребността от туризъм е особен вид, а мотивите за предприемане на пъ-
туване имат най-различен характер – укрепване на здравето, културни интереси, 
разширяване на социалните контакти, желание за повишаване на образованието 
или професионалните умения (Ракаджийска, Маринов, 2005). Туризмът, като 
индивидуално пътуване, най-често се възприема като „желание”, а не като „за-
дължение”, като доброволно изявена и хедонична потребност. Като съвкупност 
от дейности за задоволяване на възникналата потребност, туризмът създава 
нови работни места; подобрява жизнения стандарт и благосъстоянието на насе-
лението в страните, които го развиват; осъществява се съвместно с други отрас-
ли, като подпомага усвояването на природни и антропогенни ресурси.  

Освен положителните аспекти от развитието на туризма се открояват и ня-
кои отрицателни такива (Рафаилова, 2010b):  

• сезонност – причина за неравномерното търсене, предлагане и потреб-
ление на туристическите услуги и стоки; 

• висока степен на интензивност, спрямо определени територии; 
• повишена емкост на общата инфраструктура; 
• необоснована концентрация, изтощаване на туристическите ресурси, 

унищожаване културното наследство и екологичното равновесие;  
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• намаляващ икономически ефект, поради увеличаване на разходите за 
поддържане на интереса на туристите, несъответствие между очаквани и полу-
чени доходи от туризъм;  

• отрицателен ефект върху ценностната система; негативно отношение на 
туристите към стандартизацията на продукти; дерегулация на локалния бизнес, 
средата на обитаване и социалните дейности за местното население. 

Съвременният свят се сблъсква с предизвикателства като намаляващи ре-
сурси, климатични промени и глобално затопляне, които пряко влияят на биз-
неспрактиките и оказват неблагоприятно въздействие върху икономиката, об-
ществото и околната среда. Устойчивото развитие е съвременна концепция, 
която предполага баланс между елементите от изключителна важност за разви-
тие на туризма – икономика, общество и околна среда. Терминът „устойчиво 
развитие” за първи път е използван в доклада Брундтлад „Нашето общо бъде-
ще”. Той изразява „развитие, което посреща потребностите на настоящите по-
коления, без да компрометира способността на бъдещите поколения да посре-
щат собствените си нужди” (Брундтланд, 1987, с. 41). Концепцията за устойчи-
во развитие присъства в различни документи и публикации (вж. табл. 1). В края 
на 80-те и началото на 90-те години, теоретиците и практиците в сферата на 
туризма обмислят начини на поведение за неговото устойчиво развитие.  

Таблица 1 

Документи, свързани с устойчивото развитие като концепция 

Автор/и, събитие, 
документ, година 

 

(Брундтланд, 1987, 
с. 41) 
„Our Common Future” 

„развитие, което посреща потребностите на настоящите 
поколения, без да компрометира способността на бъдещите 
поколения да посрещат собствените си нужди” 

(Конференция на 
ООН за околната 
среда и развитието, 
1992) 
Earth Summit’92, 
Agenda 21 

Важно постижение на срещата е да не се предприемат дейст-
вия върху земите на коренното население, които биха причини-
ли влошаване на околната среда или биха били културно непод-
ходящи. 

(Общото събрание на 
ООН, 1997) 
Agenda 21 (Rio +5) 

Асамблеята признава напредъка като „неравномерен” и иден-
тифицира ключови тенденции, включително увеличаване на 
глобализацията, увеличаване на неравенството в доходите и 
продължаващо влошаване на глобалната среда. 
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(Харта на ООН, 2000) 
Millennium 
Declaration 

Признават се ценностите и принципите: свобода; равенство-
то; солидарност; толерантност; уважение към природата; 
споделена отговорност 
Стремеж към мир, сигурност и разоръжаване: развитие и 
изкореняване на бедността; защита на нашата обща среда; 
права на човека, демокрация и добро управление; защита на 
уязвимите лица; посрещане на специалните нужди на Африка; 
укрепване на Организацията на обединените нации 

(ООН, 2002) 
Agenda 21 for culture, 
Earth Summit 2002 

Първата Световна публична среща по въпросите на култура-
та, проведена през 2002 г. в Порто Алегре, Бразилия, излиза с 
идеята да се установят насоки за местните културни полити-
ки, подобно на Дневен ред 21 за околната среда. Те трябва да 
бъдат включени в различни подраздели на „Дневен ред 21” и да 
се извършват чрез широк кръг подпрограми, започващи с дър-
жавите от Г8. 

(ООН, 2012) 
„The Future We Want” 

Признава се необходимостта за подкрепа на дейностите за 
устойчив туризъм и съответното изграждане на капацитети, 
които насърчават опазването на околната среда, зачитане на 
дивата природа, флората, биологичното разнообразие, еко-
системите и културното многообразие и подобряване благо-
състоянието и поминъка на местните общности, човешката и 
природната среда като цяло. Насърчават се инвестициите в 
устойчив туризъм, включително екотуризъм и културен тури-
зъм, които могат да включват създаване на малки и средни 
предприятия и улесняване на достъпа до финансиране, включи-
телно чрез инициативи за микрокредитиране на бедните, ко-
ренното население и местните общности в райони с високи 
екологични стандарти, туристическия потенциал.  

(Общото събрание на 
ООН, 2015) 
Agenda 2030 

План за действие за хората, планетата и просперитета. 
Стреми се към премахването на бедността във всичките й 
форми и измерения, включително крайната бедност – най-
голямото глобално предизвикателство и незаменимо изискване 
за устойчиво развитие.  

Забележка: Таблицата е съставена от автора. 

 
От изведените основни позиции в посочените документи в таблица 1 могат 

да се формулират следните изводи: 
• устойчивото развитие инициира съхраняване на ресурси за бъдещите 

поколения; 
• съхранява се идентичността на територията; 
• констатират се задълбочаващи негативни последствия поради глобали-

зацията; 
• апелира се признаването на общочовешките ценности: свобода, равенс-

тво, толерантност, споделена отговорност; 
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• препоръчват се посоки за развитие на местните културни политики; 
• създава се потенциал за развитие на видове туризъм, щадящи природата 

и местните общности; 
• провеждат се мероприятия за превръщане устойчивото развитие на ту-

ризма във фактор за преодоляване на бедността. 
Аналитични идеи се откриват и при Гидингс и кол., Кейтс и кол. и Рафаи-

лова (Giddings, Hopwood and Brien, 2002; Kates, Parris and Leiserowitz, 2005; 
Рафаилова, 2010b). Според тях, четири са основните фундамента на устойчиво-
то развитие: 

- Екологична устойчивост – да поддържа процесите за екологично равно-
весие, биологично разнообразие и природни ресурси. 

