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Резюме
В статията авторът предлага модел за определяне на оптимална производствена програма, който отчитайки срока за възвръщане на инвестицията и стойността й, дава такива минимални обороти от произвежданите продукти, които да осигурят нейното изплащане. Целта е оптимизиране на дейността на новосъздадените предприятия и повишаване на тяхната ефективност при съблюдаване на възвръщаемостта на направената
инвестиция. Моделът е апробиран с данни на новосформирано предприятие за черупкови плодове, но същият може да бъде адаптиран към дейността на различни стопански субекти.
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Въведение
Производството е основата на успешното развитие на всеки стопански субект, чиято дейност e свързана със създаването на стоки или услуги. Именно
поради тази причина неговото правилно и надеждно планиране и управление е
пряко свързано с ефективността на стопанската дейност на предприятията, а
така също и с тяхната конкурентоспособност. Изготвянето на производствена
програма има първостепенно значение за всяко предприятие, но интерес представляват случаите, когато стопанските субекти са новосъздадени. Особено важен за инвеститорите е въпросът, свързан с възвръщаемостта на инвестицията.
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Във връзка с това е целесъобразно при съставянето на производствена програма
да се вземе под внимание необходимото количество произвеждана продукция от
отделните асортиментни позиции, което би осигурило изплащане на инвестицията за предварително дефиниран период от време. Целта на тази разработка е да
бъде конструиран такъв икономико-математически модел за оптимална производствена програма, който да гарантира изплащане на направената инвестиция
за предварително дефиниран период от време.
1. Теоретична постановка на модела за определяне
на оптимална производствена програма
Изключително значение за функционирането на всяко производствено
предприятие, за неговата конкурентоспособност и ефективност, има правилното
планиране на производствената му дейност, тъй като тя стои в основата на общия план на предприятието. Именно на производствения план се основават:
размерът на входящите суровини, които ще постъпят в предприятието; персоналът, който ще бъде необходим за производството на планираното количество
продукция; себестойността на произвежданата продукция и респективно крайният финансов резултат.
Планирането и управлението на производството са свързани т.нар. производствена програма, която се дефинира като „необходимия обем продукция,
който трябва да се произведе в плановия период, в съответствие с плана за продажбите по номенклатура, асортимент и качество. Тя включва планирането на
определени параметри, описващи абсолютната стойност на производството и
продажбата в натурално и стойностно изражение“ (Лищикова, 2008, с. 34).
Производствената програма е важен раздел от планирането на дейността на
предприятието. Тя отразява планирания обем производство, в необходимото
количество, качество и асортимент, според плановия обем на продажбите и съобразно основните цели на предприятието. Във връзка с това една от основните
задачи на управленския персонал на производственото предприятие е формирането на оптимална производствена програма, което налага построяването и използването на оптимизационни икономико-математически модели, тъй като те
спомагат за осигуряването на гъвкави стратегии за оцеляване на предприятията,
анализирайки и синтезирайки икономическите процеси и извеждайки научнообосновани ефективни решения.
Според К. Миркович (2008, с. 226), „необходимостта от математическото
моделиране на настоящия етап от историческото развитие произтича от изключителната сложност на количествените зависимости и на качествените съотно356
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шения в икономиката на различните равнища на нейната организация, сложност,
която се разширява и задълбочава в условията на съвременната техническа и
технологична революция. Това налага използването на адекватен инструментариум, какъвто е този на математическото моделиране“.
В текущото планиране на производството на предприятието могат да бъдат
отделени четири вида изчислителни процедури (Луков, Атанасов, Павлова,
1986, с. 13):
- формиране на плана за производство и реализация на продукцията на
предприятието за плановата година;
- разпределяне на изпълнението на този план по календарни периоди:
полугодия, тримесечия, месеци;
- комплекс от изчисления за определяне на потребностите от производствени ресурси за изпълнение на плана за отделните периоди;
- календарно планиране на работата на цеховете и участъците.
Най-общо, постановката на задачата за планиране на производството се изразява в необходимостта да се определи план за производството на един или
няколко вида продукция, който да осигурява по възможно най-добър начин използването на наличните материални, финансови, трудови и други ресурси.
Необходимо е да се вземе под внимание фактът, че за съответния планов
период предприятието разполага с ограничено количество ресурси. Трябва да се
намери такова съотношение между отделните ресурси, че да се постигне целта
на предприятието – максимизиране на печалбата, на приходите, минимизиране
на разходите и др. Според заложените фирмени цели, се избира и т.нар. критерий за оптималност, който може да се изразява в минимизиране на разходите
(Атанасов, 2000, с. 32-34), (Bather, 1998, рр. 49-80), максимизиране на приходите
(печалбата), минимизиране на времето за осъществяване на производство или
транспорт (Phillips, Stein, Wein, 1998, рр. 199-223), максимизиране на рентабилността (Николаев, 2015, с. 58), (Цонев, Витлиемов, Коев, 2004, с. 24-25) и др.
В специализираната литература е широко разпространен модел за определяне на оптимална производствена (Зандер и др., 2007, с. 11), (Афанасьев, Суворов,
2003, с. 4), (Милкова, Михайлов, 2016, с. 12), (Невежин, Кружилов, Невежин,
2011, с. 6-8), (Пелих, Терехов, Терехова, 2005, с. 70), (Лилов, 2014, с. 61-62), (Коробов, 2002, с. 284-288), (Зайцев, 2008, с. 86), който представя в най-общи линии
приложението на икономико-математическите модели за планиране на производството. Същият е използван като основа за конструиране на авторовия модел.
Предвид динамичната среда, в която функционират производствените предприятия и спецификата на осъществяваната от тях дейност, в специализираната
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литература има различни модификации на базовия икономико-математически
модел за планиране на производството. Тези модели обхващат в по-голяма степен различните видове фактори, които оказват влияние върху конструирания
модел и свеждат до минимум вероятността за разминаване на резултатите от
анализа на изследвания модел с тези на реалния обект.
Особено разпространено е прилагането на икономико-математически модели за съставяне на оптимална производствена програма,тогава, е ограничено
количеството на наличните ресурси. Необходимостта от отчитане на фонд работно време също е наложило разработването и прилагането на модели от този
тип. Наред с ограничението върху фонд работно време се е наложило и добавянето на ограничения върху лимитиращи материали, разход на труд, фонд работна заплата, производствени площи, обем стокова продукция и др. (Атанасов,
Николаев, Мирянов, 2012, с. 78), (Бонев, Атанасов, 1989, с. 51-64).
В специализираната литература се срещат редица специфични икономикоматематически модели, отчитащи различни критерии за оптималност, които са
насочени към постигането на разнообразни цели, в това число и при извършване
на инвестиции в новосформирани предприятия (Мищенко, 2009, с. 31-66), (Мищенко, 2013, с. 92-121). Въпреки това, всяко предприятие се характеризира със
спецификата на своята дейност и средата, в която оперира, което, от своя страна,
създава предпоставка за конструиране на нови икономико-математически модели,
които адекватно да описват съответната икономическа ситуация.
Интерес представляват случаите, когато е необходимо съставянето на производствена програма за новосформирано предприятие. Особено важен за инвеститорите е въпросът, свързан с възвръщаемостта на направената от тях инвестиция. За целта е целесъобразно при разработването на производствената
програма да се вземе под внимание и количеството произвеждана продукция,
което би осигурило изплащане на инвестицията за определен период от време.
Въз основа на това, авторът конструира модел за оптимална производствена програма, който отчитайки срока за възвръщане на инвестицията и стойността й, да даде такива минимални обороти от произвежданите продукти, които да
осигурят нейното изплащане. За целта ще въведем следните означения:
P0 – стойностно изражение на направената инвестиция;
t0 – моментът, в който е започнало производството след стартиране на проекта;
Т – срок за възвръщаемост на инвестицията след началото на производствения процес;
p – договорен лихвен процент;
Ai – видове произвеждани групи продукти (i=1÷m);
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cj – печалба от произвежданите групи продукти (кг) през първата година на
производството (i=1÷m);
m – брой производствен асортимент (групи);
ai j – минимално изискуемо производство (количество) от i-та група през jти период; (i=1÷m; j=1÷T);
bi j – максимално изискуемо производство (количество) от i-та група през jти период; (i=1÷m; j=1÷T);

xi =

ai1 + bi1
– очаквано търсено количество на i-та група през първата годи2

на след стартиране на производството (i=1÷m);

yi = xi .ci – очаквана печалба от i-та група продукти през първата година
след стартиране на производствения процес (i=1÷m);

k i j – неизвестен коефициент на изменение на печалбата от i-та продуктова
група през j+1-ви период спрямо j-ти период (i=1÷m; j=1÷T-1); k i1 = 1 (i=1÷m);
j −1

xij = ∏ k il yi – печалба от i-та група продукти през j-ти период (i=1÷m;
l =1

j=2÷T); x = y i (i=1÷m);
1
i

Въз основа на поставената цел, можем да формулираме следната постановка на икономическата задача:
Да се намерят такива стойности на неизвестните ki,, така, че да се осигури
възвръщаемостта на направената инвестиция, като в същото време се намери
подходящият баланс между произвеждано количество продукция и единична
цена. На тази база достигаме до следния икономико-математически модел:
m

j −1

min : ∑∏ k i j ,

(1.1)

i =1 l =1

при следните ограничителни условия:
m

T

∑∑
i =1 j =1

xi j
p 

1 +

 100 

j + t0

≥ P0 ,

(1.2)

т.е. сумата на дисконтираните парични потоци (приходи) към сегашния момент
не трябва да е по-малко от направената инвестиция в началото.
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ai ≤ ∏ kiq −1 xi ≤ bi j , (i=1÷m; j=1÷T).
j

(1.3)

q =2

Количествата от всяка група продукти през всеки период трябва да бъдат в
прогнозираните граници.

k i j ≥ 0 , (i=1÷m; j=1÷T-1).

(1.4)

2. Апробиране на модела за оптимизиране на производствената
програма в новосъздаващо се предприятие за преработка
на черупкови плодове
За целите на апробирането на модела ще направим по-подробно описание
на гореизложените величини.
Коефициент P0 – стойностното изражение на направената инвестиция обхваща разходите, които предприятието е направило за изграждане на производствената база. Тук се включват разходите за сгради, в т.ч. производствени и складови помещения, административна постройка, бетонова площадка и ограда и
разходи за машини и съоръжения (вж. табл. 1). Следователно,   326 000.
Таблица 1
Елементи на направената инвестиция
Вид на инвестиционния разход
Производствени и складови помещения
Административна постройка
Бетонова площадка
Ограда
Машина за чупене на орехи
Машина за чупене на други ядки
Пещ и осолител
Машина за пакетиране
Друго оборудване
Обща сума

Стойност (лв.)
120 000
60 000
30 000
15 000
20 000
14 000
38 000
22 000
7 000
326 000

Коефициент t0 – отчитайки строителния план, технологичното време за завършване на строително-монтажните дейности и съобразно климатичните усло360
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вия, ръководството предвижда четиригодишен реалистичен срок за финализиране на строително-монтажните работи и стартиране на производствените процеси. От тук следва, че   4.
Коефициент Т – след анализ и оценка на направената инвестиция и пазарната ситуация, изразяваща се в анализ на търсенето и предлагането, конкурентен анализ и изследване на потребителските нагласи, фирменият мениджмънт е
определил срокът за възвръщаемост на инвестицията, след началото на производствения процес, да бъде 5 години, т.е.  5.
Коефициент p – този коефициент отразява договорната лихва, която се
формира като сбор между основния лихвен процент и процентна добавка. Основният лихвен процент (ОЛП) се обявява от Българска Народна Банка, а размерът му се изчислява на база средната аритметична величина от стойностите на
индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus). ОЛП в
е сила за съответния календарен месец, за който се отнася, и към момента на
извършване на изчисленията той е в размер на 0,00% (БНБ, 2018). Процентната
добавка може да бъде определена по преценка на инвеститора, но за целите на
тази разработка ще се вземе предвид лихвеният процент на банката, от която ще
бъде зает инвестираният капитал. За разглежданото предприятие този процент е
6%, т.е.  6.
Коефициент Ai – за целите на икономико-математическото моделиране и
отчитайки спецификата на дейността на предприятието е необходимо да групираме произвежданите от него продукти в отделни групи, които, съобразно широчината на предлагания асортимент, е целесъобразно да бъдат 9 на брой (m).
Всяка отделна група обхваща дълбочината на асортимента на съответния продукт, в печен или суров вид, в указаните разфасовки.
А1 – бадеми; А2 – орехи; А3 – лешници; А4 – кашу; А5 – слънчогледови семки; А6 – фъстъци; А7 – микс от ядки (бадеми, лешници, кашу); А8 – микс от ядки
(бадеми, орехи, лешници, кашу); А9 – микс от ядки (бадеми, лешници, кашу,
стафиди и сушени червени боровинки).
Коефициент ci – този коефициент отразява прогнозираната печалба от
произвежданите групи продукти на килограм през първата година на производството. За целите на конструирания икономико-математически модел е необходимо тази стойност да бъде определена на база осреднена величина на прогнозираната печалба от отделните асортиментни позиции, участващи в съответната
продуктова група. В таблица 2 е представена обобщена информация за прогнозираната печалба на един килограм от произвеждани групи продукти.
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Таблица 2
Прогнозирана печалба от произвеждани групи продукти за кг
Продуктова група
Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем, лешник кашу)
Микс (бадем, орех, лешник, кашу)
Микс (бадем, лешник, кашу, стафиди, сушени червени боровинки)

Средна цена (лв.)
6,10
5,10
6,10
6,30
3,49
3,93
6,10
6,10
7,10

Следователно,   6,10,   5,10,   6,10,   6,30,   3,49,
  3,93,   6,10,   6,10,   7,10.
Коефициент a ij – отразява минимално изискуемото количество продукция
от съответната продуктова група, което трябва да бъде произведено през конкретния период. За всеки продукт трябва да бъдат заложени минимални количества за производство. В противен случай, резултатът ще бъде изкривен и част от
продуктовата гама няма да бъде заложена в производствената програма, поради
твърде нисък марж на печалбата. За да бъде конкурентоспособно на пазара,
предприятието трябва да произвежда и предлага продукти от всяка продуктова
група, изложена в таблица 3. Стойността на този коефициент се определя въз
основа на преценка на ръководството, като се отчитат предпочитанията на потребителите и производственият капацитет на машините.
Коефициент bi j – изразява максимално изискуемото количество продукти
от дадена продуктова група, което трябва да бъде произведено през съответния
период. Залагането на този коефициент е необходимо условие за прилагане на
модела, тъй като предприятието разполага с ограничено количество финансови
ресурси, които трябва да бъдат разпределени по начин, който да гарантира задоволяване на потребителското търсене. Така се осигурява равномерно разпределение на суровините между отделните продуктови групи, съобразно потребителските предпочитания и спецификите на пазара. В процеса на определяне на
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стойността на този коефициент са взети под внимание, както потребителските
нагласи, търсенето и предлагането на пазара на черупкови плодове, така и експертната оценка на фирмения мениджмънт.
Таблица 3
Минимално и максимално изискуеми количества
през първата година от производствения процес
(кг)
Продуктова група

Минимално изискуемо Максимално изискуемо
количество b i1
количество a i1

Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем, лешник кашу)
Микс (бадем, орех, лешник, кашу)
Микс (бадем, лешник, кашу,
стафиди, сушени червени
боровинки)

825
1200
600
975
6 500
2 050
500
250

990
1 440
720
1 170
7 800
2 460
600
300

250

300

Заложено е минималните и максималните изискуеми количества да нарастват за всяка година през целия период за изплащане на инвестицията. Маржът, с
който е предвидено да нараства производственият капацитет, съобразно изискванията на фирмения мениджмънт, е 20%.
По този начин се достига до следните стойности на параметрите a i j и bij
( j = 2,3, 4,5 ) в модела:
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Таблица 4
Минимално и максимално изискуеми количества
от втората до петата година след реален старт на системата
(кг)
Период

Продуктова
група
Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем,
лешник кашу)
Микс (бадем, орех,
лешник, кашу)
Микс (бадем,
лешник, кашу,
стафиди, сушени
червени боровинки)

Вторагодина

Трета
година

Четвърта
година

bi3

ai4

bi4

Пета
година

ai2

bi2

ai3

ai5

bi5

990
1440
720
1170
7800
2460

1188
1728
864
1404
9360
2952

1188 1426 1426 1711 1711 2053
1728 2074 2074 2488 2488 2986
864 1037 1037 1244 1244 1493
1404 1685 1685 2022 2022 2426
9360 11 232 11 232 13 478 13 478 16 174
2952 3542 3542 4251 4251 5101

600

720

720

864

864

1037

1037

1244

300

360

360

432

432

518

518

622

300

360

360

432

432

518

518

622

Коефициент х – отразява количеството продукция, което трябва да бъде
произведено през първата година от стартиране на производствения процес, за
да бъде задоволено очакваното търсене. Изчислява се като осреднена стойност
на минимално и максимално изискуемото количество за производство и реализация на готова продукция.
Съобразно разработения икономико-математически модел е предвидено за
първата година от производствения процес да бъдат определени минимални и
максимални изискуеми количества за производство, като се предвижда да бъде
произведена осреднена стойност между тях. Въз основа на това и след направените изчисления, количествата готова продукция, които следва да бъдат произведени и реализирани на пазара са: бадеми – 908 кг ( ̅  908); орехи – 1320 кг
( ̅  1320); лешници – 660 кг ( ̅  660); кашу – 1073 кг ( ̅  1073); слънчогледови семки – 7150 кг ( ̅  7150); фъстъци – 2255 кг ( ̅  2255); микс
(бадем, лешник, кашу) – 550 кг ( ̅  550); микс (бадем, орех, лешник, кашу) –
275 кг ( ̅  275); микс (бадем, лешник, кашу, стафиди) – 275 кг ( ̅  275).
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Като се спазва гореизложеният план за производство, се очаква през първата година предприятието да реализира печалба в размер на 63 851,15 лв.
Коефициент # – изразява очакваната печалба от i-тата група продукти
през първата година след стартиране на производствения процес, предвид факта, че се определя като y i = x i .ci (i=1÷m); ще има стойности съответно: $ 
5535,75, $  6732,00, $  4026,00, $  6756,75, $  24,953,50, $ 
8862,15, $  3355,00, $  1677,50, $  1952,50.
След обобщаването и представянето на параметрите в модела следва да бъдат съставени ограничителните условия и целевата функция, която да се подложи на оптимизация. Неизвестните променливи в модела ще бъдат k i j (неизвестен коефициент на изменение на печалбата от i-тата продуктова група през j+1ви период, спрямо j-ти период), където i=1÷9; j=1÷4). Тогава икономикоматематическият модел за планиране на производството ще приеме следния
вид:
4

9

min : ∑∏ ki j ,
i =1 j =1

при следните ограничителни условия:
9

xij

5

∑∑
i =1 j =1

p 

1 +

 100 

j +4

≥ 326000

,

j

aij ≤ ∏ kiq −1 xi ≤ bi j , (i=1÷9; j=2÷5),
q=2

k i j ≥ 0 , (i=1÷9; j=1÷4).

Целевата функция, която следва да се минимизира, представлява сумата за
деветте продуктови групи на произведенията на коефициентите на изменение на
печалбата за всяка следваща година, спрямо предходната от периода.
Първото ограничително условие осигурява това, че сумата на дисконтираните парични потоци (печалба) към сегашния момент няма да е по-малка от
направената инвестиция в началото.
Втората група ограничителни условия осигурява това, че количествата от
всяка продуктова група за всеки период ще бъдат в предварително определените
граници, представени в таблица 3 и таблица 4.
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Третата група ограничителни условия гарантира задължителното условие
за неотрицателност на променливите величини в модела.
Конструираният оптимизационен модел за определяне на план за производство, осигуряващ покриване на направената инвестиция за желания срок е
приложен на база обобщените реални данни за разглеждания проект. Решението
на модела е определено чрез инструмента за решаване на оптимизационни задачи Solver на MS Excel.
Оптималните стойности на променливите k i j са представени в таблица 5.
Таблица 5
Оптимални стойности на променливите k i
Година от периода
Продуктова група
Бадем
Орех
Лешник
Кашу
Слънчогледови семки
Фъстъци
Микс (бадем, лешник кашу)
Микс (бадем, орех, лешник, кашу)
Микс (бадем, лешник, кашу, стафиди,
сушени червени боровинки)

j

2

3

4

5

1,0910
1,0910
1,0910
1,0910
1,0910
1,0910
1,0909
1,0912

1,1999
1,1999
1,1999
1,1999
1,1999
1,1999
1,2000
1,3044

1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3703
1,3243

1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0509
1,0000

1,0912

1,3044

1,3243

1,0000

В резултат на направените изчисления и при така получения оптимален
план е целесъобразно през втората година след стартиране на проекта производственият капацитет на предприятието да бъде завишен с 1,0910 пункта за бадемите, орехите, лешниците, кашуто и фъстъците, а за миксовете този коефициент
варира от 1,0909 до 1,0912 пункта. По този начин от всяка продуктова група ще
бъдат произведени следните количества готова продукция, а именно: бадеми –
990 кг; орехи – 1440 кг; лешници – 720 кг; кашу – 1170 кг; слънчогледови семки
– 7801 кг; фъстъци – 2460 кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 600 кг; микс (бадем,
орех, лешник, кашу) – 300 кг; микс (бадем, лешник, кашу, стафиди, сушени червени боровинки) – 300 кг.
При така заложените количества за производство и цени на произвежданата
продукция предприятието ще реализира печалба от 69 663,29 лв., чиято дискон366
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тирана стойност при посочения процент ще бъде 69 454,66 лв. През третата
година от производствения процес отново е целесъобразно да бъде увеличен
производственият капацитет, като, според получените резултати коефициентът
за увеличение за продуктите от една основна съставка е 1,1999, а за продуктовите миксове варира между 1,2000 и 1,3044. По този начин оптималните количества за производство през третата година са: бадеми – 1188 кг; орехи – 1728 кг;
лешници – 864 кг; кашу – 1404 кг; слънчогледови семки – 9360 кг; фъстъци –
2952 кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 720 кг; микс (бадем, орех, лешник, кашу)
– 391 кг; микс (бадем, лешник, кашу, стафиди) – 391 кг.
При изпълнение на гореизложения оптимален план за производство и при
реализиране на цялото количество произведена продукция, през третата година
от своето опериране предприятието ще реализира печалба в размер на 84 001,85
лв. След нейното дисконтиране стойността ще възлиза на 83 708,43 лв. Съгласно
плановете за развитие на предприятието и фирмената политиката за инвестиционна възвръщаемост, се очаква в края на този период да бъдат възвърнати 66,5%
от първоначално направените разходи.
Съобразно оптималното решение на предложения икономикоматематическия модел, през четвъртата година след началото на производствения процес се предвижда отново увеличение на производствения капацитет,
като за преобладаващата част от продуктовите групи то е в размер на 1,3703
пункта, а за два от миксовете темпът на увеличение е по-малък, а именно 1,3243
пункта. При прилагане на тези коефициенти за увеличаване на производствения
капацитет се предвижда да бъдат произведени следните количества готова продукция: бадеми – 1627 кг; орехи –2368 кг; лешници – 1184 кг; кашу – 1924 кг;
слънчогледови семки – 12 826 кг; фъстъци – 4045 кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 987 кг; микс (бадем, орех, лешник, кашу) – 518 кг; микс (бадем, лешник,
кашу, стафиди) – 518 кг.
Ако предприятието спазва гореизложения оптимален план за производство,
то през четвъртата година от стартирането на своята дейност се очаква да реализира печалба в размер на 114 867,39 лв., която след дисконтиране възлиза на
114 408,96 лв. При така заложените оптимални количества за производство и
реализация на готова продукция и ако фирменият мениджмънт вземе решение
да използва печалбата изцяло за покриване на направената инвестиция, то същата ще бъде възвърната през четвъртата година след реален старт на производствения процес.
Според заложените планове за развитие на предприятието и съобразно изчислените коефициенти за увеличаване на производството, за петата година се
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залага нарастване на производствения капацитет с 1,0509 пункта за преобладаващата част от продуктовите групи. Изключение правят два от произвежданите
микса от черупкови плодове, за които количествата остават без промяна, защото
коефициентът за изменение на печалбата е единица. Ако производството бъде
увеличено по посочения начин, се очаква предприятието да реализира печалба в
размер на 120 365,21 лв. Дисконтираната стойност на така получената печалба
възлиза на 119 824,92 лв. За целта е необходимо да бъде произведен и реализиран следният обем готова продукция: бадеми – 1711 кг; орехи – 2488 кг; лешници – 1244 кг; кашу – 2022 кг; слънчогледови семки – 13 478 кг; фъстъци – 4251
кг; микс (бадем, лешник, кашу) – 1037 кг; микс (бадем, орех, лешник, кашу) –
518 кг; микс (бадем, лешник, кашу, стафиди) – 518 кг.
Като се съпоставят заложените количества за производство и дисконтираната печалба за разглеждания период от пет години, може да се направи извод,
че с увеличаване обема на готовата продукция се постигат и по-високи нива на
реализираната печалба и съответно по-бързо покриване на първоначалната инвестиция. Това се обуславя от подобреното използване на капацитета на производствените мощности, достигането до по-голяма потребителска група и налагането на разглеждането предприятие като конкурентно на пазара. Разглежданият икономико-математически модел позволява да се направи планиране на производството в срок, който да гарантира постигането на поставените цели чрез
оптимално разпределяне на ограничените суровини и използването на производствения капацитет.
Така полученото оптимално решение на предложената модификация на производствената програма показва, че при гореизложените стойности на променливите

k i j , на петата година след реален старт на предприятието, същото ще е получило
печалба в размер на 451 089 лв., като това ще покрие направената инвестиция от
326 000 лв. и ще донесе чиста печалба за ръководството в размер на 125 089 лв.
Необходимо е да направим уточнението, че предложеният икономикоматематически модел дава оптималните количества, които трябва да бъдат произведени от гледна точка на покриване на направената инвестиция за срок от пет
години, при заложено минимално равнище на очаквано търсене. Предприятието
разполага с производствени мощности с капацитет, който може да отговори на
по-високи нива на потребителското търсене от тези, заложени при прилагането
на модела. С други думи, при по-високо търсене, предприятието ще реализира
по-висока печалба, при по-големия обем произвеждана продукция и респективно постигнатата икономия.
368