- Икономическа устойчивост – да е икономически ефективно и да е нали-
це равнопоставеност между хората. 

- Социална устойчивост – подпомага повишаването на жизнения стандарт 
на местното население и да има взаимност между поколенията. 

- Културна устойчивост – съвместимост с културните ценностите на мес-
тното население. 

Търсейки решения за постигане на устойчиво развитие на туризма Светов-
ната туристическа организация (СТО или UNWTO) обяви 2017 година за Меж-
дународна година на устойчивия туризъм, като с това акцентира, че с растежа 
идва и отговорността. Фокусът на инициативата е насочен главно към промяна 
на политиките, бизнес практиките и потребителските навици, които да форми-
рат устойчивото развитие на туризма и отражението му върху другите иконо-
мически и социални дейности. СТО стартира програма, която има за цел да оси-
гури принос на устойчивия туризъм за 17-те цели на ООН за устойчиво разви-
тие и да насърчи пълната интеграция на туризма с целите за устойчиво разви-
тие. СТО препоръчва спазването на следните принципи: участие на местното 
население от всички социални групи в развитието на туризма на приемащата 
територия; установяване на взаимоотношения на колективна отговорност при 
планирането и взимането на решения; прилагане на системен подход за интег-
рирано решаване на социалните, икономическите и екологичните проблеми; 
използване на екологични ограничители; осигуряване на равенство пред закона 
и правосъдието; осъществяване на дългосрочно, стратегическо планиране с 
грижа за бъдещето. СТО определя устойчиво развитие като – „туризъм, който 
напълно отчита настоящите и бъдещите си икономически, социални и еколо-
гични въздействия, като се задоволяват потребностите на посетителите, индуст-
рията, околната среда и приемащите общности” (World Tourism Organization 
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(UNWTO), 2005, p. 11). От тук следва, че „всички форми на туристическо раз-
витие, управление и действия, които поддържат природната, социалната и ико-
номическата интегрираност и благоденствие на естествените, съградените и 
културните ресурси във времето” (Нешков и кол, 2007, с. 128) е устойчиво раз-
витие на туризма. 

Въпреки ясните принципи на концепцията за устойчиво развитие се откро-
яват множество определения. Устойчивото развитие се представя като визия на 
бъдещето, която съсредоточава вниманието върху набор от ценности, етични и 
морални принципи, които да ръководят бъдещите действия (Butler, Nelson and 
Wall, 1993; Berno and Bricker, 2001; Munier, 2008) и може да бъде постигнатo 
чрез подход, основаващ се на дългосрочно планиране в организацията (Kumar et 
al., 2012). Просер (1994) разглежда устойчивото развитие като широко разпрос-
транено обещание, средство за справяне с проблемите на отрицателното въз-
действие на туризма и запазване на неговата дългосрочна жизнеспособност. 
Брамуел и Лейн (2000) го определят като положителен подход, целящ да намали 
напрежението и съпротивлението, създадени от сложните взаимодействия меж-
ду туристическата индустрия, туристите, околната среда и местното население 
така, че дългосрочният капацитет и качеството им да могат да бъдат запазени. 
Като основна задача не е да се ограничава икономическият растеж на туризма, а 
да се управлява по начин, който е подходящ за туристите, за околната среда и за 
местното население (Liu, 2003). Устойчивото развитие на туризма за дадена 
общност се основава на балансиране между местните обстоятелства и очаква-
ния и най-добрите практики в управлението на околната среда. В посочените 
определения се открояват характеристиките на устойчивото развитие. Първо, 
устойчивото развитие се приема като дългосрочна стратегия за запазване и 
опазване на околната среда, без да се пренебрегва настоящето. Второ, предлага 
се балансирано ниво на благосъстояние между поколенията (настоящи и бъде-
щи). Трето, устойчивото развитие се възприема като универсално валидна схе-
ма, която е приложима във всички страни, без да се отчита тяхното ниво на раз-
витие, социално-културни и политически условия. 

2. Същност на туристическия маркетинг 
и маркетинговите стратегии 

Дефиницията на Крипендорф за туристическия маркетинг определя грани-
ците на понятието „систематизирано насочване и координиране на политиката 
на туристическите фирми, а също така и на частната и държавната политика на 
местно, национално и международно равнище към възможно най-добро задово-
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ляване на потребностите на отделните групи туристи при осъществяване на 
съответстваща печалба” (Доганов, 1994, с. 234). Котлър (1994) дава повече яс-
нота за определени процеси, които извършва маркетингът в туризма като сис-
тема от дейности, включващи проучване, анализ, планиране, осъществяване и 
контрол върху изпълнението на програми за изучаване на потребителското тър-
сене и за създаване и реализация на продукти, удовлетворяващи по най-добрия 
начин потребителите, за да се гарантира достигане на поставените цели. Марке-
тингът в сферата на туризма е процес на създаване на стойност за настоящи и 
потенциални туристи, за пътуващите и постоянните местни жители, което оси-
гурява изграждане и поддържане на  връзки с тях, като по този начин се съхра-
нява и защитава автентичността на използваните ресурси (Рафаилова, 2010a). 

Туризмът се разглежда като съвкупност от стоки и услуги, които са резул-
тат от дейността на туристически и други предприятия, но и от различни блага, 
които са привидно безплатни – слънце, вода, красиви пейзажи, културни и ис-
торически забележителности и имат значение при определяне на неговото ус-
тойчиво развитие. Именно като съвкупност от материални и нематериални бла-
га, представляващи неделимо цяло, туризмът задоволява желанията и очаквани-
ята на туристите (Доганов, 1994), техните конкретни нужди и очаквания за пре-
живявания, емоции и впечатления. Маркетингът в туризма е тясно обвързан със 
спецификата на туристическия продукт, която се изразява в: 

� Нематериалност/неосезаемост – потенциалните потребители не могат да 
се докоснат или да изпробват услугата преди покупка. Работа на маркетинга е 
да направи продукта привлекателен чрез описание, илюстрации, промоции.  