М. Токушева.
Модел за определяне на оптимална производствена програма

Заключение
Конструираният икономико-математически модел предоставя информация
за оптималните количества готова продукция, които предприятието трябва да
произведе по продуктови групи. Тази информация е достатъчна за изчисляване
на прогнозните печалби и срокове за възвръщане на първоначалната инвестиция. За формиране на производствена програма и пълно планиране на всички
процеси в предприятието следва да се вземе решение какви количества от отделните асортиментни позиции трябва да бъдат произведени. Това е следващата
съществена стъпка при изготвянето на производствен план, която фирменият
мениджмънт трябва да предприеме.
При разпределяне на количествата от отделните асортиментни позиции,
които ще бъдат произведени и при запазване на равнището на цените, ръководството трябва да се стреми сумарната получена печалба от отделните продукти в
групата да е равна или по-голяма от определената печалба при прилагането на
модела. В противен случай това би довело до разлика в очаквания срок за възвръщане на инвестицията и реалния такъв. Освен това е необходимо да бъдат
взети под внимание потребителските нагласи, натоварването на производствените мощности, сроковете за доставка на суровини и материали, технологичното време за производство, сезонността на суровините, сезонността на търсенето,
конкуренцията, пазарната конюнктура в световен мащаб и страната, както и
други систематични и несистематични фактори.
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MODEL FOR DEFINING AN OPTIMAL PRODUCTION PLAN
Mariya Tokusheva
Abstract
The article proposes an author model for defining an optimal production plan, which,
taking into account the time for returning the investment and its value, gives such minimum
turnover from the products produced to ensure its payment. The aim is to optimize the activity
of the newly established enterprises and to increase their efficiency while respecting the return
on the investment made. The model is scanned with data from a newly formed nut plant, but it
can be adapted to the work of different businesses.
Key words: production program; return on investment; optimization.
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Резюме
Банките са твърде важни за всяка финансова система, но когато капиталът им е с произход от една дестинация, те привнасят допълнителен риск
към националната икономика. По време на финансовата криза, стартирала в края на 2008 г., банките в България налагат относително ограничение на кредитния ресурс и висока цена на заемния капитал. Преди това и
в годините на затихването на кризата, банките стоят далеч от секюритизирането на активи и с твърде незначителни позиции в рискови ценни
книжа – така те не помагат за развитието на българския капиталов пазар,
поддържат капиталова алокация с ниска възвръщаемост и реализират
символичен доход за привлечените активи. Институционалните небанкови инвеститори, от друга страна, опитват пазарно поведение, но липсата на качествени инвестиционни активи държи високи позициите им в
държавен дълг с ниска доходност. Чрез сравнение и анализ на инвестиционните портфейли на българските финансови институции, изследването опитва да докаже, че банките могат да помогнат повече за развитието,
както на българската икономика, така и на националния капиталов пазар.
Пазарно ориентираното банкиране е начин за постигане на по-висока
възвръщаемост за инвеститорите и банковите клиенти, но и важен канал
за нарастване на предлагането на качествени активи и за формиране на
инвестиционно търсене.
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Въведение
Финансовата система безспорно е важна част от националната икономика и
според Rousseau и Sylla (2003) се състои от пет ключови компонента - стабилни
публични финанси, разумно управление на дълга и стабилни парични споразумения; множество банки, някои насочени към местната икономика, други – към
чуждестранните пазари, както и такива със смесен профил; централна банка,
която да стабилизира националните финанси и да управлява външните финансови отношения на националната икономика; добре функциониращи пазари на
ценни книжа.
Като част от икономическата система, финансовата система би следвало да
опосредства финансовите отношения на икономическите субекти и да създаде
оптимални условия за националната икономика. Това включва привличането на
капитал чрез кредити или публично предлагане на акции и облигации, съответно вторичната търговия с дълг и собственост и атрактивен инвестиционен процес, сигурна и ефективна платежна система, стабилни публични финанси. Не на
последно място е ролята на алтернативните канали на финансиране – рисковите
инвеститори и търговския кредит. Особено значение имат и качествата на финансовата система да се справя с кризите, най-вече помощта, която тя може да
осигури за реалната икономика в периодите на влошен достъп до капитал.
Това изследване разглежда много ограничен аспект на функциите на финансовата система, а именно спестяванията и достъпа до капитал за частните
субекти – бизнес и граждани и качествата на инвестиционния процес (първичната и вторичната търговия с финансови инструменти), чрез приноса на два
вида финансови институции – банките и небанковите финансови институции в
България, за периода 2008 – 2018 г. В този смисъл изводите за качествата на
различните финансови посредници и значението им за икономическия просперитет няма да са относими към платежната система, публичните финанси и централното банкиране. По същия начин изведените ползи и негативи от поведението на финансовите институции за разглеждания период, ще са валидни единствено за този период и от гледна точка на достъпа до капитал и ефектите върху
инвестиционния процес.
Спестителите, кредитополучателите, инвеститорите и емитентите вземат
решения в условията на националната финансова система, но и като отчитат
възможностите на чуждестранните капиталови пазари и банки. Това означава,
че инвестициите им са съобразени с основните особености на капиталовия или
кредитния национален пазар, а именно нива на риск и на информационна аси373
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метрия, реални изисквания за прозрачност, пазарна ликвидност, възможности за
диверсификация поради качеството на наличните инвестиционни активи, възможна възвръщаемост, защита на правата на собственост и на изпълнението на
договорите (което поставя финансовата система в опасна зависимост от правната), транзакционните разходи (определят се от нивото на институционална
ефективност – на институциите на капиталовия пазар и банките, но и на пазарната инфраструктура и надзорните институции). Споменатите особености се
отчитат и от чуждестранните инвеститори и кредитни институции. Наличието
на посочените по-горе условия е задължително за ефективната алокация на ограничените икономически ресурси, което е и основната функция на финансовата система, що се отнася до условията за икономически растеж.
За разлика от спестителите, финансовите институции могат да променят
качествата на кредитната система и инвестиционния процес, тъй като те вземат
инвестиционните решения и създават предлагането на активи и канали за финансиране. Те разполагат с огромни фондове, сравними с националния брутен
продукт, а голяма част от тях са притежание на институции от ЕС с внушителна
история и компетентности.
Целта на изследването е да проследи поведението на банките в годините на
кризата и след това, някои от причините за това поведение, както и да опита да
изведе негативите от непазарното банкиране, което те следват. Банките се разглеждат в контекста на останалите финансови институции и техните инвестиционни решения.
Обект на изследването са работещите в България финансови посредници, а
субект – инвестиционните им решения. Предмет на изследването е степента, до
която те успяват да са полезни за националната икономика в периода 2008 –
2018 г.
Методологията на изследването включва логически анализ на данни и изводи на база на резултатите.
1. Проблеми поради собствеността на банките в България
Банките са изключително важни финансови посредници, но влиянието им
върху икономическата система не е еднозначно. Множество фактори определят
степента, до която те са полезни или не толкова, колкото биха могли, за националната икономика. Важен аспект е собствеността върху тях – не само дали са
държавна собственост, но и структурата й, ако са частна собственост, доколко
собствеността е фрагментирана, както и произходът на капиталите, що се отнася
до привнесения отвън риск към националната финансова система.
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Българската финансова система започва повторното си развитие в края на
1989 г. В този период работят около 70 държавни банки, но съвсем доскоро
(1981 г.) те са едва три – БНБ, която съчетава функциите на търговска и централна банка, ДСК и Българска външнотърговска банка. До края на 1990 г., чрез
трансформиране на клонове на БНБ, възникват още 59 търговски банки. Всички
те са държавна собственост, която остава доминираща в следващите 10 години,
въпреки създадената възможност в края на 1990 г. за навлизане в сектора на частния капитал (1). Повечето от частните банки, създадени след 1990 г., се оказват
в несъстоятелност, която по оценки от това време причинява загуба на национален капитал в размер на 343 млрд. лв. към 1995 г., равни на 40% от БВП (централният курс на БНБ за 02.01.1996 г. е 70,719 лв. за един долар ).
Съществуващите днес 21 банки са частна акционерна собственост, с изключение на Банката за развитие. Само 4 от банките са публични дружества
(ЦКБ, ПИБ, БАКБ и Тексимбанк), но това не означава, че собствеността е фрагментирана. Най-търгуваните (ЦКБ и ПИБ) са със сериозно мажоритарно участие, а същото се отнася и до БАКБ.
Повечето банки в България днес са притежавани от банкови групи от ЕС,
като най-големите са от Италия, Унгария, Германия, Австрия, Белгия, Франция,
Холандия и Гърция. Концентрацията на собствеността поради приватизационните процедури, нараства допълнително при последвалите консолидационни
процеси, а нито една от големите банкови групи не листва местното си дружество на регулиран пазар (2). Според научните постановки, това е вграден проблем
за ефективността им.
Банките с частично фрагментирана акционерна собственост, търгувани на
регулиран пазар, са собственост основно на български лица. Въпреки това, в
България няма банка, която да е с изцяло фрагментирана собственост. Според
Caprio, Laeven и Levine (2007) и Laeven и Levine (2009), цитирани от Morck,
Yavuz и Yeung (2009), банките с широка акционерна собственост разпределят
капитала по-ефективно, в сравнение с държавните или семейните банки, и понасят по-нисък риск. По-важно е, че мениджърите на тези банки държат на повишаването на стойността за акционерите и предлагат заеми на стабилни и на
стартиращи фирми на лихвени нива, съобразени с риска.
Следващият проблем, свързан с концентрацията на собствеността, произтича от географския произход на собствениците. Българските банки са притежавани предимно от компании – банки или банкови групи от ЕС. Това е, от една
страна, нормално, но, от друга страна представлява сериозен източник на риск,
поради общите фактори, които определят политиката на тези банки. В допълне375
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ние, макрофакторите, валидни за ЕС, се отнасят в много от случаите и за банките с български капитали, което още повишава рисковете за националната икономика. По данни на БНБ, към 30.06.2018 г. банките, чиито собственици са банки и банкови групи от ЕС, управляват над 74% от активите на българската банкова система. Още 24% са съсредоточени в банки с български собственици. Това
означава, че промяна на условията на финансовия европейски пазар, ще доведе
до еднакви решения и действия, отнасящи се до огромна част от финансовите
ресурси (спестявания и кредити) на разположение на българските юридически и
физически лица.
Първата голяма промяна в условията на българския кредитен пазар започва
с влизането на България в ЕС. Принадлежността на страната ни към общия европейски пазар и понижения поради това риск, насочва чрез банките огромни
фондове, които те използват, за да кредитират българските граждани и фирми.
През 2007 г. и 2008 г. кредитните експозиции на най-големите банки, действащи
в България, нарастват изключително. В таблица 1 са включени и две от българските банки, но от данните се вижда, че увеличението при тях не е така значително.
Таблица 1
Процентна промяна в сумата на кредитите към предходния период
година
банка
ДСК
Булбанк
Юробанк
ОББ
Райфайзен
ПИБ
ЦКБ

2007
67,17%
144,05%
35,18%
81,49%
104,43%
62,48%
20,96%

2008

2009

27,00% -3,21%
39,15% 1,93%
35,21% 15,06%
36,91% -3,37%
27,19% 9,80%
6,91% -0,12%
49,35% 17,16%

2010
-1,54%
2,10%
-2,81%
-11,05%
-3,55%
15,19%
6,26%

2011
-2,50%
4,52%
-0,03%
-16,00%
7,57%
22,39%
18,85%

Източник: Годишни отчети от интернет сайтовете на банките. Собствени изчисления на база на стойността на кредитите към клиенти от годишните отчети.

За съжаление, кредитната експанзия е краткотрайна и фалитът на Lehman
Brothers през септември 2008 г. поставя европейските банки при нови условия,
които стават причина за различна кредитна политика. Не само се преустановява
кредитирането чрез допълнителни средства от компаниите-майки, но и при ня376
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кои от банките започва нетно намаление на кредитните експозиции. В условията
на световна криза с отражение върху цените на борсово търгуваните суровини и
стоки, с влияние върху цените и обемите в реалната икономика, пониженият
достъп до кредит естествено влияе силно негативно върху фирмите от реалната
икономика в качеството им на кредитополучатели. Негативните ефекти са валидни и за гражданите – понижен достъп до нов кредит и спад на стойността на
обезпеченията.
Краят на кредитната експанзия и общите макроикономически фактори,
влияещи на европейските банки, водят и до друг, по-сериозен ефект. В резултат
на политиките на големите централни банки за овладяване на последиците от
кризата, лихвените проценти на основните световни финансови пазари спадат
до изключително ниски стойности (от годишен Euribor 4,124% на 02.01.2008 г.
до 0,379% на 01.12.2009 г.; стойностите за 01.12.2010 г. и 01.12.2011 г. са съответно 0,606% и 0,894%; информацията е от https://www.euribor-rates.eu). Високото парично предлагане, поддържано от централните банки, има за цел именно
широк достъп до кредит за реалната икономика, за да се избегнат фалитите
(както и неограничен достъп до ресурси за банките със същата цел). Лихвите
падат за всички кредитополучатели от Еврозоната и другите развити финансови
пазари, като кредит, изтеглен при едногодишен Euribor + 2 (6,12% преди кризата), в края на 2009 г. е с годишен лихвен процент под 2,5.
За съжаление, експанзионистичната политика на ЕЦБ, ФР, АЦБ и другите
централни банки, не се отразява положително за българските кредитополучатели. Част от банките започват преоформяне на условията по договорите за кредит
чрез увеличението на надбавката над пазарния бенчмарк (в някои случаи въпреки несъгласието на клиентите си, развитието на множество съдебни дела става
известно чрез пресата). За друга част от тях, лихвените проценти са основани не
върху пазарен бенчмарк, а на годишен процент на разходите, изчисляван от банките чрез лихвите по депозитите. Както отбелязва Рафаилов (2012), използването на непазарна основа води до изкуствено завишени нива на лихвите по кредитите, ограничава кредитирането и „спъва“ реалната икономика. Естествено, при
преустановен приток на капитали от банките-майки, „войната“ за депозити на
местна почва е в разгара си и лихвите по депозитите се повишават ежедневно.
Посочените по-горе причини водят до налагане от страна на големите банки на политика, чиято цел е задържане на лихвените проценти по кредитите на
абсолютните нива отпреди кризата, а в някои случаи и на допълнително повишение (таблица 2 – лихвените проценти са изчислени чрез прихода от лихви,
според финансовия отчет като част от кредитната експозиция). Така българските
377
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кредитополучатели, вече част от финансовата система на ЕС, не успяват да се
ползват от облекченията за кредитополучателите от Еврозоната, като съответно
се налага да се справят с последствията от глобалната криза при понижен достъп до кредитен ресурс и лихвени проценти, в пъти по-високи от тези за европейските и американските им конкуренти.
Таблица 2
Изменение в лихвените проценти
Банка
ДСК
Булбанк
Юробанк
ОББ
Райфайзен
ПИБ
ЦКБ

Показател
лихвен процент
лихвен процент
лихвен процент
лихвен процент
лихвен процент
лихвен процент
лихвен процент

2008 г.
9,04%
9,06%
13,81%
8,81%
12,08%
11,31%
11,02%

2009 г.
10,59%
8,64%
12,70%
9,82%
11,06%
12,23%
11,91%

2010 г.
10,76%
8,43%
12,71%
10,85%
11,64%
12,14%

2011 г.
10,90%
8,30%
11,56%
10,09%
9,38%
10,54%
11,07%

Източник: Годишни отчети от интернет сайтовете на банките. Лихвените проценти са изчислени като процент на приходите от лихви от стойността на кредитите.

Естествено, еднаквите макрофактори за собствениците на огромната част
от капитала в българските банки, са една от важните причини за влошените кредитни условия за българските граждани и предприемачи. Съществуват и допълнителни условия, поради правната среда у нас. На първо място, трябва да се
поставят нормативните актове в страната, които гарантират изпълнението на
договорите, тъй като промяната на надбавката е юридически акт на изменение в
действащ договор. На второ място, задължително трябва да се посочи правната
възможност лихвата по банкови кредити да се формира на база на непазарен
бенчмарк. Въпреки това, наличието на еднакви условия, фактори и възможности
за големите банки с произход ЕС, поради концентрацията на собствеността, не
може да се постави под съмнение.
Концентрацията е проблем не само за банковата собственост. Публичните
дружества в България работят при сериозно мажоритарно участие, което също в
известна степен се дължи на естеството на приватизационните процедури. При
банките, обаче, става въпрос за малко на брой големи институции, които формират условията на кредитния пазар, относим, в условията на неработещ капиталов, към на практика всички икономически субекти. По този начин концентра378
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цията на собствеността, не само като процентно участие в отделна банка, но и
като географски произход на капиталите, влияе силно.
2. Проблеми за националната икономика,
поради банковите решения за капиталова алокация
Глобални съвременни тенденции при управлението на финансовите активи,
в това число и банковите, са секюритизацията и финансиализацията. Двете са
широко изследвани и накратко представляват емитирането на нови финансови
инструменти на основата на притежаваните активи (секюритизация) и инвестиране на все по-голяма част от фирмените и личните активи в ценни книжа (финансиализация). Банките са основно звено в двата процеса, като предлагат чрез
пазарен способ дългови книжа върху вземанията си и така се рефинансират, а
ролята им в процеса на финансиализация произтича от инвестирането във финансови инструменти за собствена сметка, дейностите им по управление на частни портфейли и менажирането на договорни фондове, основани от тях. Посочените две тенденции силно намаляват класическите разлики между банково и
пазарно базираните финансови системи, като се наблюдава сериозно нарастване
на експозициите на универсалните търговски банки в ценни книжа. За спестителите процесите се проявяват като повишаване на инвестициите в ценни книжа
и намаление на спестяванията по банкови депозити.
Секюритизацията и финансиализацията провокират нарастване на пазарното
предлагане на ценни книжа, от там и на инвестиционния интерес към капиталовия
пазар. Концепцията на финансиализацията включва растящо въздействие на финансовите пазари и институции върху реалната икономика, публичния сектор и
домакинствата, както на национално, така и на световно ниво (Георгиев, 2016).
Таблица 3
Активи на банковата система към 30.03.2017 г.
Стойност в хил. лв. Дял от активите
92 925 284
18 907 153
20.35%
13 291 046
14.30%
12 750 303
13.72%
540 743
0.58%
56 339 910
60.63%
11 613 259
12.50%

Активи
парични средства, вкл. при ЦБ
финансови инструменти
дългови ценни книжа
недългови ценни книжа
кредити
държавен дълг
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дългови книжа на кредитни инст-ии
дългови книжа на други фин.инст-ии
дългови книжа на нефинансови инст-ии

817 813
88 332
230 900

0.88%
0.10%
0.25%

Източник: http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_b_in _b_
2017_03_bg.pdf

Прегледът на банковите активи в България (таблица 3) разкрива проблеми
на капиталовото алокиране при тези финансови институции и демонстрира
пълно отсъствие на съвременните тенденции, характерни за банките от Европа
и САЩ. Докато е нормално кредитите към фирми и физически лица да заемат
висок дял, то наличието на почти 19 млрд. лв. (над 20%) на парични средства в
брой и по сметки в ЦБ, е особено обезпокоително. Част от тях са резерви в ЦБ,
но повечето са парични средства, неинвестирани във финансови инструменти и
кредити, дори в краткосрочни такива. Във финансови инструменти са инвестирани над 13 млрд. лв. (над 14%), но огромната част от тях (11,6 млрд.лв. или
12,50% от всички активи) са инвестирани в държавен дълг. Инвестициите на
банките в дългови и дялови ценни книжа на компании от реалната икономика са
на стойност едва 772 млн.лв., или 0,83%.
Делът на рисковите ценни книжа в портфейлите на банките е под 1%. Подобна структура на активите, за съжаление, представлява доказателство за изключителното изоставане на повечето банки, опериращи в България, от световните тенденции. Докато банките в развитите икономики отдавна трансформират
дейността си и преминават от традиционната дейност (депозити и кредити) към
финансовите иновации като секюритизиране на вземания и активи и продажба
на продукти на рисковия мениджмънт, през ХХІ век българските банки не практикуват модерно банкиране. Този факт е проблем не само за банките – отказът
им да секюритизират активи не помага на качественото предлагане на финансови инструменти за институционалните и индивидуалните инвеститори. Глобалната тенденция на финансиализация остава теоретична за българските граждани
и фирми, което е и фактор за по-ниските им доходи, особено от инвестиции в
ценни книжа. При банкови лихви по депозитите в размер на 0,34% (без отчитане
на таксите и данъците) и инфлация от 3,5%, това означава и ежегодна реална
загуба на фондове (таблица 4).
Отказът на банките да секюритизират активи има и по-широки последствия. Като важни пазарни участници с висока капиталова база, те би следвало не
само да инвестират в, но и да предлагат висококачествени активи, което да до380
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веде до разширяване на капиталовия пазар и повишаване на ликвидността и
привлекателността му. Обръщането на банките към капиталовия пазар би следвало да доведе и до подобряване на основните им финансови показатели, особено на възвръщаемостта на привлечените активи, която в момента е под процент
(таблица 4).
Таблица 4
Основни стойности от агрегирания банков баланс към 31.07.2018 г.
Показатели
кредити
депозити
приходи от лихви
годишен лихвен процент по кредити
приходи от такси
годишни приходи от такси
разходи за лихви
годишен лихвен процент по депозити
очаквана годишна възвръщаемост на активите
очаквана годишна възвръщаемост на собствения капитал

Стойност в хил. лв.
63 563 765
87 962 028
1 755 359
4,73%
710 260
1 217 589
174 701
0,34%
0,85%
7,09%

Източник: http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/ BSCIFinans Reports
/BSCIFRBankingSystem/BS_201807_BG и собствени изчисления. Лихвените проценти са
изчислени чрез съотношението на приходите/разходите от и за лихви към стойността на кредитите/депозитите, на база на данните към 1 август 2018 г. и чрез преизчисление за 12 месеца. Очакваната възвръщаемост е на база печалбата за седеммесечието, преизчислена на годишна база.