� Неделимост/неразделност – неразривна връзка между производство и 
потребление на туристическите услуги. 

� Нееднаквост/многобразие – услугите са трудно податливи на стандарти-
зация. 

� Нетрайност – туристическият продукт не може да се складира и използ-
ва по-късно, затова усилията на туризма са насочени към планиране и организа-
ция на дейността по начин, по който да няма пропуснати ползи. 

� Неравномерност във времето – зависи от климатични и социални фактори. 
От друга страна, мобилността на потребителите на туристически услуги 

налага маркетингът да е пряко свързан с изпреварващо разкриване на потреб-
ностите и мотивите, които карат индивида да предприеме туристическо пътува-
не. Опознаването на потребностите намалява риска от бързо морално и физи-
ческо остаряване на туристическите услуги и удължава периода на оптималност 
на предлагането. Осъществяването на маркетинг в дългосрочен план е от изклю-
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чително значение за предлагането в туризма и предполага създаване на устойчи-
вост (Ракаджийска, Маринов и Дянков, 2017). Правилното обвързване на очаква-
ния и поведение на туристите със създаването на конкретни туристически про-
дукти за тяхното привличане, при гарантиране на добър икономически ефект и 
опазване на туристическите ресурси, зависи от качеството на  маркетинговия 
процес. От тази гледна точка подходящите маркетингови стратегии могат да бъ-
дат предпоставка за радикални промени в съответствие с технологичния напре-
дък, глобализацията, климатичните изменения и други реалности. Маркетингови-
те стратегии, като условие за вземане на решения, осигуряват дългосрочна визия 
за развитие. Те предполагат начините, по които да се постигнат поставените мар-
кетингови цели и всичко това да се случва в полза на клиента. 

В специализираната литература се разкриват различни характеристики за 
същността на маркетинговите стратегии. В таблица 2 са изведени някои от по-
важните от тях. 

Таблица 2 

Характеристики и определения на маркетинговите стратегии 

Автор, година Определение и характеристики 

(Еванс и Берман, 
1987, с. 54) 

„определя как да се използва маркетинговата структура, за да се 
привлекат и удовлетворят целевите пазари и да се постигнат целите 
на организацията.” 

(Котлър и Келър, 
1988, с. 71) 

„определя широките принципи, чрез които бизнесединицата очаква 
да постигне своите маркетингови цели на целевия пазар. Тя се състои 
от базови решения за общите маркетингови издръжки, маркетинго-
вия микс и маркетингово разпределение.” 

(Берковиц, Керин 
и Риделиус, 1989, 
с. 591) 

„може да бъде приета от която и да е фирма, независимо от съответ-
ния продукт или индустрия, за да се постигне устойчиво конкурент-
но предимство.” 

(Виетал, Кьор-
менди и Буреш, 
1992, с. 19) 

„обхваща решенията и начините за реализиране на маркетингови 
решения – средносрочни и дългосрочни, а също и подбора, който се 
базира на правилата, даващи възможност за постигане на конкретна-
та цел, като всеки път се взимат под внимание условията на заобика-
лящата предприятието среда.” 

(Зайлер, 1993) „описва как фирмата да използва своите средства или силни страни, 
за да оползотвори установените пазарни шансове и да постигне от-
делни и трайни конкурентни предимства.”  

(Феръл и Прайд, 
1994, с. 339) 

„концентрира вниманието си върху дефинирането на целевия пазар и 
разработката на маркетинговия микс за постигане на дългосрочни 
конкурентни и потребителски предимства.” 
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(Карио и колек-
тив., 1994, 
стр.118) 

„...генерална схема или начин за постигане на вътрешнофирмени 
ефективи в определен продукт и съответната му пазарно-
комуникативна форма при строгото отчитане на ограниченията и 
възможностите, произтичащи от маркетинговата среда.” 

(Слейтър и Ол-
сън, 2001,с. 1055-
1067) 

„тя се занимава с решения, свързани със сегментирането и насочва-
нето на пазара, и разработването на стратегия за позициониране, 
базираща се на маркетинговия микс.” 

(Ансари, 2006, с. 
266-293) 

„общата сума на интеграцията на стратегиите за сегментиране, на-
сочване, диференциация и позициониране, създадени да създават, 
комуникират и дават оферта към целевия пазар.” 

(Христов, 2010, 
с. 169) 

„способства за поощряване на размяната на ценности. Тя се използва 
от една страна – за успешното предвиждане на евентуални възмож-
ности, а от другата страна – за успешно реагиране на потенциалните 
заплахи в маркетинговата среда.” 

(Котлър и Арм-
стронг, 2013, с. 
86) 

„Маркетинговата логика, чрез която бизнес единицата се надява да 
създаде стойност за клиентите и да постигне печеливши взаимоот-
ношения с тях.” 

(Американска 
Маркетингова 
Асоциация, 
www.ama.org 
16.03.2018) 

„Изявление (имплицитно или изрично) за това как една марка или 
продуктова линия ще постигне целите си.” 

Забележка: Таблицата е съставена от автора по оригиналните трудове на посо-

чените автори. 

 
От таблица 2 могат да се изведат следните обобщения: 
• маркетинговите стратегии предполагат дългосрочно действие; 
• осигуряват базовите решения за конкретна дейност; 
• съдействат за придобиване на дългосрочно конкурентно предимство; 
• дават отговор на въпроса „как” да се постигат цели; 
• създават условия за адекватност с маркетинговата среда; 
•  предвиждат пазарните шансове и възможности; 
• реагират на потенциалните заплахи; 
• свързват се с разработването на маркетинговия микс и ефективното 

разпределение на маркетинговите ресурси; 
• съдействат за привличане и удовлетворение на целевите пазари и създа-

ване на стойност за клиентите. 
От изведените основни позиции, характеризиращи устойчивото развитие 