3. Състояние на небанковия финансов сектор
Към края на 2017 г. в България работят 61 местни инвестиционни посредници, включително банките, 32 управляващи дружества, 126 договорни фонда и
3 инвестиционни фонда, 26 чуждестранни взаимни фонда, 56 АДСИЦ, от които
50 за секюритизиране на имоти и 6 за секюритизиране на вземания, 290 публични дружества, търгувани на основен и алтернативен пазар. Капитализацията на
основен пазар е 7 843 460 956 лв., а тази на алтернативен пазар – 16 738 418 884
лв. (11)
От данните в таблица 5 се вижда, че възможностите на българските финансови небанкови институции са силно ограничени, в сравнение с тези на банките,
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що се отнася до привлечените активи. Като се изключат активите на пенсионните фондове, вноските в които са задължителни (без тези за допълнително осигуряване) и на инвестиционните посредници, които в повечето случаи администрират клиентски активи, остават активите на договорните фондове, които са под
2 млрд. лв. и само 38,5% от тях са в рискови дялови ценни книжа. Именно тази
стойност представлява реалното ниво на финансиализацията в България – под
1% от БВП. Стойността е изключително ниска, но като сума е равностойна на
тази при банките, при 50 пъти по-малко наличен капитал.
Таблица 5
Активи на финансовите институции в България
Вид фин. институция
банки
инв.посредници
управл.дружества
АДСИЦ вземания
АДСИЦ имоти
пенс. фондове и д-ва
застрах. и презастр.компании
пазарна капитализация

Стойност на активите, в млн. лв.
102 287
14 659
1 870
125
1 457
12 881
8 169
24 582

Източник: www.fsc.bg, www.bnb.bg. (10).

Прегледът на всички активи, управлявани от финансовите институции в
България, води до няколко важни извода. На първо място, очевидно е, че банките са предпочитан контрагент при управлението на свободните парични средства и на тяхно разположение за инвестиции и кредити са над 100 млрд. лв. – сума, доближаваща годишния брутен продукт на България и надвишаваща държавния дълг на страната почти четири пъти (по данни на БНБ към 13 септември
2018 г. държавният дълг е 24 099 600 000 лв.). Сумата на активите е и четири
пъти по-висока от капитализацията на българския капиталов пазар, но банките
почти не инвестират в български корпоративни ценни книжа. В същото време
формират дохода по депозитите от лихвите по инвестициите си в държавни
ценни книжа, приходите от лихви по кредитите и приходите от такси. По този
начин осигуряват 0,34% брутен годишен доход по депозитите (преди дължимите
месечни и годишни такси и данъците върху лихвите – таблица 4), което е твърде
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далеч от годишната инфлация от 3,5%, според НСИ (3). Проблемът стои и за
възвръщаемостта върху привлечените активи – под процент.
Пенсионните фондове са финансовите институции, управляващи наймного частни средства след банките (при инвестиционните посредници цифрата
е доста по-висока, но при тях става въпрос не за управление, а за администриране на книжа от регистър Б, собственост на техни клиенти, които те държат по
клиентски сметки). Активите на пенсионните фондове доближават 13 млрд. лв.
и нарастват ежемесечно поради законовото задължение на работодателите да
превеждат 5% от дохода на служителите си по клиентски партиди при пенсионен фонд. Пенсионните фондове, договорните фондове и застрахователните
компании са финансовите институции, които управляват активите си основно
чрез сделки с ценни книжа, въпреки изключението за частично инвестиране в
инвестиционни имоти за пенсионните фондове и застрахователните компании.
При прегледа на активите на универсалните пенсионни фондове към полугодието на 2018 г. се установява, че почти 50% са инвестирани в държавни ценни книжа, почти една трета са в рискови дялови ценни книжа, 15% са в корпоративни облигации, а инвестиционните имоти са с нисък дял от инвестиционния
портфейл – под 2% (4). Застрахователните и презастрахователните компании
управляват малко над 8 млрд.лв., като инвестициите им в рискови дялови ценни
книжа са 6,02%, в корпоративни облигации – 9,02% и в в ДЦК – 33,83% (5).
Потфейлът на управляващите дружества (6) се състои от акции – 38,5%, парични средства – 27% и дългови инструменти – 22,1%, като няма посочени данни
каква част от дълговите книжа са корпоративни облигации.
Според данните, основните позиции на българските институционални инвеститори са съсредоточени в държавни ценни книжа, следват акциите (доминират при управляващите дружества, при пенсионните фондове представляват
една трета от портфейлите, 6% при застрахователните дружества и едва 0,58%
при банките), а корпоративните облигации допълват портфейлите с най-висок
дял при пенсионните фондове – 15%, 9% при застрахователните компании и
едва 0,25% при банките.
Секюритизацията при имотите и вземанията е дори по-ниска. Активите на
българските дружества за секюритизиране на недвижими имоти и вземания са
на стойност 1653,198 млн. лв. към края на 2009 г. (година след началото на кризата в България), като 519,6 млн. лв. от тях представляват държавни ценни книжа и парични средства (Врабчев и Захариева, 2009). Десет години по-късно
стойността на активите на тези дружества е дори по-ниска. Средната цена на
жилищната площ в България през 2017 г. е 511 евро на квадратен метър (7). При
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налични 288 690 003 квадратни метра обща жилищна площ (8), това означава,
че само тази част от активите на българските граждани е на стойност 147 520
591 533 евро. Накратко – всички дружества със специална инвестиционна цел
секюритизират под половин процент от недвижимите имоти, като сред активите,
годни за секюритизация, не са включени огромната част от междуфирмените
задължения, недвижимата собственост на компаниите и вземанията на фирмите
от държавата и общините по договори. Не са известни данни за емитирани от
банките значителни количества asset-backed книжа.
Данните за потфейлите на българските институционални инвеститори ясно
показват, че основната част от тях е съсредоточена в държавни ценни книжа –
над 20 млрд.лв. Подобен инвестиционен профил води до поне две отрицателни
последици за националната икономика – понижена алокативна ефективност
поради предоставянето на голям ресурс на държавата и понижена пазарна ликвидност поради отказа на най-мощните инвеститори да купуват и предлагат
активи на местния капиталов пазар. От значение е и настоящата ниска средна
годишна доходност по българския държавен дълг – 0,36% по тригодишните
емисии и 0,97% по последно емитираните петгодишни (9). Очевидно концентрацията на инвестициите в подобни активи няма как да генерира висока доходност по управляваните активи.
Българският капиталов пазар е с обща пазарна капитализация почти 25
млрд. лв., но по-голяма част от нея е формирана от най-неликвидните компании
от алтернативен пазар (почти 17 млрд.лв.). Въпреки „упоритостта“ на отделни
емитенти, новото финансиране, осигурено от капиталовия пазар, е под 90 млн.
лв. за период от 10 години. За същия период основният борсов индекс SOFIX
губи над 60% от стойността си. Влиянието на капиталовия пазар върху националния просперитет няма как да стане значително без предлагане на качествени
активи и инвестиционен интерес, първо от страна на институционалните инвеститори.
4. Банки или пазари
Въпросът дали банките или пазарите са по-добри за националната икономика стои открит отдавна и е тема на множество научни дебати. Голяма част от
аргументите на защитниците на банковобазираната финансова система са свързани с пазарните кризи, които във времената на незабавен достъп до всички
финансови центрове, бързо се превръщат в глобални. Кризите изтриват за дни
активи за милиарди и често са причина за прекратяване на достъпа до финансиране за множество компании, които разчитат на публични емисии, но в лош па384
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зарен момент. В същото време кризите се възприемат като цената, която плащаме за да се ползваме от ефективността на пазарната система (Buckley, 2007).
Според Dornbusch (1997), цитиран от Buckley (2007), кризите са добри, защото
дисциплинират и инвеститорите, и компаниите, като ги учат да управляват подобре рисковите експозиции и да ограничават възможностите за загуби. Темата
изглежда ненужно поставяна при съвременните нива на секюритизация и финансиализация, при които универсалните банки (не и в България) са с изключително големи пазарни експозиции.
Финансирането на бизнеса по време на кризи има и друг аспект. Според
публикация на МВФ (2006), пазарното финансиране осигурява омекотяване на
последствията – на капиталовите пазари то е с диверсифицирани източници и
компаниите не са толкова уязвими. Поведението на работещите в България банки го доказва – липса на ново нетно кредитиране и високи лихвени нива в периода на кризата. Buckley (2007) обяснява това с присъщата на банките нестабилност, тъй като те държат неликвидни активи (дългосрочни кредити), а се финансират чрез краткосрочните спестявания на депозантите си. Финансирането от
последна инстанция осигурява стабилност на банковата система като предоставя капитал свободно и бързо, но в условията на българския валутен борд това
изисква изпълнението на ред допълнителни условия. В България нестабилността има и друг източник – банките, които са дъщерни на европейски групи, финансират кредитирането преди кризата не само с местни депозити – през 2009 г.
кредитите към фирми и граждани надвишават спестяванията с този източник с
почти 15 млрд. лв.
Поуките от последната световна финансова криза за България са, че неразвитият национален капиталов пазар и следващото от това доминиращо положение на банките като източник на финансиране, не спасяват компаниите от последствията на пазарния колапс. Проблемите в големите финансови центрове се
пренасят с пълна сила и у нас, поради концентрацията на собствеността. Институционалните инвеститори нямат съществени експозиции в токсични книжа, но
националната икономика търпи изцяло последиците на кризата, без в същото
време кредитополучателите да се ползват от ниските лихви в Европа и САЩ.
За периода 2009 – 2018 г. банковата система в България не увеличава чувствително кредитната си експозиция към българската икономика - нарастването е
малко над 3 млрд. лв., но за същия период спестяванията на българските граждани и фирми почти се удвояват и през 2018 г. надвишават с близо 20 млрд.лв.
стойността на кредитите (таблица 6). В годините 2014, 2015 и 2016 се наблюдава дори нетно намаление на кредитната позиция към гражданите и фирмите от
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реалната икономика, в сравнение със стойността на кредитите през 2009 г. За
целия период 2007 – 2018 г. спестяванията на българските граждани и фирми на
разположение на банките нарастват с близо 122%, докато кредитите към тях –
едва с 45%.
Таблица 6
Депозити и кредити на нефинансови предприятия и домакинства
Година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Депозити
млрд. лв.

% нарастване
спрямо
предх. година

32,323
35,376
36,299
39,406
44,562
48,769
53,149
54,615
60,812
64,747
69,864
71,709

9,45%
2,61%
8,56%
13,08%
9,44%
8,98%
2,76%
11,35%
6,47%
7,90%
2,64%

Кредити,
в млрд. лв.
36,635
48,348
50,080
50,692
52,334
53,808
53,822
49,487
48,756
49,176
50,829
53,282

% нарастване
спрямо
предх. година
31,97%
3,58%
1,22%
3,24%
2,82%
0,03%
-8,05%
-1,48%
0,86%
3,36%
4,83%

Източник: БНБ: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StDepositsAnd
Credits/StDCQuarterlyData/index.htm.

Към 30.06.2018 г. кредитите на физическите лица и нефинансовите предприятия са едва 74% от спестяванията на тези лица в банките, което означава, че
тези институции не привличат към момента никакъв чуждестранен капитал за
кредитиране на българската икономика.
В същото време, българският неработещ капиталов пазар предлага за записване първични публични предлагания на стойност 1 608 400 000 лв. Набраните нови средства за българските компании за периода 2010 – 2017 г. чрез IPO
са 83 291 142 лв., а общо – на стойност 529 675 449 лв. (по данни на БФБ АД,
www.bse-sofia.bg/?page=IPO). Посочените по-горе цифри не включват първично
публично предлагане на Градус АД от средата на 2018 г., с продадени акции за
над 80 млн. Въпреки слабостта на този пазар, именно той предлага нетно ново
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финансиране в най-тежките години на кризата, докато банките, разполагащи с
огромен свободен ресурс, намаляват силно финансирането като процент от местните депозити (таблица 7).
Таблица 7
Някои данни за привличането на капитал чрез публични емисии
Година
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Показател
публични дружества
367 371 370 366 359 353 335 290
ППП

16

24

12

17

18

12

17

общо

19

135

размер на емисиите млн.лв. 156,1 257,2 97,1 292,3 138 124,4 190,6 352,7

1608,4

Източник: http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/statistika

Заключение
Концентрираната акционерна собственост на банките и географският произход на капиталите от ЕС е първият сериозен проблем. Еднаквите рискови фактори, които влияят на инвестиционните решения на банковите групи от ЕС, водят до подобна кредитна и депозитна политика, с еднородни последствия за
клиентите им. Такива са рязкото нарастване на предлагането на кредити през
2007 и 2008 г., силното понижение на темпа на нарастване, дори намалението на
кредитния ресурс в годините на сериозната криза и запазването на високите
номинални лихвени проценти по кредитите от преди кризата. Ефектът за българските граждани и фирми е пониженият достъп до кредит и неконкурентната
цена на кредита, в сравнение с тази, достъпна за гражданите и фирмите от ЕС и
САЩ.
Следващият проблем е свързан с капиталовата алокация. При банките тя е
далеч от световните тенденции на секюритизация и финансиализация – едва
0,83% от активите са инвестирани в рискови финансови инструменти. Високите
стойности на налични парични средства и на държавни ценни книжа водят до
ниска възвръщаемост за привлечените активи, при висок лихвен марж.
Небанковите финансови институции също поддържат консервативна структура на активите, но все пак доста по-пазарно ориентирана – над 45% са рисковите книжа при пенсионните фондове, над 15% при застрахователните дружества и над 40% при управляващите дружества.
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Освен капиталовата алокация на банките, която не предполага модерно
банкиране, те поддържат и постоянната кредитна експозиция – за периода 2008
– 2018 г. не се наблюдава чувствително нарастване, при това при удвояване на
местните депозити. За същия период българският капиталов пазар осигурява
135 първични публични предлагания и скромно, но нетно ново финансиране.
Изводите от посочените по-горе цифри се логични – банките могат да помогнат повече, не само чрез нови кредити и по-ниски лихви, но най-вече чрез
пазарно ориентирано банкиране. Освен по-висока възвръщаемост за техните
инвеститори и клиенти, то ще помогне и за предлагането на качествени активи
на българския капиталов пазар. Така ще се създадат и условия за по-печеливши
портфейли и на другите финансови институции, както и за развитие на този
пазар.
Вероятно промяната в банковото поведение трябва да бъде предизвикана
чрез нарастване на конкуренцията – чрез нови банкови клонове на неприсъстващи досега банкови институции и висока доходност, предложена на българските спестители от небанковите финансови институции. В този смисъл, повишаването на атрактивността на българския финансов пазар се оказва не само цел,
но и средство.
Бележки
1. Вж: https://www.mediapool.bg/kak-byaha-sazdadeni-balgarskite-banki-news 16
3965 .html.
2. Информацията за собствеността на всички посочени банки е от отчетите на
дружествата и от статия, налична на https://clubz.bg/15171-vijte_koi_sa_
sobstvenicite_na_bylgarskite _banki.
3. Вж: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Inflation 2018-08_
XVKEZI4.pdf.
4. Вж: данните са от анализа на осигурителния пазар на КФН, www.fsc.bg/bg
/pazari/osiguritelen-pazar/statistika/statistika-i-analizi/2018/.
5. Вж: данни за общозастрахователните и животозастрахователните компании
към 31.05.2018 г. и за презастрахователните дружества към 31.03.2018 г.; източник КФН, www.fsc.bg/bg/pazari.
6. Вж: по данни на КФН към 31.12.2017 г., www.fsc.bg/bg/pazari.
7. Вж: http://www.iwatchbulgaria.com/wp-content /uploads/2017.
8. Вж: НСИ. http://www.nsi.bg/bg/content/3147.
9. Вж: данни на МФ, http://www.minfin.bg/bg/statistics.
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10. Данни на КФН (за застрахователните компании – към 31.05.2018 г., за пенсионните дружества и фондове – към 31.03.2018 г. за инвестиционните посредници, за управляващите дружества, КИС, АДСИЦ и публичните дружества и предлагания – към 31.12.2017 г.) и на БНБ към 31.07.2018 г.
11. Данните са от КФН (вж. (10)) и от БФБ.
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BANKS OR MARKETS(LOOKING FOR THEIR USEFULNESS
FOR BULGARIA DURING THE 2008 CRISIS)
Krasimira Naydenova
Abstract
Banks are very important for every financial system, but when their capital comes from a
single destination, they add extra risk to the national economy. During the financial crisis,
launched at the end of 2008, banks in Bulgaria imposed a relative limitation on the credit
resources and a high price of the borrowed capital. Previously, and in the years after the crisis,
banks are far from asset securitization and with very insignificant positions in risky securities so they do not help the development of the Bulgarian capital market, maintain investment
positions with low return and realize symbolic income for assets. Institutional non-bank
investors, on the other hand, are attempting market behavior, but the lack of quality
investment assets imposes high positions in government debt with low yields. By comparing
and analyzing the investment portfolios of Bulgarian financial institutions, the research tries to
prove that banks can help more for the development of both the Bulgarian economy and the
national capital market. Market-based banking is a way to achieve higher returns for investors
and bank customers, but also an important channel to increase the supply of quality assets and
to generate investment demand.
Key words: banks, institutional investors, capital market, financial crisis, assets,
ownership concentration.
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Резюме
Дребното банкиране днес е изправено пред трудностите на постоянно
нарастващите потребителски очаквания и навлизането на новите технологии и конкуренти. В тази пазарна ситуация, минимизирането на клиентската миграция е предпоставкa за запазване на лидерската позиция на
кредитните институции. Целта тази разработка е да се изследва влиянието на базисните фактори, влияещи върху клиентската миграция в дребното банкиране, с акцент върху ключовата роля на банковия персонал в
тази комплексна релация. Получените чрез анкетно проучване и статистически анализ резултати показват, че значително въздействие върху
клиентската миграция оказва качественото обслужване, обусловено от
професионализма и личностните качества на банковите кадри.
© 2018 Икономически университет – Варна
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Въведение
В пазарната реалност бизнесполето „Дребно банкиране“ е изправено пред
сериозни предизвикателства. Генерирането на усещане за „незадоволително
преживяване“ в процеса на обслужване поражда динамика в потребителските
нагласи, в посока занижаване нивото на клиентската удовлетвореност. В условията на бурно развитие на дигиталните технологии, банковите мениджъри са
принудени „да постигат повече чрез по-малко“, докато конкурентният натиск
ескалира, както от страна на традиционните банки, така и в лицето на „новите
играчи“ (Schlich et al, 2014).
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Безусловната необходимост от промени в банковия бизнес извежда на преден план въпроса за необходимостта от анализ на потребителското поведение и
нужди (Schlich et al, 2016). Все по-често фокусът попада върху клиентскоцентрираното банкиране, което е базирано на използване на знанията за клиента, в посока задоволяване на потребностите му. (Maguire Et al, 2012). Разбирането, че клиентът се превръща от наблюдател и „обект за покритие“ на маржове в
„повратен пункт“ и равнопоставен бизнеспартньор, придава истински смисъл на
дългосрочната ориентация на банката към постигане на устойчиви финансови
резултати за двете страни (Вачков, 2015)
Навлизащите модерни технологии предразполагат банките все повече да
инвестират в стимулирането на онлайн и мобилното банкиране, постигайки поголяма разходна ефективност. Успехът на подобна политика е поставен под съмнение, поради факта, че стремейки се към клиентско центриране и задържане на
удовлетворени потребители, кредитните институции не би следвало да губят
личния си контакт с клиентите. Дори и в ерата на информационните технологии
знанията, уменията и квалификацията на банковите кадри се определят като
критични фактори за успех (Петров, 2009). Симбиозата между физическия контакт и дигиталните услуги (digital + physical) представлява „субстратът“ на
съвременната дигитална революция, която трасира прехода към „бионичната
банка“. С това понятие се определят всички кредитни институти, които оферират атрактивни комбинации между дигитална функционалност (за бързина и
удобство) и внимателно и грижовно човешко общуване съобразно нуждите на
клиента (Вачков, 2016). Във връзка с това се обуславя нуждата от цялостен реинженеринг на банковите бизнесмодели в посока опростяване, като същевременно се търсят и насърчават иновационните политики, както и постигането на
информационни предимства. Тези дейности се осъществяват в комбинация с
регулациите по отношение на управлението на риска и капитала (PWC, 2014),
при което служителите придобиват ясна представа за своята лична отговорност
в общото управление на рисковете в банката (Джапаров, 2015).
Необходимостта от промени в сегмента „дребно банкиране“ се обуславя и
от повишеното желание на клиентите да „мигрират“ от обслужващата ги банка
към конкурентен доставчик на финансово обслужване (World retail banking
report, 2015). Въпросите кои са факторите, които влияят върху клиентската миграция и каква е тяхната степен на значимост, са обект на оживена дискусия в
научните и бизнес средите. Направеният, за целите на изследването, литературен обзор е представен в систематизиран вид в таблица 1.
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Таблица 1
Фактори, влияещи върху клиентската миграция в дребното банкиране
Проучване

Фактори
• фактори на ценообразуването;
Colgate & Hedge • фактори, свързани с проблеми в обслужването;
(2001)
• фактори, свързани с отказа от обслужване.
Saiz
Pilorge(2010)

Piason (2013)

• цена на предлаганите продукти/услуги;
& • качество на обслужването;
• характеристика на самия продукт.
• клиентска удовлетвореност;
• корпоративен имидж;
• бариери за напускане.
фактори на ценообразуването на продукта/услугата;
репутация на банката;
поведение на банката при възникване на проблем с обслужването;
качество на обслужването;
качество на банковия продукт/услуга;
клиентска удовлетвореност;
клиентска ангажираност;
демографски характеристики на клиента;
ефективна рекламна политика (както на обслужващата банката,
така и на конкурентните институции);
• независещи от клиента и институцията причини.

•
•
•
•
•
Clemes, Gan, & •
Zheng (2007)
•
•
•

•
•
•
Khan и др. (2010) •
•
•
•

ценообразуване на банковите продукти/услуги;
отдалеченост на банковия клон;
разходи за смяна на обслужващата банка (т.н. switching costs);
качество на обслужването;
репутация на банката;
независещи от клиента и институцията причини;
реклама на финансови продукти/услуги.

Във всички разгледани мултифакторни теории ясно се вижда, че освен неизменния ценови фактор, по-голяма част другите, определящи клиентската миграция променливи, са пряко или косвено свързани с професионалните и личностните качества на банковия персонал. Качеството на обслужването, клиентската
удовлетвореност и репутацията на институцията в голяма степен зависят от
представянето на банковите служители.
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Това изследване си поставя за цел анализа на влиянието на група, синтезирани на база на литературния обзор, „базисни фактори“, върху миграционните
процеси в „дребния“ банков сектор в България, като се акцентира върху ролята
на служителите в разглежданите процеси.
1. Методология и данни
Настоящата разработка се основава на анализа на част от данните, получени чрез онлайн анкетно проучване, проведено в периода м. юли – м. септември
2018 г., в което се използва алгоритъм на платформата Google Drive (Google
Forms). В изследването вземат участие 443 респондента, които, според въведените общоприети критерии (Yamane (1967) и Amin (2005)), са достатъчни за
представителност на извадката. Въпросникът е структуриран в четири основни
секции (фигура 1).
Тъй като разработката поставя фокуса на влиянието на „базисните“ миграционни фактори върху нагласите на клиентите в сектора дребно банкиране, анализът се основава на получените данни от Секция 1, 2 и 4 .
Секция 1

Очертава поведението на анкетираните в ролята им на банкови клиенти

Секция 2

Диагностицира степента на влияние на определени базисни
фактори върху явлението „клиентска миграция в дребното
банкиране“:
• професионални и личностни качества на служителите;
• поведение на банката при възникване на проблеми;
• качество на продукта/услугата;
• цена на продукта/услугата;
• репутация на банката;
• разходи за смяна на обслужващата банка;
• ефективна реклама;
• отдалеченост на банковия клон.

Секция 3

Оценява специфичното влияние на банковия персонал върху
вземането на т.нар. „миграционно решение“

Секция 4

Очертава демографския профил на анкетираните

Фиг. 1. Структура на анкетното проучване
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Както се вижда от фигура 1, в Секция 1 и 4 се подбират общи данни за респондентите. Разделянето на общите въпроси в две секции се налага поради необходимостта от изтеглянето на демографския панел в края на анкетната карта.
Подобно структуриране на проучванията е необходимо най-вече с оглед максималното задържане на вниманието и интереса на анкетираните (Желев, 2008).
Структурата на първата секция от анкетното проучване дава достатъчно пълна
информация за клиентско поведение на респондентите (ползвани продукти,
предпочитани канали, използвани банки и миграция в последните 5 г.), която
впоследствие предполага възможност за детайлен и мултидименсионален анализ на нагласите им. Тук е важно да се отбележи, че по отношение на изследването на смяната на обслужващата банка, анкетната карта включва серия от въпроси, целящи да установят конкретните причини за вземане на миграционното
решение на част от респондентите. След тази група въпроси, използваният алгоритъм успява да открои мненията на „лоялните“, „мигриралите по собствено
желание“ и „мигриралите по независещи от тях причини“, като последващият
анализ се фокусира върху първите две групи участници в проучването.
Влиянието на базисните фактори върху миграционните нагласи и поведение на анкетираните бива оценено като пред тях се поставя задачата да ранжират степента на въздействие на променливите (Секция 2). За целта се използва
класическа 5-степенна скала на Ликерт („много силно“, „силно“, „неутрално“,
„слабо“ и „много слабо“). Самият въпрос, изискващ ранжиране на влиянието на
персонала, е зададен по различен начин, в зависимост от това, дали респондентът е попаднал в категорията „мигрант“, или „лоялен. При оценката на влиянието на отделните фактори успешно може да бъде приложен методът на средната
аритметична величина. Той дава възможност, освен за точно и ясно определяне
на фактора с най-силно влияние, също така и за лесно сравняване на мненията
на отделните групи респонденти.
Последната част от анкетата (Секция 4) съдържа стандартните въпроси,
чрез които се изгражда демографският профил на анкетираните (пол, възраст,
образование, местожителство и професионална заетост). Специфичният елемент в тази секция е свързан с избора на подход за изграждане на възрастовата
структура на респондентите. Вместо стандартно прилагания интервален подход,
при който анкетираните се разделят на няколко групи, покриващи един и същи
времеви диапазон (напр. от по 10 години), тук респондентите се групират на
база принадлежността им към някое от поколенията, които формират работната
сила в България – т.нар. „Бейби бумъри“ (54-72 г.), X (39-53 г.), Y (24-38 г.) и
пълнолетните представители на Z-поколението (18-23 г.). Хората, попадащи във
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всяка от тези категории, притежават специфични нагласи, стил на поведение и
отношение, както към работния процес, така и към потреблението на стоки и
услуги (в това число и банкови) (McCrindle, 2012).
„Бейби бумърите“ са платежоспособна и все още финансово активна част от
населението (Harland Clark, 2017:а), която има високи очаквания за адекватен и
разбираем консултинг като същевременно проявява лоялност към доставчика си
на финансови решения (Harland Clark, 2017:b) и не е съвсем „твърд“ противник на
новите технологии в банкирането (BBVA, 2017). Х-генерацията, от своя страна, е
финансово независима част от населението (MetLife Mature Market Institute, 2013),
която ползва разнообразни банкови продукти и услуги (BMO, 2014) и е „отворена“ към технологичните нововъведения, но все още ползва активно банковия филиал (Global Banking and Finance Review, 2018). Поколението Y набира все поголяма финансова мощ (EFMA, 2010), като има високи очаквания и склонност
към миграция (Kothamasu, 2014). Тази група използва активно модерните технологии в банкирането (FICO, 2014), но същевременно изисква реален „човешки
контакт“ (Banerjee, 2016) и цялостно „клиентско изживяване“ (BBVA, 2014). Наймладото и „технологично“ поколение банкови клиенти – Z-генерацията, тепърва
навлиза в пазара и търси начини за добиване на финансова култура (Dorsey &
Villa, 2017). Тази група проявява най-силен интерес към алтернативните високотехнологични доставчици на финансови решения (Raddon, 2017), като за тях мобилните приложения са основен начин за опериране (Vision Critical, 2017).
Структурирано по този начин, изследването дава възможност за задълбочен, мултидименсионален анализ на въздействието на „базисните фактори“ върху миграционните нагласи на клиентите на дребното банкиране в България.
2. Резултати и изводи
Анализът на данните логически следва да започне с обзор на демографската структура на респондентите и тяхното поведение като банкови потребители.
В таблица 2 са представени стойностите за възрастовата структура на участниците в емпиричното изследване, съпоставени с тези от националната статистика
(НСИ, 2018). Данните показват, че възрастовото разпределението на участниците в емпиричното изследване до голяма степен съответства на това на населението на България, с отчитане на факта, че в проучването са взели участие повече
представители от по-младите генерации (Y и Z), за сметка на по-възрастните
поколения (Х и „Бейби бумъри“). Случайният подбор на респондентите и електронният характер на самото допитване са обективни предпоставки за по-голяма
активност на младите т.нар. „дигитални“ поколения.
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Таблица 2
Възрастова структура на респондентите на анкетното проучване
18 – 23 г. 24 – 38 г. 39 – 53 г.
54 – 72 г.
(Z-пок.) (Y-пок.) (Х-пок.) („Бейби бумъри“)
Възрастова структура на участниците в анкетното проучване
Възрастова структура на населението на България (18-72г.)

16,70%

34,54%

27,09%

21,67%

9,48%

28,04%

30,12%

32,36%

Информацията за останалите демографски признаци, изследвани във въпросника (пол, образование, професионално занимание и местоживеене), е представена обобщено в таблица 3.
Таблица 3
Демографска структура на респондентите
Пол
Образование
Професионално
занимание

мъж
33,86%
основно
0,45%
ученик/
студент
7,67%

Местоживеене

държавен
служител

21,44%
село
4,06%

средно
17,38%
зает в
зает в
собствен частния
бизнес
сектор
8,80%
57,11%
малък град
18,96%

жена
66,14%
висше
82,17%
безработен

друго

2,93%
2,03%
областен град
76,98%

От представените данни се вижда, че участниците в анкетното проучване
са предимно висококвалифицирани кадри (82,17% са с висше образование),
жени (66,14%), живеещи главно в областните центрове на страната (76,98%). От
гледна точка на професионалното занимание на респондентите, преобладават
заетите в частния сектор (57,11%), а тези, които са посочили алтернативата
„друго“, работят предимно в сферата на образованието. Високата образованост
и професионалната реализация на анкетираните лица, предполага рационална
обоснованост на посочените отговори, отразяващи взетите от тях решения по
отношение на поведението им като потребители на банкови продукти и услуги.
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Анализът на данните, свързани с клиентското поведение на анкетираните сочи, че най-масово ползваните финансови решения са в сферата на разплащанията
– разплащателна сметка и дебитна карта. По отношение на спестяванията и при
двата основни продукта (безсрочен влог и срочен депозит) се наблюдава приблизително еднакво потребление – около 20%, като безсрочните влогове се оказват
по-популярният продукт сред анкетираните. Спестовните алтернативи се ползват
предимно от анкетирани участници, попадащи в по-възрастните поколения (X и
„Бейби бумъри“), докато вариантите за кредитиране са типични основно за представителите на Y-поколението (23 – 38 г.). Този факт, от своя страна, кореспондира,
както с фазата от живота, в която се намират последните, така и със склонността
на тази генерация да „живее на кредит“. Анализът на данните показва също, че
по-голяма част от анкетираните ползват повече от един продукт или услуга (найчесто срещаната комбинация е „разплащателна сметка“ + „дебитна карта“). Освен
ползваните продукти и услуги, друг основен въпрос, подпомагащ диагностицирането на клиентското поведение на респондентите, е този за това колко често те
ползват отделните дистрибуционни канали, които кредитните институции предлагат в портфолиото си. Получените резултати сочат, че най-често ползваните и
предпочитаните дистрибуционни канали от страна на участниците в проучването,
са тези, свързани с възможностите, които банките предоставят за самообслужване
(банкомат, POS-терминал), което кореспондира и с най-често ползваните продукти и услуги, а именно тези, свързани с разплащанията. Поради същата причина,
следващата по популярност „точка за достъп“ на респондентите до обслужващата
ги кредитна институция е онлайн банкирането (в основната си част то е свързано
със справки и нареждания на парични преводи). Интересно е да се отбележи, че
другият електронен вариант за достъп до банковите продукти и услуги – мобилното банкиране, все още е доста непопулярен сред българските потребители
(42,86% от тях никога не са го ползвали). Най-непопулярният сред анкетираните
начин за връзка с доставчика им на финансови решения е телефонното банкиране.
От анализираните данни може да се направи и констатацията, че въпреки навлизането на модерните технологии и предимно стандартизирания характер на ползваните от респондентите продукти и услуги, филиалът все още запазва ролята си
на значително популярен начин за достъп до обслужващата институция – над 40%
от анкетираните споделят, че посещават банков клон много често или често. Това
факт сочи, че въпреки дигитализацията на пазара на финансови продукти и услуги, личният контакт и консултингът все още имат значителна важност за потребителите, особено за по-възрастните и финансово стабилни поколения (X и „Бейби
бумъри“).
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Друг важен аспект, свързан с установяването на клиентското поведение на
анкетираните, е въпросът за тяхната лоялност като потребители и миграционните им нагласи. В съответствие с поставените изследователски цели и задачи,
анализът на миграционното поведение и нагласи на участниците в анкетното
проучване следва да се съсредоточи върху групите на „лоялните“ (71,11%) и на
„мигриралите по собствено желание“ (20,77%) респонденти.
Анализът на миграционните нагласи на участниците следва, първо, да оцени ролята на разглежданите „базисни фактори“ върху потребителските решения
на „лоялните“ участници в анкетното проучване. Получените резултати показват, че пет от осемте изброени основни двигатели на клиентската миграция,
оказват „силно“ или „много силно“ въздействие върху решението на респондентите да не сменят обслужващата ги институция – факт, доказващ, че потребителската лоялност е явление, зависещо от почти всеки аспект от взаимоотношенията между банката и нейните клиенти. В таблица 4 са представени данните,
както за всички „лоялни“ участници в анкетното проучване, така и за нагласите
към базисните миграционни фактори на отделните възрастови групи (поколения) в разглежданата съвкупност. Средноаритметичната оценка на въздействието на „базисните миграционни фактори“ показва, че качеството на продукта/услугата е променливата с най-силно влияние върху култивирaнeто на лоялност у респондентите, а съответно ефективната реклама – с най-слабо. Съществено значение за тази група респонденти има и поведението на банката при
възникване на проблем.
При най-младите, лоялни към банката си участници в анкетното проучване
– пълнолетните представители на Z-поколението, не се наблюдава отклонение
от общото за цялата група на немигриралите мнение за това, кои са факторите с
най-силно и най-слабо влияние върху техния потребителски избор. Въпреки
това е важно да се отбележи, че при разглежданата генерация се наблюдава цялостно завишаване на чувствителността към всички „базисни“ миграционни
фактори, сравнено с общите за всички „лоялни“ респонденти нива. Наблюдаваният извод може да бъде обяснен с факта, че за представителите на разглежданото поколение, като правило, е характерно по-голямо завишаване на потребителските очаквания, както по отношение на ценовите параметри на предлаганите финансови решения, така за цялостното качество на обслужване и връзка с
обслужващата ги банкова институция.
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Таблица 4
Средноаритметична оценка на влиянието
на базисните миграционни фактори върху лоялните респонденти
(сравнени по възрастови категории)
Всички
18 – 23 г. 24 – 38 г. 39 – 53 г.
54 – 72 г.
лоялни
(Z)
(Y)
(X)
(„Бейби бумъри“)
респонденти
Професионални
и личностни
качества на
служителите
Поведение на
банката при
възникване
на проблеми
Качество на
продукта/услугата
Цена на
продукта/услугата
Репутация
на банката
Разходи за смяна
на обслужващата
банка
Ефективна
реклама
Отдалеченост на
банковия клон

3,87

3,98

3,65

3,84

4,24

4,08

4,18

3,91

4,16

4,13

4,15

4,25

4,14

4,11

4,11

3,99

4,18

3,95

4,03

3,81

3,90

3,95

3,87

4,04

3,69

3,24

3,54

3,29

3,42

2,52

2,50

2,52

2,41

2,65

2,37

3,28

3,39

3,21

3,28

3,31

Представителите на следващата възрастова група – Y-поколението, от своя
страна, също са най-силно повлияни от качеството на продукта/услугата и
респективно, най-слабо, от ефективната реклама, при решението си да не сменят обслужващата ги банка. За разлика от Z-генерацията, при тази група респонденти се наблюдава леко занижена чувствителност към почти всички „базисни фактори“ (с изключение на разходите за смяна на обслужващата банка),
сравнено с осреднените данни за цялата разглеждана група анкетирани.
При участниците от X-генерацията се запазва тенденцията най-слабо въздействие върху решението им да останат лоялни на обслужващата ги банка да има
ефективната реклама, но базисният фактор, който има най-голяма роля върху
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тяхното потребителско решение е поведението на банката при възникване на
проблеми. Този факт доказва, че навременната и компетентна намеса на банковите
служители при възникването на проблемна ситуация се оказва ключова за задържането на една от най-финансово стабилните групи от банкови клиенти. Голямо
значение за тях, също така има качеството на обслужване и репутацията на
банката. Важно е да се отбележи, че представители на X-поколението също така
са доста чувствителни към ценовите аспекти на сключените от тях банкови сделки – констатация, ясно кореспондираща с факта, че именно тази група потребители ползват разнообразни и комплексни финансови решения.
Най-възрастната част от анкетираните, които не са сменили обслужващата
си банка в последните 5 годни – т.нар. „Бейби бумъри“, също са най-слабо повлияни за това си потребителско решение от ефективната рекламна политика на
банковите институции. При тях също се наблюдава разминаване с общите за
групата изводи по отношение на най-силно въздействащата „базисна“ миграционна променлива. Участниците, попадащи във възрастовата група 54 - 72 г., найсилно са повлияни от професионалните и личностните качества на банковите
служители, поведението на банката при възникване на проблем и качеството
на продукта/услугата – факт, показващ важността на личностния контакт между банката и тези нейни потребители. Тази констатация, от своя страна, се потвърждава и от наблюдението, че респондентите от тази генерация проявяват
най-слаба чувствителност към ценовите аспекти на банковото обслужване, в
сравнение с тези от другите разглеждани поколения.
Въз основа на анализираните данни, относно „базисните миграционни фактори“, може да се обобщи, че анкетираните, които са останали лоялни на обслужващата си банка през последните 5 години, най-силно са повлияни от качеството на предлаганите им продукти и услуги, което до голяма степен зависи от
компетентността и поведението на служителите. Ефективната реклама, от своя
страна, се явява като променливата, която оказва най-слабо въздействие върху
тази група от респонденти. Представените данни също така сочат, че мненията и
нагласите на анкетираните в голяма степен, зависят и от тяхната възрастова категория, като от направения обзор се констатира сериозно влияние на банковия
персонал, главно върху по-възрастните участници в проучването.
След направения анализ на мненията на респондентите, които не са сменили обслужващата си банка, същият алгоритъм на изследване следва да бъде
приложен и при разглеждането на мненията на тези, които са мигрирали към
конкурентен доставчик на финансови продукти и услуги (таблица 5). Получените резултати показват, че за разлика от лоялните към банката си респонденти,
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„мигриралите“ не са повлияни в решението си от целия „комплекс“ от фактори.
Докато потребителската лоялност се култивира с помощта на всички аспекти от
банковото обслужване, миграционното решение е провокирано въз основата на
възникването на определен „конфликт“ или „критичен инцидент“ в отношенията между кредитната институция и нейните клиенти. От данните се вижда, че
факторът, оказал най-силно въздействие върху решението на анкетираните да
сменят обслужващата си банка, е цената на продукта/услугата. Другите позначимост за тази група респонденти „базови“ фактори са качеството на продукта/услугата и поведението на банката при възникване на проблеми. Найслабо въздействие върху решението на „мигрантите“ (както и при лоялните
участници) има банковата реклама.
Таблица 5
Средноаритметична оценка на влиянието
на базисните миграционни фактори върху мигриралите респонденти
(сравнение по възрастови категории)
Всички
18 – 23 г. 24 – 38 г. 39 – 53 г.
54 – 72 г.
мигрирали
(Z)
(Y)
(X)
(„Бейби бумъри“)
респонденти
Професионални
и личностни
качества на
служителите
Поведение на
банката при
възникване на
проблеми
Качество на
продукта/услугата
Цена на
продукта/услугата
Репутация
на банката
Разходи за смяна
на обслужващата
банка
Ефективна
реклама
Отдалеченост на
банковия клон