на туризма и маркетинговите стратегии следва да се очертае съдържателната 
страна на взаимната връзка между тях. Устойчивото развитие на туризма трябва 
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да се съобразява с икономическите, социалните и екологичните фактори. Балан-
сирането се състои в осъществяването на разумно потребление, без излишно 
употребяване на ресурси, което да избегне негативния ефект върху околната 
среда. Маркетинговите стратегии са инструментите, чрез които се балансира 
между вътрешната и външната среда, като в дългосрочен план се постига траен 
баланс между потреблението и околната среда. Всяка конкретна маркетингова 
стратегия оказва влияние при разработването на маркетинговия микс и гаранти-
рането на потенциал за поколенията и бъдещото развитие. Съдействието на 
маркетинговите стратегии за постигане на конкурентно предимство се оказва 
благоприятен начин за консенсусно балансиране между потребление и околна 
среда. Балансът е свързан със съобразяването с икономическите, социалните и 
екологичните фактори и способства за адекватност в маркетингова среда. Мар-
кетинговите стратегии, от една страна, осигуряват възможност за реакция на 
евентуални потенциални заплахи, а от друга страна овладяват появили се въз-
можности. На фигура 1 са представени илюстрирани връзките между устойчи-
вото развитие на туризма и маркетинговите стратегии, гарантиращи развитието 
в дългосрочен план. 
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Постигането на траен баланс между икономика, общество и околна среда, 
т.е. устойчивото развитие, е възможно, ако се прилагат подходящите маркетин-
гови стратегии за привличане и удовлетворяване на бъдещи и потенциални це-
леви пазари. Гарантирането на дългосрочно конкурентно предимство би се 
осъществило, ако се съхранят туристическите ресурси и тяхната автентичност. 
Ако чрез маркетинговите стратегии се намаляват или избягват негативните 
ефекти от туризма, то се осигурява трайна добавена стойност за туристите, но и 
за местните общности. Автентичността на туристическите ресурси, достигнати-
ят баланс и генерирането на трайна добавена стойност за туристите и местното 
население потвърждават, че е осигурено устойчиво развитие на туризма. 

Заключение 

Основната идея на концепцията за устойчивото развитие на туризма е да се 
постига напредък, без това да влияе негативно на бъдещите поколения. От реша-
ващо значение е да се търси баланс, за да се избягват негативни ефекти върху 
околната среда, местното население и самите туристи. Устойчивото развитие е 
предпоставка за привличане на туристи чрез запазването на автентичността на ту-
ристическите ресурси и по този начин да се гарантира едно уникално преживяване 
за посетителите. Маркетинговите стратегии могат да подпомогнат осъществяване-
то на принципите на устойчиво развитие на туризма чрез подсигуряването на под-
ходящи действия в пазарна среда. Взаимната връзка между принципите на устой-
чиво развитие на туризма и същността на маркетинговите стратегии разкрива клю-
човата им роля за гарантиране на тяхното прилагане. Субектите, ангажирани с раз-
витието на туризма е необходимо да осъзнаят взаимната връзка с маркетинговите 
стратегии, за да полагат усилия за постигане на целите, осигуряващи развитие на 
екологично-, социално- и културно-отговорен туризъм, зачитащ потребностите на 
заинтересованите страни, за постигане на успешни и дългосрочни резултати. 
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CORRELATION BETWEEN THE PRINCIPLES 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM 
AND THE ESSENCE OF MARKETING STRATEGIES 

Vladimira Pileva 

Abstract 

This publication looks at the correlation between the basic principles of the concept of 
sustainable tourism development and the essence of marketing strategies. The aspects of this 
correlation are revealed. The aim is to highlight the key role of marketing strategies for 
sustainable tourism development. 

Key words: sustainable development, tourism, marketing strategy, marketing strategy 
for sustainable development. 
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 Днес младежкият туризъм е считан за световен феномен в туристическа-
та индустрия. Специфичните характеристики на младите туристи извеж-
дат на преден план развитието на различни форми на алтернативен тури-
зъм, какъвто е къмпинговият. Към този момент черноморските къмпинги 
не са достатъчно успешно развити и общото мнение е, че експлоатацията 
и мениджмънтът им не са задоволителни за предлагането на конкурен-
тоспособен туристически продукт. Въпреки това, те разполагат с потен-
циал за посрещане на нуждите на специфичния младежки пазарен сег-
мент. Целта тази публикация е да се разкрият и анализират отношението 
и нагласите на българските младежи за къмпингуване по българското 
черноморие. 
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Въведение 

Динамичното развитие на младежкия туризъм поставя на преден план не-

обходимостта от създаване и предлагане на специфичен туристически продукт, 

удовлетворяващ потребности като заздравяване на връзката „човек – природа”, 

бягство от ежедневието, социализация и споделеност на преживяването. Всичко 

това създава алтернативи за възраждане на рекреативните функции на къмпин-

гите по българското черноморие и усъвършенстване на тяхната експлоатация 

във връзка с увеличаване на младежкия туристопоток у нас. 
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Целта на статията е: чрез проучване, анализ и оценка на отношението и 

нагласите на туристите в младежка възраст към къмпингите по българското 

черноморско крайбрежие да се определят стратегически насоки за подобряване 

на тяхната функционалност и оползотворяване на възможностите им за къмпин-

гов туризъм. Така поставената цел се реализира с изпълнението на следните 

изследователски задачи: определяне на ролята и значението на къмпингите за 

развитието на младежкия туризъм; проучване на мотивите и нагласите на мла-

дежите към практикуване на алтернативни форми на туризъм, в т.ч. и къмпин-

гов; извеждане на предимствата и недостатъците на къмпингите по черномори-

ето; формулиране на предложения и насоки за тяхното последващо развитие. 

1. Методология 

На теоретично ниво, по метода на генерализацията е направен анализ на 

същностните характеристики на младежкия пазарен сегмент. Чрез изясняване 

на връзките между наблюдаваните закономерности в потребителското поведе-

ние на новите поколения са направени обобщения, въз основа на които са опре-

делени ролята и значението на къмпингите по българското черноморие за уве-

личаване на младежкия туристопоток. Проведено е анкетно проучване за нагла-

сите и отношението на младежите към къмпинга като форма на алтернативно 

настаняване при практикуването на къмпингов туризъм. Анализът на резулта-

тите помага за формулирането на стратегически насоки за подобряване експло-

атацията на черноморските къмпинги в контекста на развитието на младежкия 

туризъм. 