3,58

3,75

3,21

3,94

3,62

3,92

4,13

3,52

4,22

4,03

3,99

4,38

4,00

4,50

3,45

4,04

4,44

4,00

4,44

3,62

3,55

4,25

3,69

3,50

3,07

3,13

3,56

3,14

3,44

2,69

2,33

2,69

2,31

2,17

2,24

2,80

3,25

2,69

2,89

2,62
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В таблицата са представени и получените данни на база принадлежността
на мигриралите участници към някое от разглежданите поколения. Както и при
лоялните участници в изследването, и тук се запазва тенденцията най-силна
чувствителност към изброените фактори да проявяват представителите на наймладото – Z-поколение. Както при тях, така и при всички останали „мигранти“,
най-слабо е влиянието на ефективната реклама. За анкетираните, попадащи
във възрастовата категория 18 - 23 г., се запазва общата за разглежданата съвкупност тенденция, цената на продукта/услугата да е най-определящият тяхното решение фактор, следван от качеството. При представителите на Yгенерацията също се наблюдава силно въздействие на посочените фактори, но
при тях средната оценка е равна – 4,00. При двете по-млади поколения е нормално цената да е определящ фактор при вземането на потребителските решения, поради факта, че те все още са в началото на формиране на кариерното си
развитие и финансова мощ. При по-възрастните, поколенията X и „Бейби бумъри“, се наблюдават известни различия. При Х-генерацията, факторът с найсилно влияние е качеството на продукта/услугата. Важно е да се отбележи, че
мигриралите респонденти, попадащи във възрастовата категория 39 - 53 г., също
проявяват силна чувствителност към изброените фактори, като при „водещите“
потребителското поведение променливи, дори по-висока от тази на Zгенерацията – констатация, лесно обяснима с по-големите знания и опит при
работата с финансови инструменти и по-голямата стабилност на доходите. Найслаба чувствителност към изброените базисни миграционни променливи проявяват най-възрастните респонденти – „Бейби бумърите“. При тях най-силно
влияещият на потребителското им решение да сменят обслужващата си банка е
факторът поведение на банката при възникване на проблем. Подобни потребителски нагласи показват, че професионализмът, адаптивността и бързата реакция на банкерите са ключови за миграционното решение на хората между 54 и
72 г., което се потвърждава и от факта, че професионалните и личностните качества на служителите са вторият по важност базисен миграционен компонент, равен по сила с цената на продукта/услугата.
След направения анализ на получените от емпиричното изследване резултати, може да се направи извод, че за разлика от лоялните участници в допитването, където почти целият комплекс от „базисни миграционни фактори“ има
силно въздействие върху потребителското решение, при групата на „мигриралите“ се наблюдава концентриране на причините за смяна на обслужващата банка
около няколко основни променливи (отключващи т.нар. „критични инциденти“).
Тази част от респондентите, които са прибягнали до конкурентен доставчик на
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финансови продукти и услуги, в най-голяма степен са повлияни от цената на
продукта/услугата и неговото качество, както и от поведението на банката
при възникване на проблем. Както при лоялните, така и при мигриралите респонденти, се наблюдават различия в нагласите, в зависимост от възрастовата
категория на участниците – индикатор за необходимостта от индивидуализиран
подход в обслужването на дребната банкова клиентела в България.
3. Заключение
Резултатите от проведеното изследване показват, че професионалните и
личностните качества на банковия персонал и качественото обслужване са важни базисни фактори, влияещи върху клиентската миграция. Ограничаване на
клиентската миграция би могло да се постигне чрез практическото прилагане на
философията за клиентско-центрирано банкиране. Преходът към подобен тип
обслужване е дълъг процес, изискващ цялостен реинженеринг на банковия бизнесмодел и промяна в съзнанието и професионалните разбирания за начин на
работа на служителите. Успешното внедряване на философията би трябвало да
има еволюционен характер, даващ възможност, както мениджмънта, така и служителите, да възприемат идеята за индивидуалност на обслужването на масовите потребители. Въз основа на тези схващания и на резултатите от изследването,
може да се предложи разработването и внедряването на иновативна политика,
която комбинира стандартизирания с индивидуализирания подход за обслужване на клиентите. Въпросната политика предполага преходът към клиентскоцентрирано банкиране да премине през фокуса на кредитните институции към
специфичните нужди на определени групи потребители, които проявяват сходни
нагласи и поведение по отношение на ползването на финансови продукти и услуги, каквито са, например, различните поколения банкови клиенти.
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BANK STAFF – FACTOR FOR THE CUSTOMER MIGRATION
IN RETAIL BANKING
Radina Momchilova
Аbstract
Retail banking today faces the challenges of constantly rising consumer expectations and
emergence of new technologies and competitors. In this market situation, the minimization of
customer migration is a premise for maintaining the leadership of credit institutions. The
purpose of this paper is to investigate the impact of some basic factors, that have influence on
customer migration in retail banking, with a focus on the key role of bank staff in this complex
relationship. The results, based on a survey and statistical analysis, show that a significant
impact on the client migration has the quality of service, determined by the professionalism
and the personal qualities of the bank staff.
Key words: customer migration, bank staff, retail banking, customer-centered banking.
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Резюме
Научното изследване разглежда разнообразието от забрани за упражняване на конкурентна дейност от страна на (бивши) служители, въведени
посредством клаузи в индивидуалните трудови договори, в допълнителни споразумения, в колективни трудови договори, във вътрешни актове
на работодателя, както и специални декларации от работниците и служителите, че не упражняват или няма да упражняват конкурентна на работодателя си дейност. Изследвани и анализирани, са забрани според техния предметен и времеви обхват. Акцентът в разработката е поставен на
въпроса за действителността на забраните, а оттук и за последиците по
отношение работниците и служителите при евентуалното им нарушаване. На база на анализа се правят изводи, обобщения и препоръки.
© 2018 Икономически университет – Варна
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Въведение
Трудовото правоотношение заема централно място в трудовоправната доктрина и законодателство (Янулов, 1948) (Радоилски, 1957) (Милованов, 1988)
(Василев, 1997) (Рачев, et al., 2008) (Андреева & Йолова, 2014) (Андреева, et al.,
2017). Около тази конструкция се изгражда целият правен отрасъл (Мръчков,
2012, с. 142). За най-съществен белег на това правоотношение безспорно се счита предметът му, а именно – работната сила на работника или служителя, която
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се предоставя за ползване от работодателя. По повод на този специфичен предмет в теорията са провеждани изследвания, свързани с границите за „разполагане с личността“ на носителя й, както и с юридическата зависимост между страните на правната връзка.
Проблематиката, касаеща зависимостта на работника или служителя от работодателската власт, е колкото стара, толкова и актуална. Тя преминава през
различните периоди в развитието на трудовото право, пречупва се през разбиранията на философско-правните измерения, свързани с правната конструкция на
трудовото правоотношение, повлиява се от съвременните процеси на глобализация и дигитализация на трудовия процес, за да придобие нови рамки и нива на
съвременни ограничения, налагани от работодателя. В изследването на очертаните въпроси се изключват лицата, упражняващи свободни професии – архитекти, адвокати и т.н., предвид тяхната независимост при престиране на труда.
Стремежът на много работодатели е да наложат в съвременния трудов процес ограничения пред работниците и служителите си за участие в конкурентна
дейност под каквато и да е форма е лесно разбираем. Полагането на допълнителен труд при друг работодател-конкурент или самостоятелното упражняване на
конкурентна дейност от работника или служителя паралелно с работата по трудовото правоотношение е проява най-малкото на нелоялност. Наред с това, по
време на съществуването и изпълнението на трудовия договор служителят придобива и повишава професионалния си опит в съответната стопанска сфера, а
често научава и поверителна за работодателя си информация, сведения за неговото предприятие, партньори, търговски тайни и пр. При преминаване на работа
в конкурентно предприятие, той може да използва така придобитите знания и
опит, с което сериозно да накърни интересите на бившия си работодател.
В практиката се среща изключително разнообразие от забрани за упражняване на конкурентна дейност, в зависимост от механизма, с който те са въведени, от предметния им обхват и от времевите им граници. Като правни механизми за въвеждането на такива задължения се използват клаузи в индивидуалните
трудови договори, в допълнителните споразумения, в колективните трудови
договори, във вътрешните актове на работодателя (заповеди, инструкции, вътрешни правила, етични кодекси и др.), както и специални декларации от работниците и служителите, че не упражняват или няма да упражняват конкурентна
на работодателя си дейност.Това видово разнообразие от забрани съответства на
спецификата в източниците на трудовото право, а именно тяхната многостепенност и многообразие. Редът за тяхното установяване също е в унисон с протичащите в правния отрасъл процеси на „одоговаряне“, свързани с разширяване на
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свободата на страните за установяване на права и задължения, свързани с трудовоправната връзка.
Според предметния си обхват разглежданите клаузи варират от забрана за
полагане на допълнителен труд по трудово правоотношение при друг работодател (конкурент) до ограничаване на всякакъв вид дейност, която може да се
схване като конкурентна, в това число чрез упражняване на свободна професия,
сключване на граждански договори за предоставяне на услуги, участие в търговски дружества в качеството на акционер, съдружник, управител и т.н. Достига се и до крайности, целящи да ограничат упражняването на всякаква странична дейност, независимо дали тя е конкурентна или не. Обикновено те се мотивират с необходимостта работникът или служителят да влага цялата си енергия
в работата по основното трудово правоотношение.
Забраните се разпростират по различен начин и във времето: една част са
формулирани за периода на съществуване на съответното трудово правоотношение, а други се разпростират и за определен срок след прекратяването му –
например тригодишен. Като санкции за нарушаването на тези забрани често се
предвиждат неустойки.
Проблематиката за въвеждането на забрани в източниците на трудовото
право от различен ранг и респективно спрямо работници и служители по трудово правоотношение е изследвана в отделни нейни аспекти в правната доктрина.
Същевременно, тя продължава да е на фокуса на внимание най-вече в практиката по ред причини. Както ще бъде посочено по-долу, принципното разбиране за
недействителност на забраните за упражняване на конкурентна дейност у нас
съществено се различава от това в други европейски законодателства, което в
крайна сметка създава правна несигурност и вреди на стопанския оборот.
Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от няколко
комплексни фактора. От една страна, протичащите динамични икономически
процеси налагат своето отражение и върху трудовите отношения, респективно
върху потребността от запазване интересите на работодателя в условията на
силно конкурентна среда. Едновременно с това следва да се отчита и закрилата
на правата на работниците и служителите, които в много случаи са подложени
на нерегламентиран натиск и множество ограничения от страна на работодателите, надхвърлящи предмета на правната връзка и навлизащи в личната сфера
на работниците. В този смисъл изследването на трудовите правоотношения в
аспекта на съществуващите забрани за конкурентна дейност от страна на работниците или служителите е полезно и необходимо за установяване на съвременните измерения на проблема, извеждане на адекватни препоръки, респективно
предложения за модернизиране на трудовото законодателство.
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Целта на тази статия е чрез комплексен анализ да се изследва разнообразието от забрани за упражняване на конкурентна дейност от страна на (бивши)
служители, упражняващи конкурентна на работодателя си дейност. Акцентът в
разработката е поставен на въпроса за тяхната действителност, а оттук и за последиците по отношение на работниците и служителите при евентуалното им
нарушаване.
Предмет на изследване са забраните за упражняване на конкурентна дейност от страна на (бивши) служители, въведени посредством клаузи в индивидуалните трудови договори, в допълнителни споразумения, в колективни трудови договори, във вътрешни актове на работодателя, както и специални декларации от работниците и служителите, че не упражняват или няма да упражняват
конкурентна на работодателя си дейност.
За постигане на целта се реализират следните задачи: 1) Анализ на видовото разнообразие от забрани в зависимост от механизма, с който те са въведени, от предметния им обхват и от времевите им граници; 2) Изследване на въпроса за действителността на забраните за конкурентна дейност, посредством
анализ на съдебна и административна практика; 3) Анализиране на последиците
по отношение на работниците и служителите при евентуалното нарушаване на
забраните за конкурентна дейност; 4) Сравнителноправно изследване на въпроса в други европейски държави.
Методологията на изследването включва прилагане на следните методи:
нормативен, исторически, сравнителноправен, синтез, индукция и дедукция.
1. Забрани и ограничения за конкурентна дейност
по време на съществуването или след прекратяването
на трудовото правоотношение
Както вече беше посочено, забраните и ограниченията спрямо работниците
и служителите за извършването на дейност, конкурентна на дейността на работодателя по съществуващо или прекратено трудово правоотношение, са разнообразни и могат да бъдат систематизирани по различни критерии. С оглед на
практическата полезност на видовото разделение авторите са въвели следните
класификации:
1.1. Ограничаване на възможностите за сключване
на трудов договор за външно съвместителство
Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на рабо410

А. Андреева, А. Александров. За действителността на забраните за упражняване
на конкурентна дейност паралелно и/или след прекратяване на трудовия договор

та извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по
основното му трудово правоотношение (външно съвместителство). Тази норма е анализирана многократно в българската трудовоправна теория (Средкова,
2011, с. 84-85) (Мръчков, 2015, с. 245) (Мръчков, et al., 2016, с. 314-343) и от нея
най-общо могат да се изведат следните изводи:
- Допустимо е в индивидуалния трудов договор да се включи забрана за
полагане на труд по външно съвместителство.
- Забраната може да обхваща полагането на допълнителен труд не само при
работодатели-конкуренти на работодателя по основното трудово правоотношение, а и всяко второ и следващо трудово правоотношение, независимо от работата, която ще бъде извършвана при другия/другите работодатели.
- Ограничението е приложимо, докато основното трудово правоотношение
съществува. Когато то бъде прекратено, по-късно възникналите правоотношения вече очевидно не могат да се квалифицират като „допълнителни”.
- Разпоредба допуска да бъде уговорена забрана за полагане на труд по допълнително трудово правоотношение, а не и в други форми: работа по гражданско правоотношение (напр. по договор за изработка), упражняване на свободна
професия, учредяване или участие в търговско дружество и т.н.
- Цитираната разпоредба указва и начина, по който може да се договори такава забрана: в индивидуалния трудов договор. Възможно е клауза в посочения
смисъл да е предвидена в трудовия договор от момента на сключването му, или
да се договори допълнително. Във втория случай е налице изменение на трудовото правоотношение, за което трябва да бъде постигнато съгласие между страните в писмена форма (чл. 119 КТ), или, както сполучливо се отбелязва в трудовоправната теория,– тук е налице „договор за изменение на трудовото правоотношение“ (Мръчков, 2010, с. 121-133). Следователно, едностранното въвеждане
на забрана от страна на работодателя чрез заповед, вътрешни правила и пр. не е
годен правен механизъм, чрез който да се въведе подобно задължение. Подписването на декларации от служителите, с които те ограничават правото си да полагат труд по допълнително трудово правоотношение или под друга форма, също е лишено от правно значение. Такъв ефект не може да се постигне и по пътя
на колективното трудово преговаряне, защото неговата цел е установяването на
по-благоприятни за работниците и служителите условия на труда, а не въвеждането на ограничения.
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1.2. Забрани за упражняване на конкурентна дейност
под друга форма, паралелно със съществуването
на трудовото правоотношение
Извън обхвата на разгледаното по-горе ограничение за сключване на втори
трудов договор при условията на външно съвместителство, остават редица други форми, в които може да се упражнява конкурентна дейност, паралелно със
съществуването на трудовото правоотношение. Например, работник или служител работи едновременно по трудово правоотношение и самостоятелно, като
упражняващ свободна професия; сключва граждански договор (договор за изработка или поръчка по ЗЗД) с възложител – конкурент на работодателя си, и извършва дейности по него, паралелно с работата по трудовото правоотношение;
или пък учредява собствено ЕООД със същия или сходен предмет на дейност
като този на работодателя. (Тук следва да се обърне внимание, че някои специални закони ограничават възможностите за такова съвместяване. Според чл. 5,
ал. 2, т. 3 от Закона за адвокатурата, например, не може да бъде вписано като
адвокат лице, което работи по трудово правоотношение, освен ако заема академична длъжност по правни науки във висше училище или научна организация.)
При действието на стария Закон за защита на конкуренцията от 1991г. (отменен през 1998 г. с § 12 от ПЗР на сега действащия Закон за защита на конкуренцията) изрично се предвиждаха някои забрани за осъществяване на конкурентна дейност спрямо работодател и спрямо бивш работодател, които новият
Закон за защита на конкуренцията не възпроизвежда. При все това още в началото на 90-те години Комисията за защита на конкуренцията прилагаше стеснително тълкуване на тези ограничения и приемаше, „че когато лице със свободна
професия я упражнява самостоятелно и лично, то не осъществява конкурентна стопанска дейност, ако едновременно с това упражнява същата професия
по трудов договор в частно предприятие. Ако, обаче, същото лице регистрира
своя фирма и работи в нея, упражнявайки свободната си професия, дейността
му става конкурентна на работодателя му, защото се извършва от името на
отделен стопански субект.” (цитирано по публикация във в-к Труд, бр. 2 от
04.01.1994 г., стр. 9).
Сега, когато нормата на чл. 15 ЗЗК от 1991 г. е отменена, е още посъмнителна допустимостта на въвеждането на ограничения за упражняване на
конкурентна дейност паралелно с работата по трудовото правоотношение. Какви ще са напр. последиците, ако в нарушение на изрично установена забрана в
трудовия му договор, служител осъществява „консултантски услуги“ по граж412
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дански договор за предприятие – конкурент на работодателя? При всяко положение същественият въпрос, който подлежи на доказване в евентуален спор
относно действителността на подобна клауза, ще бъде този за вредите, които
работодателят понася или би могъл да понесе в резултат на упражняването на
съответната дейност от работника или служителя. Ако такива вреди няма, очевидно и въвеждането на забраната е неоправдано. Ако, обаче, служителят изнася
конфиденциална за работодателя си информация и я използва в негова вреда,
тези действия са от естество да ангажират дисциплинарната и имуществената
му отговорност. Наред с това, злоупотребата с доверието на работодателя или
разпространяването на поверителни за него сведения може да бъде основание и
за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно уволнение (арг. от чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ). Оттук следва изводът, че предвиждането на
изрична забрана за упражняване на конкурентна дейност паралелно с изпълнението на задълженията по трудовия договор, всъщност се оказва ненужно. Възможните негативни последици от нарушаването на тази забрана от страна на
работника или служителя ще се изразят в прекратяване на трудовото правоотношение – ефект, който може да бъде постигнат и без наличието на специална
клауза в трудовия договор. Що се отнася до причинените на работодателя вреди,
за тяхното възмездяване може да бъде ангажирана имуществената отговорност
на служителя, стига, разбира се, работодателят да е в състояние да ги докаже (1).
1.3. Забрани за упражняване на конкурентна дейност
след прекратяване на трудовото правоотношение
След отмяната на чл. 15 от ЗЗК (ред. 1991 г.), Комисията за защита на конкуренцията установи константна практика, като прие, че не са налице нарушения по ЗЗК в хипотези, когато бивши служители развиват конкурентна на предишния си работодател дейност, макар да са подписали декларации или анекси
към трудовите си договори, които забраняват това (напр. Решение на КЗК № 29
от 11.03.2003 г. по преписка с вх. № КЗК-156/2002 г., Решение на КЗК № 935 от
17.09.2009 г. по преписка с вх. № КЗК-354/2009 г. и др.).
По въпроса не липсва и съдебна практика. Според ВАС, с отмяната на чл.
15 от ЗЗК (1991 г.) „ ... идеята на законодателя очевидно е била да се стимулира
свободната конкуренция с всички благоприятни последици от това. ... Затова в
своята стопанска дейност търговците трябва да се съобразяват с обстоятелството, че вече е отменена забраната бивши служители да упражняват
конкурентна на работодателя си търговска дейност до три години от прекратяването на трудовия договор и да си изработят такава пазарна политика
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като работодател, която да ги гарантира срещу евентуална конкурентна на
тях стопанска дейност от бивши техни работници или служители. Подписани
декларации или клаузи в трудовите договори на тези работници или служители, че се задължават да не упражняват конкурентна стопанска дейност, нямат правна стойност, защото противоречат на идеята за свободно и бързо
развитие на българския пазар чрез стимулиране на конкуренцията и поради
това са в противоречие с добрите нрави по смисъла на чл. 26, ал.1 от Закона за
задълженията и договорите.“ (Решение на ВАС № 246/15.01.2004 г. по адм.
дело № 3921/2003 г.; в същия смисъл – Решение на ВАС № 8921/22.07.2008 г. по
адм. дело № 3376/2008 г. и др.)
Към това становище се придържа и Министерството на труда и социалната
политика. В писмо с изх. № 94СС-637/21.07.2006 г., например, се посочва, че
Конституцията на Република България гарантира правото на всеки гражданин
свободно да избира своята професия и място на работа (чл. 48, ал. 3 КРБ). Поради това клауза, че работникът няма право след прекратяване на трудовото
правоотношение да започне работа в конкурентна фирма, може да бъде атакувана по реда на чл. 74 КТ и да бъде обявена от съда за недействителна. Аргумент в
тази насока е и правилото на чл. 8, ал. 4 КТ, според което „отказът от трудови
права е недействителен“.
Практиката на ВКС по въпроса за действителността на забраните за упражняване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото правоотношение е донякъде колеблива, но в тях вижда предимно посегателство над конституционногарантираните права на труд и свободна стопанска инициатива. Поради това подобни клаузи най-често се обявяват от съда за нищожни.
В отделни актове на ВКС, напр. Определение № 1252 от 15.10.2009 г. гр.д. №
1103/2009 г., инцидентно се застъпва становището, че „на основание чл. 66, ал. 2
от КТ, с трудовия договор страните могат да уговорят и други условия, свързани с предоставянето на работна сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. … Работникът е поел задължение да не постъпва на работа в
конкурентна на работодателя фирма за определен срок, обезпечено с определената неустойка … Установено е по делото, че ответницата е прекратила по
взаимно съгласие трудовия си договор с ищеца и е постъпила на работа във
фирма със сходен на неговия предмет на дейност. Така е нарушила поетото
спрямо работодателя задължение и му дължи уговорената неустойка.“
Много по-голям брой решения, постановени от ВКС по реда на чл. 290
ГПК обаче, възприемат обратната теза – за недопустимост на уговарянето на
забрана за извършване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото
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правоотношение (Решение № 656 от 25.10.2010 г. по гр. дело № 1954/2009 г., IV
г.о.; Решение № 417 от 21.05.2010 г. по гр. дело № 1228/2009 г., III г.о,; Решение
№ 535 от 30.06.2010 г. по гр. дело № 309/2009 г., IV г.о. и т.н.). В тях се подчертава, че уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност
от страна служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор, на първо място, нарушава конституционно признатото право на труд. На
следващо място, работодателят няма право да налага забрана на служителите си,
които са се специализирали в дадена област, да упражняват своята професия,
след прекратяването на трудовите си отношения, „тъй като това би означавало
да се ограничи правото им на полагане на труд в бъдеще, поради което подобна клауза по своята същност е нищожна. Същата възлага задължение на работника или служителя в определен период от време да не встъпва в трудови
или граждански отношения с конкурентна фирма, поради което тази уговорка
противоречи на норми и принципи на трудовото право – чл. 8, ал. 4 КТ.“
Интересен казус разглежда ВКС в свое Решение № 60/13.03.2012 г. по гр.
дело № 456/2011 г., IV г.о. Касационното обжалване е допуснато по материалноправния въпрос „действителна ли е клаузата от трудов договор, с която е
уговорено задължението за служителя да не постъпва на работа при друг работодател, чиято дейност е сходна с неговата, в едногодишен срок, или по
какъвто и да е начин да не извършва лично или чрез трети лица конкурентна
дейност, както и да не разпространява станали му служебно известни сведения, за което ще получи обезщетение в размер на трудовото възнаграждение
за всеки месец на действие на забраната, а в противен случай при нарушение
на тази забрана служителят трябва да заплати на работодателя неустойка в
двоен размер на уговореното обезщетение?“
Съдът приема, че клаузата е нищожна. Дори плащането на обезщетение от работодателя за въздържането от конкурентна дейност не е в състояние да я санира,
„тъй като действителната воля на страните и тяхната обща цел не е била да се
уговори само заплащане на обезщетение на служителя, без последният да поеме
задължение да се въздържа от упражняване на конкурентна дейност. Работодателят не би поел задължение за плащане на обезщетение, без да е обезпечено с
неустойка изпълнението на задължението за въздържане от конкурентна дейност.“ Казано с други думи, съдът отрича на страните по трудовия договор правото
да постигат договорености, отменящи конституционногарантирани права на служителя (правото на труд и свободна стопанска инициатива), без значение дали работодателят е склонен да заплати компенсация за времето, през което служителят
няма да упражнява конкурентна дейност (Александров, 2018, с. 32-33).
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2. Предвиждането на неустойки при нарушаване
на забраната за упражняване на конкурентна дейност
Въпреки, че съдебната и административната практика, както и правната теория, възприемат договорените забрани за упражняване на конкурентна дейност
от бивши работници и служители за нищожни, те съвсем не са рядкост. Дори
нещо повече, неизпълнението им често е скрепено с неустойка. Тъй като неустойките в трудовия договор сами по себе си пораждат отделен, специфичен
кръг от правни проблеми, този въпрос също следва да бъде разгледан накратко.
Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) „неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за
вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.“ Така, от една
страна, неустойката има обезщетителна функция (възмездява вредите от неизпълнението, без да е необходимо тяхното доказване, което в много случаи е
трудно и дори невъзможно), а от друга – има и известен превантивен ефект:
възпира страната по договора от това да наруши задълженията си. Гражданскоправната теория добавя и един наказателен елемент на неустойките – чрез тях
неизправната страна бива санкционирана за своето поведение, дори тогава, когато другата страна не е понесла реални вреди (Кожухаров, 1993, 321-338) (Калайджиев, 2017, с. 497-514).
От така представения правен режим и функции на неустойката ясно личи,
че става дума за институт, който е принципно неприложим в трудовото право.
На имуществената отговорност на работника или служителя е посветен раздел
ІІ от глава Х на Кодекса на труда. Става дума за специална уредба, състояща се
от императивни норми. Гражданският закон (ЗЗД) се прилага към нея субсидиарно, само тогава, когато тази уредба съдържа непълноти. Не такъв е случаят с
неустойките: те представляват договорна клауза, която предварително определя
последиците на евентуално неизпълнение. Трудовото право се характеризира
със закрилната си функция,като отчит обичайната житейска ситуация, при която
работодателят е икономически по-силната страна в трудовото правоотношение и
често налага условията на трудовия договор. Затова то създава специфични механизми за закрила на работника или служителя, напр. с правилата на ограничената имуществена отговорност. Ако се допусне уговарянето на неустойки за
неизпълнение на задължения на служителя, това на практика ще обезсмисли
целия специален режим – неустойката ще е предварително фиксирана в договора, а размерът на вредата, претърпяна от работодателя, няма да подлежи на доказване. Ето защо, всяка уговорка в трудовия договор, която променя реда за
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търсене и налагане на имуществена отговорност на работника или служителя за
нарушение на негови трудови задължения, би била недействителна само на това
основание, в т.ч. и неустойката (Александров, 2010).
Разбира се, в случая въпросът има по-скоро теоретично значение. При положение, че българската правна теория и съдебна практика приемат за нищожни
забраните за упражняване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовия договор, свързването им с неустойка също ще е нищожно само на това основание, дори ако уговарянето на неустойка за неизпълнението на други трудови задължения беше принципно допустимо.
3. Сравнителноправен анализ с други европейски държави
Прави впечатление, че чуждестранните инвеститори, развиващи стопанска
дейност в България, обикновено са изненадани от практиката на българските
съдилища да обявяват клаузите за забрана на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото правоотношение за недействителни. Често те настояват, че
това е неоправдано ограничаване на договорната свобода на страните по трудовия договор да предвидят такива условия, каквито считат за уместно и необходимо. Логично изглежда и оплакването им, че българското право не създава
защита на работодателя срещу т.нар. „хедхънтинг“ – независимо какви инвестиции са направени за повишаването на квалификацията на даден служител, никога няма гаранция, че конкуренцията няма да го привлече с по-високо възнаграждение или по-атрактивни условия на труд.
Без претенции за изчерпателен сравнителноправен анализ, достатъчно е да
се отбележи, че според данни, представени в българската периодика, забраната
за упражняване на конкурентна дейност спрямо бивш работодател се приема за
недействителна единствено в България и в Кипър (Стивасарева, 2012). В останалите страни от ЕС включването на такава клауза в съдържанието на индивидуалното трудово правоотношение е обичайна договорна практика или има изрична уредба в трудовия закон. Най-често ограниченията се предвиждат за срок
между 1 и 3 години след прекратяване на трудовия договор и могат да са обвързани със задължение на работодателя да заплаща компенсация в размер на (част
от) трудовото възнаграждение на работника или служителя за времето, през
което той ще се въздържа от упражняването на конкурентна дейност.
Погледнато през тази призма, категоричното становище на българския съд
за противоречието на разглежданите забрани с добрите нрави н нарушаването
на правото на труд изглежда все по-малко „социално“. Ако служителят е приел
подобно ограничение при встъпването в трудовото правоотношение и – на още
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по-силно основание – ако ще получава и компенсация за периода на въздържане
от конкурентна дейност, в това със сигурност няма нищо морално осъдимо.
Точно обратното, обявяването на клаузата за недействителна открива пътя към
възможни злоупотреби. Един недобросъвестен служител лесно би могъл да напусне работодателя, инвестирал в неговото развитие, и да установи сътрудничество с преките му конкуренти, като при това продължи да получава договореното с бившия си работодател обезщетение за „въздържане от конкурентна дейност“. Дори да възникне спор, служителят винаги ще има комфорта, че съдът
най-вероятно ще обяви клаузата за неупражняване на конкурентна дейност за
нищожна. Ето защо е препоръчително съдебната и административната практика
по тази тема да бъдат преразгледани.
Впрочем, изложеното становище не е изолирано и в българската трудовоправна доктрина. И други автори поддържат, че е удачно да „се заимства утвърденият в европейското право принцип на пропорционалност. … Когато се налага
някакво сериозно ограничение, то може да е допустимо само ако е обективно
оправдано за постигане на законна цел от гледна точка на трудовото право, но
средствата за това не трябва да надвишават необходимото, а още по-малко да
водят до съществено ограничаване или отнемане изобщо на правото на труд на
работника или служителя и да увреждат неговите имуществени и неимуществени интереси.“ (Генова, 2013). Авторката посочва като добър пример Франция и
решението на френския Касационен съд по делото Барбие (Soc. 10 juillet 2002, D.
2002, p. 2491, note Y. Serra; Grands arrkts n 46.), в което са изведени четири основни критерия за валидността на клауза за „забрана на конкуренцията“:
- необходимостта от ограничаване на работата при конкурентен работодател да е мотивирана с конкретна причина;
- времевото и териториалното й действие да е ограничено до строго необходимото за избягване на вредите;
- ограничението да оставя възможност на бившия работник или служител
да работи, като използва квалификацията и професионалния си опит, за да не се
отнема правото на труд и да не се ограничава прекомерно свободата на труда;
- работодателят да предостави адекватно финансово обезщетение за срока
на действие на клаузата.
4. Други способи за ограничаване на упражняването
на конкурентна дейност
Когато работодателят е вложил средства за придобиване или повишаване на
квалификацията на служителя, прекратяването на трудовото правоотношение
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може да породи задължение за възстановяване на направените разходи. Такава
клауза може да се включи в договорите за повишаване на квалификацията и за
преквалификация по чл. 234 КТ. Те се определят като договори, регулирани от
трудовото право, които, обаче, не са трудови договори. Затова за тях не се отнасят ограниченията за предвиждане на неустойки, разгледани по-горе. На основание чл. 234, ал. 3 КТ, например, страните по такъв договор могат да определят, че след завършването на обучението работникът или служителят се задължава да остане на работа за срок от 5 години. В случай, че не изпълни това задължение, той ще дължи неустойка в размер на разходите, направени от работодателя за обучението. Такава уговорка практически ще има възпиращ ефект,
близък до този на разглежданите забрани (Мръчков, 2010, с. 157-170) (Александров, 2017).
За пълнота може да се отбележи също, че някои специални закони въвеждат
частични ограничения за последваща дейност след прекратяване на трудовото
правоотношение, обикновено за защита на интереси със сериозна обществена
значимост. Такъв е случаят, когато бивш юрисконсулт на търговско дружество
приеме в качеството си на адвокат да представлява клиенти, чиито интереси
влизат в колизия с тези на предишния му работодател. Заради неоправданото
предимство, което би се създало от използването на „вътрешна“ информация в
подобна ситуация, Етичният кодекс на адвоката и Законът за адвокатурата въвеждат изрична забрана за такова представителство.
Законодателството ни познава и случаи на забрана за упражняване на конкурентна дейност от типа на тези в отменения Закон за защита на конкуренцията. Тя засяга управителите на търговски дружества (ООД) и се прилага докато те
изпълняват тази длъжност. При нарушаване на забраната управителят дължи
обезщетение за причинените на дружеството вреди (чл. 142 от Търговския закон) (Маданска, 2012). Разбира се, този въпрос излиза извън материята на трудовото право, затова и няма да бъде разглеждан по-подробно тук.
Заключение
С оглед на гореизложеното, на основата на извършения анализ и сравнителния метод, могат да се оформят следните изводи:
Първо – българското трудово право на ниво държавно законодателство не
съдържа цялостна и комплексна уредба на въпросите, свързани със забраните за
осъществяване на конкурентна дейност. Предвид съвременните тенденции и
развитието на свободата на страните при определяне на взаимните си ангажименти в трудовоправната връзка се наблюдава въвеждането на забраните в из419
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точници от вида на недържавните.
Второ – по отношение въпросите касаещи действителността на забраните
се наблюдава трайна национална тенденция за закрила на работниците и служителите и конкретно обявяване на клаузите за недействителни. В аспекта на своята закрилна и социална роля трудовото ни законодателство остава непроменено
спрямо съвременните икономически и пазарни условия на престиране на труда.
В тази посока е и българската правораздавателна практика, а това е в разрез със
съвременните международни тенденции.
Трето – необходимо е комплексно приложение на норми, както от преки,
така и от субидиарни източници на трудовото право, с цел правилното разбиране на въпросите, свързани с конкурентната дейност, респективно ограниченията
и забраните за такава от страна на работници и служители.
Бележки
1. Впрочем, и по сега действащия Закон за защита на конкуренцията е мислимо
ангажирането на административно-наказателната отговорност на физическо
лице, което извършва или съдейства за извършване на нарушения по този
закон (чл. 2, ал. 1 ЗЗК). А такова нарушение може да е, например, нелоялната
конкуренция, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се
прекратяват или се нарушават сключени от дружеството договори (чл. 36, ал.
1 ЗЗК). На практика, обаче, тези разпоредби не се прилагат спрямо лица в
трудово правоотношение с увреденото лице.
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FOR VALIDITY OF THE PROHIBITION FOR PERFORMING
COMPETITIVE ACTIVITY PARALELL AND/OR AFTER
TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT
Andriyana Andreeva, Andrey Aleksandrov
Abstract
The scientific research examines the diversity of prohibitions for performing of competitive activity from (former) employees introduced through clauses in the individual employment contracts, in additional agreements, in collective employment agreements, in internal
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acts of the employers, as well as in special declarations by the employees, that they are not
performing and are not going to perform competitive to the employer activity. Examined and
analyzed are prohibitions according to their subject and time range. The accent in the research
is on the question about the validity of the prohibitions and accordingly about the consequences for the employees in case of potential breach. Based on the analysis are made conclusions,
summaries and recommendations.
Key words: employment contract, prohibitions, restrictions, competitive activity.
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Резюме
Предмет на изследването е доколко уредбата на фигурата на търговския
представител в българския Търговски закон съответства на Директива
86/653/ЕИО/1986. Поставен е акцент върху различията в двата законодателни акта – там, където европейският законодател предоставя пошироки права или въвежда по-стриктни ограничения на страните по
договора за търговско представителство. Разгледани са последователно
разликите при дефинирането на фигурата на търговския представител,
формата на договора, възнаграждението – времеви обхват, изискуемост,
срок за изплащане, погасяване, компенсационното възнаграждение и
ограничението за конкурентна дейност. Изведени са нормите от българския закон, които продължават да не са хармонизирани с европейския и са
предложени възможни практически разрешения на спорове, породени от
неясна регламентация.
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Въведение
Основният акт на правото на ЕС, посветен на търговския представител
(агента), е Директива 86/653/ЕИО/1986 (по-надолу Директивата). Проектът на
Директивата е базиран на германското право, но окончателният текст е значително обогатен, като в същото време е и опростен с оглед изискването на Велико423
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британия, чиято неохота относно одобряването на проекта произтича от липсата
на вътрешноправна регулация (Балди, 1993).
Главната цел, която си поставя Директивата, е да даде унифицирана уредба
на фигурата на търговския представител, тъй като съществуващите различия в
националните законодателства са в ущърб, както на страните по договора за
търговско представителство, така и на правната сигурност на търговските сделки, засягащи третите лица. Различната регулация на института в обективното
право на държавите-членки създава сериозни практически проблеми при
сключването на агентски договори с международен елемент. Директивата разпознава необходимостта от сближаване на правните системи на държавитечленки в областта на търговското представителство, което като резултат ще доведе до по-добро функциониране на Общия пазар. Целта е да се осигури подход,
гарантиращ пълното транспониране и прилагане на правилата на вътрешния
пазар, с цел да се премине към това, което би могло да бъде наречено „управление“ на вътрешния пазар и „партньорство“ между институциите на ЕС и националните органи. Като средство за редуциране на пропуските в единния европейски пазар, Генерална дирекция „Комуникации“ (Европейска комисия) посочва (2014), на първо място, правилното прилагане на съществуващото законодателство чрез партньорства със и между страните-членки, включително партньорски оценки и обмен на добри практики.
Фигурата на търговския представител за първи път (1) се появява в българското обективно право с приемането на новия ТЗ (2) през 1991 г. (обн. ДВ, бр.
48/1991 г.). До приемането на ТЗ само някои изолирани разпоредби в нормативните актове (например, чл. 13, ал. 2 от Правилника за приложение на Указ № 56
отм.) споменават търговския представител (Димитров, 2003). В действащия ТЗ
правните норми относно търговските представители, като отделна и самостоятелна категория лица, осъществяващи представителна дейност (Бъчварова, 2007), са в глава шеста, раздел II от ТЗ. За неуредените въпроси субсидиарно
приложение намира общият граждански закон – Законът за задълженията и договорите. С основание Касабова (2005) критикува систематично място на нормите за търговския представител, които изглеждат неуместно откъснати от другите търговски сделки. Причината за това е, че българският търговски закон
следва систематиката на германския търговски кодекс, за който като недостатък
се счита отделянето на нормите за търговския представител от другите сделки и
включването им в главата за правния статут на търговеца. Обратното е в швейцарския и италианския кодекс (Касабова, 2005, с. 101). Въпреки систематичното
място на нормите в българския ТЗ – в глава шеста при останалите търговски
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представители (в широк смисъл), те уреждат режима на договора за търговско
представителство като една от търговските сделки (Григоров, 1992, с. 45).
Актуалността на изследването е обусловена от комплексното взаимодействие на два фактора. Първият е, че 12 години след присъединяването на България към ЕС Директива 86/653/ЕИО/1986 продължава да не е изцяло транспонирана в българското обективно право. В резултат на няколко изменения на ТЗ,
най-значителното от които е направеното с ДВ, бр. 38/ 2006 г., българският закон
е хармонизиран с по-голямата част от нормите на Директивата, в съответствие с
основните й начала и цели, но в същото време липсва адекватно въвеждане на
немалко нейни предписания. Вторият фактор е разширяването на приложно
поле на доскоро изолираната концепция за хоризонталния директен ефект на
директивите. Взаимодействието на двата фактора поставя важния за всеки
юрист въпрос къде да търси приложимото правило за поведение при конкретни
усложнения в отношенията между страните по договора за търговско представителство – в ТЗ или в Директивата.
Това изследване има за цел не да изброи механично всички различия между двата нормативни акта, а да се опита да постави акцент върху онези различия
в Директивата, които, в сравнение с националния закон, предоставят по-широки
права или въвеждат по-стриктни ограничения на страните по договора за търговско представителство. Именно тези норми представляват интерес за правоприлагането, тъй като с развитието на концепцията за все по-широка директна
приложимост на директивите, включително и хоризонтален директен ефект,
страните по договора могат да се позоват на Директивата пред съда. По правило
директивите не произвеждат директен ефект, а възможността при определени
условия да възникне т.нар. „скрит директен ефект“ е дискусионна в литературата и съдебната практика. Тенденцията е Съдът на Европейския съюз да разширява приложението им. Първоначално Съдът признава т.нар. „вертикален директен ефект“ на директивите, като посочва, че когато една държава-членка не е
взела необходимите мерки или е приела несъобразни мерки, на частните лица
може да се признае право да се позовават на директивата срещу тази държава
(Жаке, 2007, с. 468-470). В последните години все повече привърженици намира
концепцията за „хоризонтален директен ефект“ – възможността частните субекти да се позовават на директивите в отношенията помежду си
Обект на изследване са нормите, уреждащи института на търговското
представителство (в тесен смисъл) в ТЗ и в Директива 86/653/ЕИО/1986.
За постигането на поставената цел авторът си поставя следните задачи: 1)
да се извърши изследване на актуалните правни норми в областта на търговско425
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то представителство в ТЗ и в Директива 86/653/ЕИО/1986; 2) да се анализират
регулациите в двата източника там, където те се различават съществено; 3) да се
посочат възможни неясноти в правоприлагането, дължащи се на различната
регламентация на институтите; 4) да се предложат правно издържани и практически насочени разрешения.
Методологията на научното изследване включва: 1) комплексен анализ
на уредбата на търговския представител в ТЗ и в Директива 86/653/ЕИО/1986; 2)
проучване на вече направени изследвания по въпроса, както и на научните виждания на водещи автори в областта на търговското право.
1. Фигурата на търговския представител
В чл. 2, ал. 2 от Директивата е дадено легално определение за търговски
представител, според което това е самостоятелно зает посредник, който има
дълготрайни пълномощия да договаря продажбата или покупката на стоки от
името на друго лице – принципал, или да договаря и сключва такива сделки от
името и за сметка на този принципал. В чл. 32 ТЗ също се съдържа легална дефиниция, която, макар и с различен езиков подход, се припокрива с тази от Директивата, с изключение на това, че според българския закон търговското представителство може да се отнася за всякакви сделки, не само за продажба. Подходът на българския законодател следва да бъде предпочетен, тъй като не стеснява
приложното поле на представителството единствено до продажбата (Касабова,
2005, с. 50). Няма разумно обяснение защо от сферата на агента да бъде изключено посредниченето и сключването на други сделки. Нещо повече, в практиката институтът се използва широко в областта на лизинга, транспорта, наема и
услугите.
Заслужава да бъде споменато, че Директивата съдържа и негативна дефиниция, т.е. опитва да изясни фигурата на търговския представител като посочва
какво той не е:
- лице, което в качеството си на орган е упълномощено да поема задължения, които обвързват дружество или сдружение,
- партньор, на когото законно е дадено правото да поема задължения, които
обвързват другите партньори,
- назначен от съда управител на имущество, ликвидатор или синдик при
несъстоятелност.
Подобно отграничение липсва в ТЗ. Разделителната линия между агента и
търговските пълномощници е изведена на доктринално ниво и правилно не е
намерила израз в изрична законова разпоредба.
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Не такъв, обаче, трябва да е подходът на българския законодател по въпроса за императивността на уредбата на търговския представител – противно на
изричното постановяване на императивния характер на някои разпореди от Директивата (напр. чл. 5, ал. 10, ал. 4, чл. 11, чл. 12, ал. 3, чл. 15, ал. 2, чл. 19) в ТЗ
с някои изключения (чл. 35 и чл. 41 ТЗ) императивният или диспозитивният
характер на нормите се установява само по тълкувателен път (Кацарски, 2003).
Въпреки, че с изменението на ТЗ с ДВ, бр. 38 от 2006 г. е направена значителна
крачка в тази посока, вътрешната уредба продължава да не е хармонизирана в
пълна степен с европейската. До разнопосочни практически тълкувания може да
доведе липсата на ясно изразен императив относно същественото съдържание
на договора – за дължимостта на възнаграждението, срокът, в който трябва да
бъде отправена покана със сметка на дължимото възнаграждение. Невъзможността на страните да се отклоняват от законовата рамка следа да бъде винаги
ясно заявена от законодателя. В още по-голяма степен това е валидно в областта
на търговското право, където преобладаващи са диспозитивните норми. De lege
ferenda следва да се прецизират нормите, транспониращи цитираните норми на
Директивата, като в ТЗ ясно бъде заявен императивният им характер.
2. Форма на договора за търговско представителство
Според чл. 32, ал. 2 ТЗ договорът за търговско представителство е формален – изисква се писмена форма за действителност. Изискването за форма има
две функции – да създаде сигурност в гражданския оборот и да мотивира страните сериозно да обмислят последиците от евентуалното обвързване (Конов,
2010). Според Калайджиев (2015), правилото познава едно изключение – неформалност на договора в хипотезата на мълчаливо подновяване – чл. 47, ал. 4
ТЗ. В Директивата подобно изискване за форма липсва, т.е. договорът е уреден
като неформален. Кацарски (2003) застъпва схващане, че според предвидената в
чл. 13, ал. 1 от Директивата възможност, всяка страна има правото да получава,
по искане на другата, подписан писмен документ, излагащ условията на договора за представителство, включително, и всички впоследствие договорени условия, представлява изискване за форма за действителност. Това разбиране не
може да бъде споделено. В Директивата не се съдържа изрично изискване на
писмена форма за действителност. Уредената в чл. 13, ал. 1 възможност е страна
в последващ сключването на договора момент да поиска писмено доказателство
относно неговите параметри. Самата възможност е продиктувана от обстоятелството, че при липса на изрично изискване за писмена форма за действителност
практиката изобилства от устни договори за търговско представителство. Обек427
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тивната трудност за доказване, предопределена от устната форма, е причината
да се гарантира на всяка от страните възможност писмено да фиксират точните
условия на договора. Налага се изводът, че се касае за форма, улесняваща доказването – за да може страната да получи защита на правото си по пътя на гражданския процес, то трябва да бъде доказано (Стамболиев, 2010, с. 29).
Поставя се въпросът практически мислима ли е хипотеза на недействителност на устен договор за търговско представителство по българското право.
Считам, че в практиката положителният отговор следва да бъде предпочетен с
уговорката, че е налице изпълнение по този договор (3). По силата на хоризонталния директен ефект страната може да се възползва от предвидената в чл. 13,
ал. 1 от Директивата възможност да изисква писмено доказателство. Освен това,
ще съществуват други обективни обстоятелства, доказващи наличието на облигационна връзка – например писмено пълномощно от принципала, доказателства относно посредничене/сключване на сделки с третото лице, счетоводни отразявания и пр. Липсата на предвидената от ТЗ форма ще бъде преодоляна чрез
правилото на чл. 293, ал. 3 ТЗ (4). Много по-често в практиката се наблюдават
случаи на частична нищожност, напр. поради нарушаване на императивната
норма на чл. 35 ТЗ (Герджиков, 2007).
3. Възнаграждението на търговския представител
За извършените действия (фактически и/или правни) агентът получава възнаграждение, обикновено формирано като процент от цената на сключената
сделка – комисиона, или от чистата печалба – тантиеми (Христов, 1999, с. 153).
Правото на възнаграждение се поражда по силата на закона и без да е необходимо изрично волеизявление на страните (Големинов и др, 2002, с. 50). Българският ТЗ, в съответствие с предписанията на Директивата, е регламентирал възнаграждението на агента, следвайки общия принцип на по-голяма закрила на
този представител на принципала в сравнение с търговските представители в
широк смисъл (Касабов, 2005). Съществуват, обаче, някои важни разлики. Според чл. 36, ал. 1 ТЗ, търговският представител има право на възнаграждение за
всички сделки, извършени от него, с негово сътрудничество или с клиенти, които той е привлякъл за сключването на съответния вид сделки през периода на
действие на договора му с търговеца. Директивата разширява времевия обхват
като добавя (чл. 7, ал. 1, б. „б“), че възнаграждение се дължи и тогава, когато
сделката е била сключена с трета страна, която преди това е била негов клиент
за сделки от същия вид. Под „преди това“ се има предвид времето преди сключване на агентския договор, т.е. търговският представител има право на възнаг428
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раждение и за сделки, които не са сключени с негово участие, но страна по тях е
сделка от неговата клиентела, създадена преди обвързването му с принципала.
Нормата не е аналогична на тази в чл. 36, ал. 2 ТЗ, която се отнася до изключителния търговски представител. Според Касабова (2005), в това отношение българската уредба е в синхрон с европейската. Посочва се, че ако търговският
представител има изключително право за определена територия или кръг лица,
той получава комисиона за това. Тази констатация сама по себе си е верна, но
ключовият момент при сравнението с чл. 7, ал. 1, б. „б“ от Директивата е, че
българският законодател има предвид хипотезата на изключително търговско
представителство. При нея се презумира, че всички сделки, извършени в този
район или с кръга клиенти, са сключени благодарение на агента, тъй като е със
запазен периметър и само той може да действа в него (Герджиков, 2007). Цитираната норма от Директивата касае кръг клиенти, обособени не от договорката за
изключителност, а от принадлежността им към контактите на агента преди
сключване на договора за търговско представителство, т.е. ефектът от сътрудничеството на агента се презюмира не въз основа на предоставения му периметър, а
на базата на съвкупността от предходни свои клиенти, които е привлякъл за сделки с принципала. Аргумент в подкрепа на изложеното виждане е систематичният
анализ на Директивата, от който става ясно, че въпросната норма е въведена като
отделна хипотеза от другите, които са пренесени в българския закон.
Следващата разлика по отношение на възнаграждението е свързана с определянето на момента, от който възниква задължението за изплащане на възнаграждението, и е от особена важност (Балди, 1993). Във вътрешното законодателство на държавите от ЕС въпросът е уреден по различен начин (5). В българският закон, в чл. 38 се съдържа единствено потвърждение за това, че договорът
е с продължително изпълнение – възнаграждението на търговския представител
се изплаща всеки месец. Липсва изрично правило относно момента на дължимост на възнаграждението, затова той се извлича по тълкувателен път – това е
моментът на сключване на сделката с третото лице. В Директивата е направен
опит да се разграничи моментът на възникване на правото на възнаграждение от
този, в който то става дължимо – чл. 7 и чл. 10. Съгласно чл. 10, комисионата
става дължима веднага щом е налице едно от следните условия: 1. принципалът
е изпълнил сделката; 2. принципалът би трябвало, съгласно договора си с третата страна, да е изпълнил сделката; 3. третата страна е изпълнила сделката. В
този си вид текстът създава възможност за различни тълкувания. Правдиво и
обосновано, с оглед защитата на интереса на представителя, е да се приеме, че
европейският законодател предвижда три условия, най-ранното сбъдване на
429