Основните проблеми при разработване на проучването се свързват с лип-

сата на точна, ясна и конкретна статистическа информация за количествените 

параметри на къмпингите у нас. Прието е водещият показател за състоянието 

им да бъде „брой места за къмпиране”, а у нас количествените параметри на 

къмпингите се ограничават до „брой стаи” и „капацитет на легловата база”, т.е. 

брой легла. Друг ограничител е отсъствието на предходни изследвания по тема-

та на национално и европейско ниво. Мненията на експерти от бранша не са 

публикувани в достатъчно надеждни за академичната общност източници. Не-

възможността за позоваване на количествени и качествени анализи на обекта на 

изследване възпрепятства прилагането на сравнителен анализ за определяне на 

ролята и значението на къмпингите по българското черноморско крайбрежие за 

развитието на младежкия туризъм. 
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2. Роля и значение на черноморските къмпинги 

за развитието на младежки туризъм в България 

В Регистъра на „Места за настаняване и заведения за хранене и развлече-

ния” (www.ntr.tourism.government.bg) фигурират 29 къмпинга, 21 от които са 

регистрирани по черноморието. Всички те осигуряват минимални условия на 

удобство и комфорт, като едва 3 от тях са категоризирани с 2 звезди, а остана-

лите са еднозвездни. Общата оценка за състоянието на къмпингите по българс-

кото черноморско крайбрежие може да бъде определена като незадоволителна. 

Къмпингът следва да бъде съоръжен, благоустроен, категоризиран терен (Дъ-

бева, 2017). За съжаление, на много места в страната се откриват пропуски по 

отношение на изграждането на инфраструктурни елементи, а голяма част от 

вече изградените са амортизирани. Що се отнася до екологосъобразността, все 

още липсват данни за притежаване на екосертификати, които да гарантират 

равнището на обслужване (Луканова, 2017). Други препятствия пред развитието 

на къмпингите по черноморието са липсата на предприемачески и инвестицио-

нен интерес и силната им зависимост от сезонния фактор, обусловен от различ-

ни по сила на действие влияния: природни, психологически и социално-

икономически (Казанджиева и др., 2014,). 

Въпреки посочените недостатъци, черноморските къмпинги са част от алтер-

нативния туристически продукт на дестинация България. Тяхната суперструктура 

задоволява потребности и интереси, свързани с откривателството, цялостната 

промяна на средата и начина на живот, приобщаване към друг бит, приключенс-

тво и др. (Дъбева, 2016). Именно това са потребностите и мотивите за предприе-

мане на пътуване от новите поколения. Туристите в младежка възраст най-общо 

компенсират липсата на туристически опит с желанието за „изживяване на дести-

нацията”. За разлика от класическия масов турист, участникът в младежки турис-

тически пътувания пътува краткосрочно, но по-често разполага с повече свободно 

време, а бързата му адаптация към нови езици, култури и начин на живот е поради 

необременеността и липсата на предразсъдъци, присъщи на всеки млад човек (По-

пова, 2017). Потенциалът на черноморските къмпинги се изразява най-вече в това, 

че те създават възможности за удовлетворяване потребностите на специфичен па-

зарен сегмент във всеки стадий от възрастовия диапазон 15 г. - 34 г. 

Според критерия „възраст” могат да се обособят следните групи потреби-

тели (Попова, 2017): 

1. подрастващи младежи (15 г. - 17 г.) – не разполагат със собствени фи-

нансови средства и не са самостоятелни юридически. Съществува специална 
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нормативна база, регламентираща техните пътувания. За тях къмпингите са 

алтернативно средство за провеждане на зелени училища, скаутски лагери, 

практикуване на доброволчески дейности или семейна почивка сред природата; 

2. независими младежи (18 г. – 34 г.) – в чуждоезиковата литература са оп-

ределяни като „млади възрастни” или „млади големи” (англ. young adults). От-

личават се с икономическа, юридическа, имуществена и социално-

психологическа самостоятелност. В зависимост от своя статут независимите 

младежи формират няколко подгрупи (Velez, 2016): 

∗ колежани и младежи, градящи кариера (18 г. – 23 г.) – авантюрис-

тичната им натура е основен критерий за избора на къмпинга пред останалите 

форми на алтернативен туризъм; 

∗ необвързани младежи (24 г. – 34 г.) – склонни са към номадство и се 

отличават с висока степен на мобилност; търсят засилен контакт с природата и 

са привърженици на идеята за „завръщане към корените”; 

∗ женени без деца (24 г. - 34 г.) – често срещаната им финансова неста-

билност провокират конкретните потребители към избор на алтернативен ту-

ристически продукт на сравнително ниски цени; по природа са ценители на 

споделеното преживяване, а къмпинговата форма на отдих задоволява потреб-

ността им да живеят в колектив; 

∗ женени с деца (24 г. - 34 г.) – предприемат винаги семейни пътува-

ния, в законово регламентираното им свободно време, съобразено с училищни-

те ангажименти на децата. Изборът им за предприемане на къмпинг пътуване се 

дължи на потребността от спокойствие и бягство от натовареното ежедневие. 

Къмпингите по българското черноморие са перспективна алтернатива на 

масовите туристически пътувания. Във връзка с това следва да се имат предвид 

и глобалните тенденции в развитието на младежката туристическа вълна – те-

ченията на бекпакърите (т.нар. „хора с раници на гърба”), флашпакърите (с по-

добни на бекпакърите характеристики, но с по-силна зависимост от техноло-

гичните нововъведения) и глобалните номади (Allon, 2008). Основните предим-

ства от развитието на младежкия туризъм за българската икономика и по-

конкретно, за сектор туризъм, са свързани със специфичните особености на 

глобалните номади като световен феномен (Keeley, 2001). Тяхната минималис-

тична природа, ограничен бюджет за пътуване и психологическа независимост 

създават нова идеологическа парадигма – икономика, съсредоточена върху ог-

раничаване на масовото потребление и диверсификацията на нишовите турис-

тически продукти (Zotic, 2014). В този смисъл, като ключови особености на 
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младежкия туризъм могат да бъдат определени: необходимост от технологично-

информационната обезпеченост (Chapman, 2016); алтернативност на основните 

услуги чрез избор на икономични места за настаняване и нискобюджетни авио-

линии (Knowles, 2001; Canalis, 2013); ограниченост на допълнителните услуги и 

склонност към потребяване на повече средства за допълнителни услуги в дес-

тинацията (Farahani, 2011). 

Профилът на българския млад турист, практикуващ къмпингов туризъм, е 

изведен чрез анкетно проучване, проведено в периода 10.03.2018 г. - 10.04.2018 

г. Изследването систематизира главните психологически особености на потре-

бителите, мотивите и нагласите им за къмпингуване, както и техните лични 

впечатления от преживяването. 

3. Изследване на нагласите на младежката целева група 

за практикуване на къмпингов туризъм 

При попълването на онлайн анкетата в периода от един месец участваха 

респонденти, български граждани, на възраст 15 г. - 34 г. Общият брой на учас-

тниците в проучването е 63 души, от които 43% мъже и 57% жени. Едва 16% от 

тях са от групата на подрастващите младежи (15 г. - 17 г.), а останалите 84% 

принадлежат към т.нар. „млади възрастни” или „млади големи” (англ. young 

adults) на възраст между 18 г. и 34 г. Социалният статус на представителната 

извадка е разнообразен – 16% се определят само като учащи, 37% – само като 

работещи, а останалите 47% – като работещи и учащи едновременно. По-

голямата част от респондентите попадат в групата на неженените (неомъжени-

те), а 26 души (41%) имат сключен брак. Надвишаването на 100% при някои от 

въпросите се дължи на възможностите за отбелязване на повече от един отго-

вор, според т.нар. многовариантен анкетен модел (англ. multi-answer question 

type). 

Над 70 % от анкетираните лица къмпингуват веднъж годишно, а лидерски 

позиции като средство за настаняване имат бунгалата и палатките. Едва един 

респондент заявява настаняване в кемпер, което подсказва сравнително ниската 

платежоспособност на практикуващите тази туристическа форма (вж. фиг. 1 и 

фиг. 2).  
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Фиг. 1. Честота на практикуване 

на къмпинг туризъм 

Фиг. 2. Предпочитано средство 

за настаняване в къмпинга 
 

Най-посещавани къмпинги по българското черноморие са „Градина”, „Ка-

ваци”, „Якото място”, „Китен”, „Зона Кракен” и „Иракли”. Тяхното предлагане 

е оценено по-скоро като незадоволително (57,1%). Едва 3 анкетирани (4,8%) 

определят условията там като отлични, а 6 (9,5%) – като крайно лоши. Според 

респондентите, основни проблеми в посетените къмпинги са: хигиенните усло-

вия и занижения контрол на сметоизвозването; амортизацията на материалната 

база; пропуските в обслужването; недостатъчната снабденост на обектите от 

обособените търговски сектори със стоки от първа необходимост. Що се отнася 

до споделеността на преживяването, повече от половината анкетирани (54%) 

къмпингуват със семейството си, 39,7% пътуват с приятели, а 6,3% споделят 

отдиха си с колеги или съученици. Възможностите за оползотворяване на сво-

бодното време стоят в основата на мотивацията и потребностите на туристите 

от къмпингуване (вж. фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Оползотворяване на свободното време в къмпинга 
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Данните от фиг. 3 затвърждават предназначението на къмпингите като 

форма на алтернативен туризъм – отделяне на повече време за близки и прияте-

ли в условията на засилената връзка „човек – природа”. Значителна част от рес-

пондентите се развличат с хоби като риболов, плуване, четене и др. Малко под 

30% от тях посещават близкия до къмпинга градски център, където по правило 

може да се открие по-голямо разнообразие на предлаганите допълнителни услу-

ги. Организираните познавателни турове и посещенията на културни институ-

ции в близките градски центрове бележат значителен превес в качеството си на 

продукти на чужда среда на живот и средство за запознаване с местни тради-

ции, история и психология. Специфичните потребности на младежката целева 

група оправдават и присъствието на заведенията за хранене и развлечения като 

алтернатива за постигане на висока потребителска полезност. 

Последващата експлоатация на къмпингите по българското черноморие 

следва да включва и мерки по отношение на явления като АСО-туризъм. Макар 

и придобил масовост в големите курортни комплекси, АСО-туризмът разполага 

със значителен потенциал за практикуване и в къмпинг зоните, особено ако 

липсва завишен контрол при продажбата на алкохолни напитки и разпростра-

нението на опиатни вещества. Отговорите на 8 от респондентите (12,7%) влизат 

в противовес с основното предназначение на къмпингите и разбиранията на 

основните течения на младежката туристическа вълна като бекпакинга. За тях 

водеща роля за получаване на максимални потребителски стойности е шопинг 

екскурзията в близкия до къмпинга градски център. Като съвременен термин 

шопингът разкрива нова психологическа предпоставка за развитие на младеж-

кия туризъм – модата. По правило младежите се поддават в по-голяма степен на 

модата в нейните различни измерения. Най-общо казано, тя е начин за изразя-

ване според вкуса, маниера на обличане и социалното поведение, характерни за 

дадена епоха (Канев, 2013). Модерността в младежкото мислене има двояк ха-

рактер. От една страна, новите поколения търсят актуални начини за оползот-

воряване на свободното време и противопоставяне на негативните последствия 

от глобализационния процес, а от друга, чувството им за принадлежност към 

специфична група (трибализъм) създава определено имитационно поведение. 

Това се потвърждава и от отговорите на респондентите по отношение на причи-

ните за избора на къмпингуването пред останалите форми на отдих. Голяма 

част от тях споделят, че то е предпочитано от техни приятели или близки. По-

ради това можем да твърдим, че българският младеж прави избор не само по 

убеждение, но и по зададени и внушени от други лица усещания, т.е. следвайки 

определени модели на подражание. Двама от участниците в проучването посоч-
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ват като основна причина за предприемане на къмпинг пътуване и отговора 

„защото е модерно”. 

Други мотиви при определянето на къмпинга като предпочитана форма на 

рекреация са сравнително ниските цени на основни услуги; възможността за 

почивка сред природата и бягството от шум и стрес. Един от потребителите 

оправдава предпочитанията си с демонстрирането на освободено поведение, 

посочвайки възможността да „прави каквото си иска”. Неангажиращата среда 

на къмпинга и споделянето на преживяването с лица със сходна идеология и 

морал създават условия за неподправено поведение, което би било дискредити-

рано при класическите форми на настаняване, където има непрекъснат „сблъ-

сък” с обслужващ персонал. 