Известия
2018 • том 62 • №4

което и да е от тях да доведе до изискуемост на вземането за възнаграждение.
Друга възможност за тълкуване е този нормативен подход да има за цел да позволи на страните да изберат една или друга алтернатива (Балди, 1993, с. 31).
Както вече беше посочено, българският търговски закон не съдържа изрична
регулация относно момента, в който агентското възнаграждение става изискуемо. В отсъствието на законодателен императив и в съответствие с принципа за
свобода на договарянето, страните могат да се спрат на различни варианти. Найблагоприятният за търговския представител е този, при който изискуемостта на
възнаграждението съвпада с неговото възникване – сключването на сделката с
третото лице. Обратният ефект би имал вариантът, в който страните уговорят за
меродавен момента, в който третото лице изпълни задължението си по сделката.
Такава клауза би била изгодна за търговеца, тъй като дължимата към агента
престация той ще заплати от получените от сделката постъпления. Търговският
представител ще бъде поставен в неблагоприятно положение, защото дори без
уговорка делкредере, той ще се окаже практически зависим от изпълнението на
третото лице. При тази хипотеза следва да намери приложение правилото на чл.
36, ал. 1, изр. 2 ТЗ и дължимостта на възнаграждението да се прецени, в зависимост от добросъвестността на принципала. Ако неизпълнението се дължи на
причина, за която той отговаря, е справедливо да се признае правото да получи
възнаграждение и обратно – ако неизпълнението е по вина на агента, правото му
на възнаграждение следва да се отрече. Допълнителни усложнения, обаче, могат
настъпят във връзка с действителността на сделката (Герджиков, 2007).
При липсата на изрична уговорка между страните относно изискуемостта
на вземането за възнаграждение на търговския представител, следва да се приложи общата норма на чл. 69, ал. 1 ЗЗД – който дължи без срок, дължи веднага
(Касабова, 2005), т.е. правото на възнаграждение става изискуемо в момента на
неговото пораждане – след като агентът е изпълнил задължението си да сътрудничи по начина, определен в предмета на договора. Ако, обаче, между страните
е уговорен срок за изплащане на възнаграждението и агентът предяви иск преди
изтичането му, искът трябва да бъде отхвърлен като предявен преждевременно
(Апостолов, 1947, с. 149). Срокът може да бъде и мълчаливо определен – когато
от естеството на задължението, начина и мястото на изпълнението и целта на
договора се налага изводът, че задължението трябва да се изпълни след настъпването на бъдещо сигурно събитие. Тогава точното време на изпълнението следва да се определи съобразно добросъвестността (Калайджиев, 2005).
Периодичността (6) на заплащане на възнаграждението (7) е важен момент
от фактическия състав на договора за търговско представителство, тъй като оси430
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гурява на агента предвидим във времето източник на доход. Нормално е в договора да залегне клауза, уреждаща периодичността на изплащането. Ако доставките са периодични, в договора следва да е уточнено дали възнаграждението се
изплаща след всяка частична доставка или след пълното изпълнение. Във всички случаи свободата на договарянето е ограничена от нормата на чл. 38, ал. 2 ТЗ
(8); това трябва да се случи най-късно до края на месеца, следващ тримесечието, през което съответната сделка е била сключена или е трябвало да се сключи.
В това отношение българският закон възприема по-благоприятно за търговския
представител разрешение от Директивата, където разпоредбата има идентична
езикова формулировка, но срокът е четиримесечен.
Следващата съществена разлика между ТЗ и Директивата е свързана с
уреждането на хипотезите, в които правото на възнаграждение на търговския
представител се погасява. Според ТЗ (чл. 36, ал. 1, изр. 2), възнаграждение се
заплаща и за сделки, които са били подготвени, но не са сключени, освен ако
това се дължи на причина, която не може да се вмени във вина на търговеца.
Правилото не е идентично на това в чл. 11, ал. 1, от Директивата, според което
правото на комисиона се погасява, ако се установи, че договорът между третата
страна и принципала няма да бъде изпълнен и че неизпълнението не се дължи на
причина, за която принципалът отговаря. На пръв поглед двата текста са идентични, но малката езикова разлика води до голямо смислово различие. Докато
нормата на ТЗ потвърждава правото на агента да получи възнаграждение в хипотезата на осъществено фактическо сътрудничество, но недостигнат краен
резултат – сключване на сделките, по вина на търговеца, то европейският законодател поставя погасяването на възнаграждението на представителя в зависимост на изпълнението по вече сключени сделки. В това отношение Директивата
следва собствената си логика на по-широкото дефиниране на възможните моменти, в които задължението става дължимо (чл. 10) и поставя агента в понеблагоприятна позиция, в сравнение с българския закон. Според Неделчева
(2007, с. 48), поставянето на правото на възнаграждение в зависимост от сключването на сделката, но не и от нейното неизпълнение, дезеинтересира агента,
води до неглижиране на принципа за полагане на грижата на добрия търговец и
до нарушаване на еквивалентността на престациите.
Чл. 11 от Директивата съдържа общо правило, че правото на възнаграждение се погасява, „ако това се дължи на обстоятелства, за които търговецът не
носи отговорност“ (Касабова, 2005, с. 228). Вероятно под „това“ се има предвид
неосъществяване на целения краен резултат – изпълнение по договора между
търговеца и третото лице. Тази теза няма опора в закона, тъй като съзнателното
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пропускане на уточнението какво е „това“ подменя изрично записаното в разпоредбата „неизпълнение“, съответно противоречи на езиковото тълкуване на
нормата. В същото време не може да се отрече практическата полза от такова
обобщаване, защото би обхванало хипотезите и в ТЗ, и в Директивата – несключване и неизпълнение след сключване. Стъпването върху тезата, че чл. 11 от
Директивата е обща норма, позволява на някои автори да разгледат дължимостта на възнаграждението в контекста на различни хипотези: на нищожност, унищожаемост, разваляне и да изследват въпроса за значението на добросъвестността на търговския представител (Антонова, 2004).
В разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Директивата е нормирано отделно задължение на принципала да уведоми писмено представителя относно размера на
възнаграждението и начина на изчисляването му в края на периода, в който се
дължи. Това правило не е транспонирано задоволително в ТЗ, а не трябва да се
неглижира, тъй като детайлизира механизма на постигането на съгласие за изчисляване на размера на комисионата. Според европейския законодател, принципалът е активната страна и на всяко четиримесечие той уведомява агента каква е комисионата и как я е изчислил. Ако последният не е съгласен, може да
изисква извлечение от счетоводните книги на търговеца, за да провери размера
на комисионата. Наред с това, в ТЗ липсва изрично уточнение, че нормите на чл.
36, ал. 4 и ал. 5 са императивни, за разлика от чл. 12, ал. 3 от Директивата, където изрично е подчертано, че страните не могат да дерогират нормите за механизма на постигането на съгласие за размера на възнаграждението в ущърб на
търговския представител. Липсата на сходна норма в българския закон създава
възможност за превратно тълкуване, съответно за злоупотреба от страна на
принципала, който, като по-силната икономически страна може да наложи на
търговския представител клаузи, които да затруднят и дори де факто да осуетят
възможността на последния да има яснота относно размера на дължащото му се
възнаграждение. Действителността на подобна уговорка би се разглеждала по
вътрешното ни право в контекста на евентуална нищожност, на основание чл.
26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД – поради накърняване на добрите нрави, вместо далеч поясното и лесно защитимо пр. 1 от същия член – поради противоречие със закона. Възможна защитна линия е представителят да поиска от съда пряко прилагане на чл. 12, ал. 1 от Директивата, т.е. да се приеме, че принципалът е в забава
относно задължението си да предоставя информация. Считам, че отправянето на
подобно искане до българския съд сега би било в най-добрия случай проява на
процесуален опортюнизъм. В същото време, записаното в ТЗ право на представителя да иска информация и да преглежда счетоводните книги на търговеца не
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го защитава в пълна степен, защото поставя в негова тежест задължението да
прояви активността по събиране на информацията. Съвсем по друг начин би
изглеждало практическото развитие на отношенията, ако задължението е върху
принципала и то е активно – без да трябва да бъде канен от агента. Аргумент в
тази посока е обстоятелството, че в Директивата се съдържат две отделни разпоредби, гарантиращи интереса на представителя: чл. 12, ал. 1, регламентиращ
активността на принципала и чл. 12, ал. 2, който се припокрива с чл. 36, ал. 4 и
ал. 5 ТЗ.
4. Компенсационното възнаграждение (9)
И Директивата, и ТЗ признават правото на възнаграждение на търговския
представител при прекратяване на договора, ако търговецът продължава да има
облага от създадената в резултат на сътрудничеството клиентела. Според Стефанов (1996), под облага не следва да се приема само печалбата, която търговецът е реализирал след прекратяване на договора, но и увеличаването на престижа на търговската му фирма.
И двата нормативни акта въвеждат като отправна точка при преценката за
дължимостта на такова възнаграждение „всички обстоятелства“ в отношенията
между принципала и агента. В чл. 17, ал. 2, б. „а“ от Директивата, обаче е въведен допълнителен измерител за размера на обезщетението – комисионата, изгубена от търговския представител, а в б. „б“ годишният размер на възнаграждението е максимално допустимото обезщетение. Подходът на българския законодател е по-опростен – размерът на загубеното възнаграждение не е изведен
като критерий за дължимото обезщетение, а между двете величини императивно
е поставен знак за равенство - обезщетението е в размер на годишното възнаграждение на търговския представител (чл. 40, ал. 2 ТЗ).
В чл. 40, ал. 3 на ТЗ, отнасящ се до отрицателните условия за възможността
да се търси обезщетение, почти дословно са възпроизведени съответните текстове на Директивата. Малка разлика, разкриваща по-либералния дух на европейския законодател, може да се открие в т. 2 от българския закон, където сред
„извинителните“ основания за прекратяване на договора липсва заложеното в
Директивата „отпадналост“ на търговския представител. Българският законодател се задоволява да посочва единствено легално установени понятия - трайната неработоспособност и възраст (вероятно последната ще се тълкува от съда
като навършване на възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст) като основания, при които прекратяването на договора от страна
на агента няма да го лиши от правото на компенсаторно възнаграждение. Дирек433
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тивата въвежда основанието „отпадналост“, което макар и с неясни юридически
параметри, създава възможност съдът да вземе предвид онези обективни обстоятелства, свързани с човешкото здраве, които възпрепятстват пълноценното изпълнение на задълженията на агента, но не водят до трайна неработоспособност. Защото временно намалената работоспособност по смисъла на осигурителното право може да се окаже достатъчно дълга за интересите на търговеца.
5. Ограничението за конкурентна дейност
За да бъде предпазен търговецът от възможността след прекратяване на договора агентът да стане представител на конкурентен продукт или сам дазапочне развиването на сходна търговска дейност, ТЗ допуска уговарянето на ограничителна клауза, забраняваща на търговския представител да предлага същите
стоки или услуги. Клаузата може да залегне в договора още при сключването му
или това да стане в по-късен момент (Димитров, 1991, с. 38). В чл. 41 се посочени две условия за това: районът на ограничението да е тъждествен на този, за
който е било уговорено търговското представителство и максимален срок на
ограничението от две години. Ограничението обхваща кумулативно района и
вида стоки/услуги, но не и кръга клиенти, с които е подготвял и сключвал сделки търговският представител. И тук българската уредба не съответства в пълна
степен на европейската, която предвижда, че ограничението може да обхваща и
„група от потребители“ – чл. 20, ал. 2, б. „б“ от Директивата. По тази причина в
италианското право се приема, че районът не е само географско понятие, но и
типология клиенти, съответно рамките на ограничението могат да бъдат определени не само по териториален признак, но и по тип клиенти или като комбинация от двете. Тук отново възниква въпросът за действителността на ограничителна клауза, отнасяща се до група потребители и дали съдът, след като отчете
противоречието с ТЗ, трябва да зачете хоризонтален директен ефект на Директивата. Считам, че положителният отговор следва да бъде предпочетен, тъй като
ограничението, заложено в националния закон, не съответства на общия смисъл
и цел на Директивата.
Заключение
Направената съпоставка между разпоредбите в ТЗ и в Директива 86/653
/ЕИО/1986 водят до еднозначен извод за наличие на редица несъответствия
между уредбата на института в двата нормативни акта. До пълното транспониране на Директивата в българския закон страните по договора за търговско
представителство могат да искат от българския съд неприлагане на всяка проти434
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воречаща национална норма и директно заместване на националните норми със
съюзна разпоредба. При липсата на изрично законово правило за директна приложимост на директивите съдът ще трябва да избере един от противоположните
тълкувателни подходи относно приложението на европейския закон. Ето защо,
de lege ferenda е необходимо пълно хармонизиране на ТЗ с нормите на Директивата 86/653/ЕИО/1986.
Бележки
1. Причина за липсата на правна уредба на търговския представител в първия
Търговски закон е фактът, че последният е приет през 1896 г. – през същата
година, в която е приет Германския търговски закон, в който за първи път се
появява фигурата на търговския представител. Рецепцията, обаче, е от
предишния Търговски закон на Германия от 1868, когато институтът не е бил
залегнал в обективното право на Германия. По-подробно вж. Касабова (2005,
с. 44).
2. По въпроса дали съдържанието на фигурата на търговския представител
може да се търси в понятието за пътуващи търговски агенти, по смисъла на
чл. 53 от отменения Търговски закон, вж. Касабова, К. Цит. съч., с. 45.
Авторът изследва въпроса дали действащия Търговски закон не страда от
липсата на норми относно пътуващия търговски пътник, още повече, че този
институт е залегнал в съвременните търговски закони на Германия и
Швейцария. Направено е заключение, че функциите на пътуващия търговски
пътник могат да бъдат осъществявани и от обикновения търговски
пълномощник (чл. 26 ТЗ), и от търговския представител. Това разбиране
следва да бъде споделено.
3. Единствено в чисто теоретичната хипотеза на договор за търговско представителство, по което няма изпълнение или липсва изявление от принципала по
отчетността на първата сключена от агента сделка, правилото на чл. 293, ал.
3 ТЗ няма да намери приложение. Подобна постановка няма практическа
стойност що се касае за „мъртвородено“ съглашение, по което страните имат
спор относно действителността на сделка, по която няма престации.
4. Любопитно, но неиздържано от юридическа гледна точка, тълкувание на
нормата дава ВКС в своето Решение №130/09.01.2015 г. по т.д.№ 1850/2013 г.,
ТК, I т.о. Според съда, законодателят не е посочил изрично дали при
хипотезата на чл. 293 ал. 3 ТЗ сделката си остава нищожна, но за неизправната страна по нея не отпада задължението за престация, съгласно
договореното или сделката се санира. Сделката е нищожна поради липса на
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5.

6.

7.
8.

9.