Склонността към разходване на средства за къмпингов туризъм е силно об-

вързана със степента на платежоспособност на туристите (вж. фиг. 4 и фиг. 5). 

 
Фиг. 4. Личен доход 

на респондентите 

Фиг. 5. Склонност за разходване 

на средства за едноседмичен 

къмпинг отдих 

 

Данните от фиг. 4 и 5 сочат, че значително малка част от българските мла-

дежи са склонни да отделят над 300 лв./човек за едноседмично къмпинг прежи-

вяване. Средната месечна обезпеченост на респондентите се простира във фи-

нансовия диапазон между 501 лв. и 1000 лв., а 17%, вероятно ученици и студен-

ти без работни места, не разполагат с личен доход. Всичко това води до опреде-

ляне на участниците в къмпинг пътуванията като туристи с ограничен бюджет, 

чиито средства в по-голямата си част покриват основно разходи за настаняване 

и изхранване и не създават възможности за потребяване на широка гама от до-

пълнителни услуги. В този смисъл, потребителите отново се доближават до 

профила на т.нар. „хора с раници на гърба” (бекпакъри). Тяхната идеология 
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изисква само най-необходимото за нормално пребиваване, а минималистичната 

им природа позволява самостоятелно създаване на изживяване, простиращо се 

отвъд границите на масовото потребление. 

Анализът на представените данни обосновава следните по-важни изводи: 

� къмпинговият туризм по българското черноморие разполага със значи-

телен потенциал за привличане на туристи от младежката група; 

� основните мотиви за предприемане на къмпинг пътуване на българс-

ките младежи се крият във възможността за споделеност на уникално преживя-

ване сред природата и местната общност, при сравнително ниски цени на еле-

ментите на предлагания продукт; 

� основните изисквания на вътрешния младежки туризъм са свързани с 

предоставянето на екологичен продукт в условията на модернизирана матери-

ална база; 

� модата е една от сериозните психологически предпоставки за форми-

ране на ново потребителско поведение на младежката целева група; 

� развитието на вътрешен и външен младежки туризъм създава реални 

условия за „възраждане” на функциите на къмпингите и засилване на тяхната 

роля за създаването на алтернативни туристически продукти и преодоляване на 

негативните ефекти на сезонния фактор. 

4. Предимства и недостатъци на къмпингите 

по българското черноморие като форма 

на алтернативен младежки туризъм 

Положителна характеристика на къмпинговия отдих по българското 

черноморие е сравнително ниската цена на предлагания продукт (вж. табл. 1). 

Особеностите на настанителната база (възможност за настаняване на четирима 

и повече човека) и включените в цената комунално-битови услуги позволяват 

значителни икономии на разходи за туристите. 
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Таблица 1 

Ценова листа на най-посещаваните през 2017 г. къмпинги по 

българското черноморие 

Критерии 

Цена на най-посещавани къмпинги 
по българското черноморие 

„Якото място” 
с. Лозенец 

„Южен бряг” 
(„Градина”) 
гр. Созопол 

„Иракли” 
с. Емона 

1. Настанителна база, 
собственост на към-
пинга (бунгало) 

60 лв./ден 66 лв./ден - 

2. Настанителна база, 
собственост на туриста 
(палатки, кемпери, 
каравани) 
 * Цената е за място 
за поставяне на нас-
танително средство 
за 4 човека 

50 лв./ден 
2000 лв./сезон 

30 лв./ден 
2300 лв./сезон 

39 лв./ден 
2500 лв./сезон 

Услуги, включени 
в цената 

- туристическа такса; 
- водозахранване; 
- ел. захранване; 
- обзаведен 

кухненски кът за 
общо ползване. 

- туристическа 
такса; 

- паркинг за 1 
МПС; 

- ел. захранване; 
- водозахранване; 
- санит. възел и 

душ; 
- сметоизвозване; 
- охрана. 

- туристическа такса; 
- водозахранване; 
- ел. захранване; 
- санит. възел и душ; 
- Wi-Fi; 
- барбекю. 

Услуги извън цената 

- ползване на топла 
вода (1 лв. за 10 
мин.); 

- барбекю; 
- детска площадка. 

- ползване на сейф - кафе-автомат; 
- пералня; 
- паркинг (кола – 3 

лв.; мотор – 2 лв. на 
ден). 

Източник: Информацията в таблицата е систематизирана от авторите по 

данни на Българската асоциация за къмпинг и караванинг (www.bacc-camping.bg) 

 

Наред с това къмпингът е „мощна среда за формиране на характер и преди 

всичко за културно и морално образование, която насърчава солидарността и 

най-вече принципите на добродетелност, извисяващи нивото на човешкото 

усъвършенстване” (Guevara, 2009). Те са особено средство за усъвършенстване 

на личността и рационализиране на потребителското поведение. Това е важно 
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за туристите в младежка възраст, при които формирането на характер и „усеща-

не за света” е все още незавършен процес. Ключово предимство на къмпингите 

у нас е чувството, което оставят в младите туристи за споделеност на преживя-

ването, създаване на общност, затвърждаване на междуличностните връзки и 

заздравяване на връзката с природата (Marion, 2003). Междувременно те са и 

силно средство за повишаване на физическата дееспособност, издържливостта и 

чувството за колективност в природна среда (Kraiker et. al., 2010). Тук можем да 

причислим и потенциала на къмпингите за целите на организираните студентс-

ки и най-вече ученически мероприятия като скаутски лагери, зелени училища и 

др. Реализирано често в рамките на „крилата на сезона”, комбинираното към-

пингуване увеличава периода на експлоатация на конкретната зона, а с това 

подпомага частично реализирането на приходи от туризъм в по-нерентабилните 

за дестинацията месеци от годината. 

Сред основните недостатъци на къмпингите по българското черноморие в 

контекста на развитието на младежкия туризъм се отличават: амортизацията на 

настанителната база, ниското ниво на екологосъобразност, „бумът” на застроя-

ването, недостатъчният асортимент и пропуските в качеството на обслужване. 

На държавно ниво, в целите на Стратегията за устойчиво развитие на туризма 

от 2014 г. не се споменава развитие на конкретен вид алтернативен туризъм, в 

т.ч. и къмпингов (Маринов, 2017). Все още липсва значителен предприемачески 

интерес, а равнището на национален маркетинг и реклама е силно занижено. До 

сега нито един български къмпинг не е включен в ACSI (Auto Camper Service 

International) – един от най-престижните къмпинг каталози с ориентация към 

младежката група. 

Всичко това налага предприемането на стратегически мерки и действия за 

разпространяването на къмпинг идеологията сред потребителите от възрастовия 

диапазон 15 г. - 34 г. Отразявайки същностните характеристики на конкретния 

пазарен сегмент, къмпингите по българското черноморие могат да бъдат „възро-

дени” като част от алтернативния туристически продукт на дестинация България. 

5. Насоки за развитие на къмпингите по българското черноморие 

като дестинация за младежки туризъм 

Българското крайбрежие е една от най-важните природни забележителнос-

ти за туристите и безспорен икономически ресурс за нашата страна като турис-

тическа дестинацията. С растящото екологично съзнание на пътуващите расте и 

необходимостта от предлагане на екологосъобразен продукт. Поддържането на 

къмпинга като „туристически модел”, който зачита стойността на мястото (при-
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родни и антропогенни ресурси, уникалност, местна общност и народопсихоло-

гия) има стратегическо значение за увеличаването на младежкия туристопоток.  

Поддържането на добро ниво на асортимента и качеството на продукта е 

основна функция на администрирането на секторите, обособени в конкретния 

къмпинг. С оглед на посочените от потребителите в младежка възраст слаби 

страни на черноморските къмпинги у нас, е необходимо да се провеждат инди-

видуални допитвания до реални и потенциални клиенти. Наред с разнообразя-

ването на предлаганите в търговските сектори изделия и консумативи, собстве-

ниците следва да проучват и качеството на природните ресурси (например мор-

ска и питейна вода, въздух и др.) и своевременно да съобщават на отговорните 

органи за възникнали проблеми и нередности. 

Поради разнообразието на практикуваните от младежите дейности сполуч-

ливо би било собствениците (управителите) да подемат инициативата за обосо-

бяване на различни видове къмпинги, според мотива и целите на пътуването: 

• Къмпинги за младежки познавателен туризъм, при който отдихът сред 

природата е съчетан с възможности за опознаване на дестинацията и нейното 

материално и нематериално културно наследство. Подобни къмпинги следва да 

са разположени в близост до градски център, където по правило се намират 

повечето туристически обекти 

• Къмпинги за младежки развлекателен туризъм, предназначени не само 

за рекреация, но и за социализация, шопинг туризъм и др. Такива зони следва да 

бъдат добре осигурени с разнообразни заведения за хранене и развлечения. 

• Къмпинги за младежки спортен туризъм, при който основната цел на 

посещение е включването на младежите в активни спортни дейности. Подобни 

къмпинги трябва да бъдат добре съоръжени, да имат сравнително голям капа-

цитет и да предлагат елементи на оздравителен продукт. 

• Къмпинги за младежки морски рекреативен туризъм – настанителната 

база следва да е разположена възможно най-близко до основните ресурси – во-

ден басейн и плажна ивица. 

• Къмпинги за младежки уикенд туризъм – особено привлекателни за сег-

мента „млади възрастни”, чиито професионални и семейни задължения позво-

ляват реализирането на крайноседмичен отдих в близки до тяхното местоживе-

ене зони. 

• Къмпинги за младежки туризъм по специални интереси – обособяването 

на тематични къмпинги има особено значение за задоволяване на авантюрис-

тичната натура на младежите. В този смисъл изграждането на крафткъмпинги 
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(за усвояване на местни занаяти и традиции), геймкъмпинги (за практикуване на 

модерни игри) и обособяването на къмпинги в пещери или такива с изградени 

бунгала върху дърветата биха увеличили допълнителните потребителски стой-

ности за туристите. 

Заключение 

Новото потребителско поведение на младежката група принуждава предс-

тавителите на бизнеса, в т.ч. и на туристическия, да инвестират средства и чо-

вешки капитал в непрекъснатото си себеусъвършенстване. Динамиката в разви-

тието на младежкия туризъм е сред причините, стимулиращи социални и най-

вече технологични иновации в сектора. Неговата роля за усъвършенстването на 

алтернативния туристически продукт тепърва ще се засилва. Именно на млади-

те хора е отредено да бъдат двигател и стимулатор на обществените процеси и 

на тази база да формират нови моди и течения в различните сектори на иконо-

миката, в т.ч. и туризма. Ако допреди няколко години туристическият бизнес е 

подценявал младежкия пазарен сегмент, то сега има обратен процес. Характе-

ристиките на младите туристи (ниска платежоспособност, противопоставяне на 

статуквото, разнопосочност на интересите), които в близкото минало са били 

възприемани като нерентабилни, днес са превърнати в инструмент за преодоля-

ване на негативните последици от глобализацията и възможност за алтернатив-

ност на туристическите преживявания (Попова, 2017). 

Освен очевидното си икономическо значение, младежкият туризъм е гене-

ратор на обществени процеси. От своя страна, къмпингите предлагат различен, 

вълнуващ и уникален продукт, създаващ ценен опит. До голяма степен те са 

необходима среда за изграждането на младежката ценностна система. Усъвър-

шенстването на къмпинговата база по българското черноморие е с безспорен 

принос за развитието на туризма в страната и утвърждаването й като съвремен-

на дестинация, ориентирана към потребностите на новите поколения. 
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ASSESSMENT OF YOUTH TOURISTS' ATTITUDES TOWARDS CAMPING 

ON THE BULGARIAN BLACK SEA COAST 

Katina Kostadinova Popova, Filip Marinov Marinov 

Abstract 

Today youth tourism is considered a phenomenon in the tourism industry. Young 

travelers’ specific characteristics put in the forefront the developing of different types of 

alternative tourism, such as camping. Campsites on the Bulgarian Black sea coastline have not 

been successfully developed and the general opinion is that their exploitation and management 

are not satisfactory for offering a competitive tourist product. However, they have the 

potential to meet the needs of the specific youth market segment. The aim of the present study 

is to discover and analyze the Bulgarian youths’ attitude towards camping on the Black sea 

coast. 

Key words: youth tourism, campsites, Bulgarian Black sea coast, backpacking. 
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