форма, но тази от страните по нея, която е неизправна, не е легитимирана да
се позовава на нейната нищожност. Тя дължи изпълнение по нея и е
обвързана с всички договорни клаузи.
Италианският граждански кодекс приема за меродавен моментa на действителното осъществяване на сделката – правото на възнаграждение възниква
само след заплащане на дължимите суми от третата страна. В Германия
правилото е, че комисионата е платима на агента след осъществяването на
сделката от принципала, като в допълнение е предвидено, че ако третата
страна не плати, представителят губи правото си на възнаграждение и е
длъжен да го върне, ако го е получил по-рано. В държавите от Бенелюкс
правото на възнаграждение се поражда от момента, в който сключването на
сделката достигне етапа на избор на техническите параметри на поръчаните
стоки. Във френското право липсват изрични норми за търговските представители, което прави въпроса за момента на възникване на правото на възнаграждение спорен.
Считам, че този термин е по-издържан от използвания в закона и от някои
автори „срок“ за изплащане на възнаграждението. Така също Кацарски
(2003).
По въпроса дали за да бъде определено едно плащане като периодично е
необходимо то да е и равно по размер. Вж. Таков (2018, с. 306-318).
До изменението на ТЗ с ДВ, бр. 38 от 2006 г. уредбата е била диспозитивна и
страните са имали възможност неограничено да уговарят периодичността на
плащането.
Терминът, макар и приет в литературата, е съмнителен. Резултат е от
особената правна природа на вземането и от смесването на понятието „възнаграждение“, използвано в ТЗ преди изменението през 2006 г., и близостта на
вземането с правните характеристики на обезщетение. Общото учение за
облигацията познава единствено компенсаторно обезщетение – такова, което
замества липсата на дължимата престация. Че не се касае за класическо
обезщетение следва от факта, че вземането не възниква в резултат на неизпълнение от страна на длъжника. Основанието е престация на агента,
осъществена по време на действие на договора, т.е. на нея съответства насрещното задължение на принципала да заплати възнаграждение. За да се
различи от регулярното възнаграждение, считам за най-удачно да се обозначи
вземането на агента по чл. 40, ал. 1 ТЗ с термина „допълнително възнаграждение“.
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ON SOME DIFFERENCES BETWEEN THE PROVISIONS
OF THE AGENT IN THE BULGARIAN COMMERCIAL LAW
AND THE LAW OF THE EUROPEAN UNION
Zlatozar Yordanov
Аbstract
The subject of the present research is based on how the arrangement of the legal form of
the commercial agent in the Bulgarian Commercial Act corresponds to the arrangement within
the meaning of Directive 86/653/EEC/1986. The emphasis is placed on the differences between the two legislative acts – where the European legislator grants wider rights or introduces stricter restrictions for parties under the contract of commercial agent. For the purpose of
the present research the differences in the definitions of the legal form of commercial agent,
the form of the contract, the remuneration – time range, pay ability, chargeability, payout,
compensatory remuneration, reimbursement and restriction of competitive activity have been
examined. The provisions of the Bulgarian law, which are still not harmonized with the European law, have been taken and have been proposed possible practical solutions to the disputes
arising from the unclear regulation.
Key words: commercial agent, principal, agent, Directive 86/653/EEC/1986, transposition.
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Резюме
В статията сe изслeдват актуалнитe законодатeлни промeни в Търговския
закон до м. декември 2017 г. и м. февруари 2018 г., представляващи
законодателна регулация с цел преустановяване на практиката недобросъвестни търговци да прехвърлят търговските си предприятия и дяловете
си в ООД, при наличие на непогасени задължения и обезщетения към
работниците и служителите, както и осигурителни вноски към държавата. На база нормативeн анализ сe правят изводи и прeпоръки за
приложeниeто на новитe норми, както и прeдложeния de lege ferenda за
бъдeщо усъвършeнстванe на законодатeлството.
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Въведение
Анализираните последни две изменения в Търговския закон (ТЗ) са логична последица от действията на Народното събрание (НС) и Министерския съвет
(МС) в намеренията им да гарантират изплащането на трудовите възнаграждения и внасянето на дължимите върху тях задължителни осигуровки на работниците и служителите в частния сектор. Видимо е, че освен приетите промени, с
цел гарантиране заплащането на труда от търговските предприятия, обявени в
несъстоятелност със специален закон, законодателят е решил допълнително да оси439
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гури и предварителна защита на такива плащания в периода преди обявяването
на търговски предприятия в несъстоятелност. Вероятно причините са комплексни и произтичат предимно от социалното недоволство на ощетени работници и
служители, а така също и заради не малките плащания от създадения Фонд за
гарантиране на тези вземания, който принципно се издържа от държавния бюджет, а така също и косвено от натоварването на осигурителните фондове.
С изменението на Кодекса на труда (КТ), в ДВ бр. 102 от 22.12.2017 г., сe
прави комплeксeн опит за промяна в няколко нормативни акта, с цeл максимално въздeйствиe и обхващанe на норми, гарантиращи изплащанeто на трудовото
възнаграждeниe на работницитe и служитeлитe. С тях, обаче, сe въвeждат и
измeнeния в нормативна урeдба, попадаща извън обхвата на трудовото и осигурителното право. Такива са и промeнитe в ТЗ, а именно корекция в нормите,
свързани с изискванията за прехвърлянето на предприятието, като цяло, по смисъла на чл. 15 от ТЗ и приемането на нов съдружник, по смисъла на чл.129 от
ТЗ. Регламентирано е ново задължение при извършването на тези сделки, а
именно: само „ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите,
включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с
които са прекратени до три години преди прехвърлянето …“.
Тъй като с тези изменения в ТЗ не беше посочен начинът, как ще бъде
удостоверявано пред Търговския регистър (ТР), че липсват такива задължения,
което затрудни търговския оборот, скоро се наложиха допълнителни изменения.
Същите бяха приети между първото и второто четене на новоприетия Закон за
пазарите на финансови инструменти и бяха обнародвани на 16.02.2018 г. С тези
изменения се въведоха допълнителните изисквания по чл. 16 и чл. 129 от ТЗ за
деклариране пред нотариус на липсата на тези обстоятелства от прехвърлителите и управителите, както и за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за липса на публични задължения.
Актуалността на изслeдванeто сe обуславя от множeство комплeксни и
взаимно обвързани вътрeшни и външни фактори. От eдна страна, общeствeна
потрeбност, изразeна в остри рeакции на работници и служитeли – потърпeвши
от нeизплащанe или забавянe на трудовитe им възнаграждeния (Ангелова, 2004;
Атанасова, 2018; Дичева, 2018). От друга страна,– положитeлната, спешна но не
особено удачна рeакция на институциитe и послeдващите законодатeлни
промeни. От трета страна, реалният ефект е предимно затрудняване на гражданския оборот, с въвеждане на ограничения и допълнителни разходи при извърш440
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ването на сделките с предприятия и с дружествени дялове. Всички тeзи фактори
са част от стремежа на държавата по осигуряванe и рeализация на конституционното право на трудово възнаграждeниe (Рачев, et al., 2008; Андреева & Йолова, 2014) и по-конкрeтно, свързаното с това изпълнeниe на конституционното
задължeниe на социалната държава. Законодатeлнитe мeрки, които в своята съвкупност слeдва да осигурят прeвeнция, контрол и отговорност за спазванe на
конституционното право на трудово възнаграждeниe, както и привличанeто към
имуществена, наказателна и административнонаказателна отговорност (Андреева & Йолова, 2008; Андреева & Йолова, 2008; Андреева & Йолова, 2009; Андреева & Йолова, 2011; Андреева, 2016; Цанков, et al., 2006; Андреева & Йолова,
2016) на работодатeли, нeизпълнили задължeнията си по трудово
правоотношeниe, не следва да затрудняват гражданския оборот. Това е така,
защото правната доктрина, от глeдна точка на тяхната същност, аспeкти и
принадлeжност сочи, че тези мерки следва да се уреждат с норми от съотвeтния
правeн отрасъл (Мръчков, 2017; Мръчков, 2018; Цокова, 2017). В момента, в
тяхната съвкупност и обвързаност, в която ги поставя законодатeлят, са
изключитeлно актуални и изследването в контeкста на тяхната взаимно връзка
би било полeзно, както за практикуващи юристи, така и за съдружници в ООД.
Цeлта на статията e да сe изслeдват новитe законодатeлни промeни в ТЗ,
гарантиращи изплащането на трудово възнаграждeниe и осигуровки от работодателя ООД, като въз основа на нормативния анализ сe извeдe систeматизация
на комплeкснитe мeрки, направи се оцeнка и сe дадат прeпоръки за приложeниeто им, както и конкрeтни прeдложeния de lege ferenda за усъвършeнстванe
на нормитe.
Обeкт на изслeдванe e актуалната нормативна урeдба, свързана с прехвърлянето на дружествени дялове от капитала на ООД, респективно и с приемането
на нов съдружник, и тяхната рeализация, прeдвидeни в ТЗ.
За пoстиганeтo на поставeната цeл авторът си поставя слeднитe задачи: 1)
да сe извърши изслeдванe на промените в ТЗ, относно прехвърлянето на дялове
на нов съдружник; 2) да се направят изводи и обобщения с практическа насоченост; 3) да сe отправят прeпоръки и се отбeлeжат проблeмнитe въпроси, обосноваващи потрeбността от нова законодатeлна намeса.
Мeтoдoлoгията на научнoтo изслeдванe включва: 1) кoмплeксeн анализ
на правната урeдба, рeгламeнтираща приемането на нов съдружник в ООД и 2)
проучванe практиката на институциитe и дoктринални изслeдвания – тeорeтичeн oбзoр и систeматизация. В статията сe изслeдва предимно актуалната
нормативна урeдба.
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Изложение
С измененията от 22.12.2017 г. в ТЗ в чл.15 се създават две нови алинеи (1).
С оглед новата ал. 4 на чл. 15 се изменя текстът на чл. 129, ал. 1, като в изречение второ се добавя сходен текст, а именно „… и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски
на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, с
които трудовите правоотношения са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял“.
Въз основа на факта, че тези промени са последица от промените в Кодекса
на труда (КТ), с цел гарантиране плащането на вече начислени, но неизплатени
трудови възнаграждения и обезщетения, авторът счита, че законодателят желае с
измененията на ТЗ да преустанови прехвърлянето на търговските предприятия
като цяло и на дружествени дялове от капитала на ООД при условие, че прехвърлителите са носители на подобни задължения. Единственото изключение е
новият текст на чл. 15, ал. 5, с който прехвърлянето се допуска само в случай, че
приобретателят изпълни задълженията на прехвърлителя. Такова изключение,
обаче, не е предвидено в чл. 129 от ТЗ, при прехвърляне на дружествени дялове
или при приемане на нов съдружник.
Видно е, че с тези промени се въвеждат ограничения при описаните сделки,
като се изисква доказване на липсата на задължения за плащане на възнаграждения и обезщетения. От практическа гледна точка възникват въпроси, свързани
с доказването на тези изисквания. Липсва регламентация на подобен ред, както в
ТЗ, така и в КТ. В периода до следващите, коментирани с тази статия промени, в
оборота с прехвърляния на предприятия и дружествени дялове от капитала на
ООД, видно от статии в пресата, а и от съдебната практика, е имало колапс.
Страните по сделките не са имали възможност да се снабдят с необходими документи, удостоверяващи липсата на задължения към служителите. В същото
време съответните длъжностни лица от Агенцията по вписванията не са имали
указания, какви точно документи да изискват. Съдът, при обжалване на откази за
вписване на промени, е приемал, че представените от страните удостоверения от
НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК и декларации в свободен текст от прехвърлителите за липса на такива задължения, са достатъчни и удовлетворяват изискваниятА на закона. Именно и това е наложило спешната повторна поправка на ТЗ от
16.02.2018 год. В ТР подлежат на вписване положителни факти, като с акта на
вписването се постига желаният ефект. Това са такива факти, за чието изпълнение длъжностните лица от ТР следят служебно. Противно на тази логика, с но442
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вовъведеното, все още към този период нерегламентирано задължение, търговците можеха единствено доброволно да декларират отрицателни по своята природа факти – липсата на задължения към работниците и служителите си. Но
понеже не беше законово установено, както бе посочено по-горе с аналогичните
текстове в ТЗ, то сделките по прехвърляне на търговски предприятия и прехвърляне на дружествени дялове бяха блокирани.
По начало отрицателните факти не подлежат на доказване, нито според
доктрината, нито според практиката. От този, макар и кратък времеви резултат,
може да се направи извод, че конкретните промени от 22.12.2017 г. в ТЗ, не са
били добре обмислени Бързината, с която са приети тези промени в ТЗ, не е
била обоснована с оглед получилия се резултат. Тези промени и допълнения се
свеждат до приемане на два нови текста и допълнение на трети текст, които
промени, съгласно останалите действащи закони, са непълни, а практиката по
прилагането им е поставила пред търговските дружества, юристи и длъжностни
лица по вписванията множество неясноти и въпроси по реалното им прилагане.
Именно поради тази причина са били необходими допълненията в ТЗ, обясняващи и допълващи тези от 22.12.2017 г., поради което законодателят в сравнително
кратък период променя и допълва и други текстове, които да регламентират подробно прилагането им. С приемането на новия Закон за пазарите на финансови
инструменти, между първо и второ четене НС приема и новите изменения в ТЗ
(заради тези които бяха непълни, както е посочено по-горе за последните изменения от 22.12.2017 г.), а именно текстове на чл. 16 и на чл. 129 от ТЗ (2).
Тъй като с тези изменения в ТЗ законодателят допълва празноти в промените от края на 2017 г., отново насочени към социалната защита на работници и
служители с неизплатени възнаграждения, осигуровки и обезщетения, се измениха и текстовете на чл. 687 от ТЗ – относно вписването на такива вземания от
синдика на предприятие в несъстоятелност и в чл. 789 от ТЗ – относно гласуващите в отделен клас такива служители по плана за оздравяване. Тези промени
не се анализират в тази статия, тъй като авторът е насочил изследването си в
измененията, касаещи прехвърлянето на предприятие и дружествени дялове на
ООД.
Както е анализирано по-горе, измененията от 22.12.2017 г. не бяха прецизирани и блокираха оборота в тази област на разпореждане с търговско предприятие и с дружествени дялове от капитала на ООД. Също вече беше посочено, че
доброволно подписваните пред нотариус декларации от прехвърлителите за
липса на задължения, не бяха достатъчни на длъжностните лица от Търговския
регистър и се постановяваха откази за вписване.
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Именно с измененията от 16.02.2018 г. тези непълноти на предходното законодателно решение от 22.12.2017 г., бяха отстранени. С последните корекции
се въвежда, обаче, единствено коментираната по-горе в статията декларация.
Съгласно чл. 16, ал. 2 от ТЗ, обстоятелствата по чл. 15, ал. 4 от ТЗ се доказват от
отчуждителя с декларация по образец. Образецът на декларацията по ал. 2 от ТЗ
се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика. Към текстовете на чл. 16, ал. 2-ал. 4 от ТЗ препраща и изменената
норма на чл. 129, ал. 2. Законодателят предвижда, че тази декларация се подписва не само от прехвърлителя на дружествените дялове, но и от управителя на
дружеството, в което влиза нов съдружник.
С цел бързото остраняване на последиците от предходните изменения от
22.12.2017 г., новите изменения на ТЗ влизат в сила веднага от деня на обнародването, а именно от 16.02.2018 г.. В изпълнение на това намерение на законодателя, изключително бързо, а именно на същата дата 16.02.2018 г. и образецът на
декларацията е одобрен от двамата министри и публикуван на сайта на Агенцията по вписванията.
Предвид извършения до момента нормативен анализ на измененията, могат
да се направят следните изводи:
На първо място – установи се, че няма компетентен държавен орган, който
има техническата възможност да издаде обективно удостоверение дали едно
търговско предприятие има задължения към работниците си към съответния
момент. Изключение прави удостоверението по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, което
отразява само декларираните от данъчно задълженото лице данни и не отразява
задължения за неизплатени възнаграждения.
На второ място – въведе се декларацията по чл.16, ал.2 от ТЗ, подобна на
тези в чл. 57 и чл. 58, ал. 2 ог ТЗ – за едноличните търговци, в чл. 141, ал. 8 и чл.
142 от ТЗ – за управителите на ООД и в чл. 234, ал. 2 от ТЗ – за членовете на
съветите на акционерните дружества, с които посочените лица декларират липсата на съответни обстоятелства, доказващи спазването на законови изисквания,
като: липса на задължения за неизплатени заплати; липса на производство за
несъстоятелност и това, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност; съответно за управителите на ООД и членовете на съветите при АД – за
липса на производство по несъстоятелност и за липса на наказателни постановления за неспазване изискванията за съхраняване на определени нива запаси от
нефт и нефтопродукти. И новата декларация по чл. 16, ал. 2 от ТЗ, също като
останалите горепосочени, предвижда за декларирането на неверни данни наказание по чл. 313 от Наказателния кодекс. Законовата форма на всички гореизб444
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роени декларации е обикновена писмена. Както всички останали, така и представянето на новата декларация по чл. 16, ал. 2 от ТЗ при прехвърляне на търговско предприятие и/или продажба на дялове в ООД в регистърното производство
пред Агенцията по вписвания е елемент от необходимия фактически състав за
вписване на тези обстоятелства по партидата на съответните дружества (Радев,
2016; Бъчварова, 2005; Бъчварова & Рачев, 2011; Калайджиев, 2015; Голева,
2018).
На трето място, липсва на законово изискване всички тези декларации да
бъдат нотариално заверени. В такъв случай, възниква въпросът по какво се различава новата декларация по чл. 16, ал. 2 от ТЗ от останалите. Разликата е съществена. Тъй като за останалите декларации инициатори за сезиране на прокуратурата за деклариране на неверни данни биха могли да бъдат всички трети
лица, т.е. налице е правна възможност в неопределен времеви интервал, то за
новата декларация е различно. Съгласно чл. 16, ал. 2, изр. Второ от ТЗ: „Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, а съгласно ал. 3 на чл. 16 от ТЗ:
„Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти
по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие
между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна
инспекция по труда“ изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.“ Следователно, при всяко вписване на прехвърляне на предприятие по
чл. 15 от ТЗ и/или прехвърляне на дружествени дялове от капитала на ООД по
реда на чл. 129, Агенцията по вписванията незабавно уведомява Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. От това следва, че инспекцията има
правото веднага да извърши проверка на съответното дружество за изплатени
трудови възнаграждения, осигуровки и обезщетения. Съгласно новото второ
изречение на чл. 16, ал. 3 от ТЗ: „При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна инспекция по
труда“ изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.“
Именно и в това е съществената разлика с останалите посочени по-горе други
подобни декларации по ТЗ. При незабавно получаване на информация, извършване на проверка в предприятието и евентуално сезиране на прокуратурата
следва, че лице, което е декларирало неверни данни по смисъла на чл. 16, ал. 2
от ТЗ може да понесе наказателната отговорност своевременно, с оглед извършеното невярно деклариране. Към това следва да се добави, че в Наказателния
кодекс има и квалифицирани състави за неплатени осигуровки като чл. 255б от
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ТЗ, което означава, че прокуратурата може да повдигне и допълнителни обвинения. За разлика от наказанието при невярно декларирани данни – лишаване от
свобода до три години и глоба, то при посочения чл. 255б от ТЗ, наказанията
започват от лишаване от свобода до пет години, много по-висока по размер глоба, а в определени случаи горната граница на наказанието е до осем години и
конфискация на имущество.
Предвид гореизложеното, могат да бъдат направени следните предложения:
 Да се измени информационната система, поддържана и свързана с НАП
и с НОИ относно изплащането на трудовите възнаграждения и осигуровки.
 В декларации (3) работодателите декларират данни за начислени възнаграждения, данъци, осигуровки, обезщетения и пр. В случай, че се добави и
изискването да се декларират освен начислените, но и реално изплатените
възнаграждения, данъци, осигуровки, обезщетения и пр., то НАП във всеки момент може да издаде обективно удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, макар и
да се отнася за предходен месец. Т.е. НАП, като основна приходна агенция, може да удостовери дали за предходния месец дължимите суми са реално изплатени. В случай, че не са, да уведоми Изпълнителната агенция „Главна инспекция
по труда“ за извършване на проверка. Посочената Наредба, съгласно §3 от нейните Преходни и заключителни разпоредби, е издадена на основание чл. 5, ал. 6
и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл.
40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. Видимо е, че към
тези нормативни актове би следвало да се добави и Кодексът на труда.
 Корекция в текстове в административнонаказателните разпоредби на тези закони, увеличаващи административно наказателната имуществена санкция
на търговците, респективно и глобите за управителите на такива предприятия,
би постигнал желания от законодателя резултат – а именно редовно изплащане
на трудовите възнаграждения и обезщетения, и редовното погасяване на задължителните осигурителни вноски.
Заключение
Изследването на последните законодателни корекции в ТЗ позволява да бъдат направени изводи, обобщения и предложения де леге ференда.
Авторът не възприема изцяло като положителни анализираните изменения
в ТЗ по ред причини. На първо място, систематичното място на нормите, предвид заложената в тях цел и спецификата на регулираните обществени отношения не е в ТЗ, а в Кодекса на труда, в Кодекса за социално осигуряване, в Закона
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за здравното осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите
лица. На второ място, въвеждането на наказателна отговорност за съдружници в
капитала на ООД е новост в българското търговско право, която не може да бъде
еднозначно възприета като положителна. Управителят на дружеството по дефиниция отговаря за правилното и законосъобразно водене на дружествените дела.
Съдружникът, обаче, в голяма част от случаите не е лично ангажиран, а участва
само с паричната си вноска и не взема участие в оперативното управление на
дружеството. Възниква въпросът – при решение на съдружника за прехвърляне
на дружествените дялове, как следва обективно да се установи, че дружеството
няма задължения към служителите си и към осигурителните фондове. Считаме,
че въпреки това, че ООД е най-разпространената форма сред търговците, не е
правилно само при прехвърляне на дялове от капитала в ООД, съдружниците да
подписват декларацията по чл. 16, ал. 2 от ТЗ. Такива изисквания не са предвидени при прехвърляне на участия/дялове в събирателните и командитните дружества, нито за съдружниците, нито за техните управители. Т.е. нарушена е равнопоставеността пред закона. На следващо място, в случай, че действително
някое ООД има задължения за неизплатени възнаграждения, обезщетения и
осигуровки, то няма пречка капиталът да се „увеличи” чрез приемане на нов
съдружник. В следващия момент „знаещият” за проблема съдружник може да
прехвърли дяловете си на новия съдружник свободно по смисъла на чл. 129, ал.
1, изр. второ, предл. първо от ТЗ. Т.е. въведените изменения не се отнасят за
всички дружества, а и могат да бъдат заобиколени.
Авторът счита, че е необходимо да се измени подходът при извършване на
промени в ТЗ относно ООД. Както е ноторно известно, това търговско дружество е изкуствено създадено в Германия. Естествено е, че съществуват различия в
социално-икономическо отношение между двете държави, но по отношение на
дружественото право такива принципно липсват. Във връзка с това вероятно е
крайно време да се повиши минималният уставен капитал до такава степен,
щото съдружници да могат да бъдат лица с доказани доходи и произход на средствата. В крайна сметка в немския закон за ООД в §15, регламентиращ прехвърлянето на дялове, липсват подобни допълнителни изисквания, приети с двете
коментирани поправки на българския ТЗ.
Анализираните промени в Търговския закон, според автора , трудно могат
да постигнат желания ефект, а по-скоро представляват една допълнителна заплаха от наказателна отговорност в случай на неизплатени възнаграждения,
обезщетения и осигуровки.
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Бележки
1. В чл. 15 се създават новите ал. (4) Предприятие, в което има наети работници
или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на
работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието, и ал. (5) Ако страните се договорят изрично, предприятието може да се прехвърли и ако приобретателят изпълни задълженията по ал. 4.
2. Чл. 16 (2) Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15,
ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция „Главна инспекция по труда“ и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
(3) Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ по сигнал или по
собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ изпраща резултатите
от проверката на органите на прокуратурата.
(4) Образецът на декларацията по ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.
чл. 129 (2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор,
сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър, след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по
образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. Член 16,
ал. 2 – 4 се прилагат съответно. – да е в цялостен текст
3. Декларации образец № 1 и № 6, регламентирани с „Наредба № 8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица“, в сила от 01.01.2006 г., Издадена от министъра на финансите, последно изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 19 януари
2018 г.
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TRANSFER OF PARTNERSHIP SHARES FROM THE CAPITAL OF A LIMITED
LIABILITY COMPANY. UPDATED REGULATORY CHANGES
Vencislav Savov
Abstract
The article investigates the updated regulatory changes in the Commerce Act from
December 2017 and February 2018, presenting statutory regulations aiming to suspend the
practice that unconscientious merchants transfer their commercial enterprises and the shares in
companies of limited liability, having outstanding liabilities and compensations towards
employees and officials, as well as social security contributions to the state. Conclusions and
recommendations for applying the new regulations, as well as propositions de lege ferender
for future improvement of the legislation are made based on the legal analysis.
Key words: partnership shares, outstanding liabilities towards employees and officials,
transferor, general manager, shareholder/s, criminal responsibility, administrative and penal
liability.
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Резюме
Институтът на неустойката е удобен и универсален способ за обезпечение, намиращ широко приложение в търговската практика. Поради това
проучването на ефективността на неустойката, както и разкриване на
нейните предимства пред другите способи за обезпечение са от изключителна практическа значимост. В настоящата разработка е извършен
сравнителен анализ между института на неустойката и търговския залог.
Анализирани са същността на изследваните институти, тяхното приложно поле, приликите и различията между тях. Статията е съсредоточена
върху открояване на предимствата на неустойката пред търговския залог, като за целта са взети под внимание критерии, като: степен на понижаване на риска, функционалност и ефективно прилагане на всеки
един от изследваните способи в сферата на търговското право.
© 2018 Икономически университет – Варна

Цитиране: ЛЕЧЕВА, Ж. (2018) Сравнително-правен анализ на неустойката и търговския залог.
Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 62 (4). с. 451 - 462.

Въведение
Изпълнението на договорните задължения от страна на търговците се явява
същността на търговския оборот. В интерес на обществото е да се гарантира
стабилността и устойчивостта на търговските отношения. Основната цел, поставена пред законодателя в този смисъл е да осигури защита на интересите на
търговците, посредством създаването на ефективни мерки, насочени към реализиране на правата, произтичащи от неизпълнение на задълженията по търговска
сделка. Централно място в системата на тези мерки заема неустойката. Широко451
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то й прилагане в отношенията между търговци се дължи от една страна на факта, че тя представлява удобен и универсален способ за възстановяване на вредите, причинени на кредитора от неизпълнение или неправилно изпълнение от
длъжника, и от друга страна, че разкрива съществени предимства пред останалите способи за обезпечение, с които търговското право борави.
Актуалността на проучването се обуславя от факта, че въпросите, свързани с необходимостта от обезпечаване изпълнението на задълженията по търговски сделки са от изключителна практическа значимост за стопанския оборот. В
този аспект широкото практическо приложение и привлекателността на неустойката като способ за обезпечение на задълженията се дължи главно на факта,
че тя представлява удобно средство за опростено компенсиране на загубите на
кредитора, причинени в резултат от неизпълнението на длъжника. Предимствата, които неустойката предлага в сравнение с другите мерки за обезпечение на
задълженията я превръщат в актуален и предпочитан способ за уреждане на
отношенията между търговци.
Целта на настоящата статия е да се откроят предимствата на неустойката
като способ за обезпечение пред търговския залог.
Обект на изследване е нормативната уредба на неустойката и търговския
залог.
Предмет на изследване са специфичните особености на неустойката и търговския залог в качеството им на обезпечителни способи на търговски задължения.
За реализирането на целта се поставят следните задачи: а) да се изведат
типичните белези, характеризиращи неустойката, б) да се изведат типичните
белези, характеризиращи търговския залог, в) да се направи сравнение между
двата института, като в резултат това да се изведат основните сходства и различия между тях.
Методологичната основа на изследването е свързана с използването на
разнообразни методи като: сравнително-правен, формално-юридически индукция, дедукция, анализ и синтез.
Тезата на изследването е, че неустойката в качеството си на обезпечителна
мярка притежава редица предимства пред търговския залог, които я превръщат в
предпочитан и универсален способ за обезпечение изпълнението на задълженията по търговска сделка.
1. Правна уредба на неустойката
Неустойката е класически институт на облигационното право. Тя е възникнала още в римското право, от където е била възприета и в модерните правни
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системи. В българското законодателство липсва пълна регламентация на института на неустойката. Общата правна уредба на неустойката се съдържа в чл. 92
на Закона за задълженията и договорите, допълвайки се от правилото на чл. 309
от Търговския закон, което намира своето приложение в отношенията между
търговци. (Първанова, 2012). На базата на тези разпоредби могат да се изведат
основните характеристики, определящи същността на неустойката. Употребата
на термина „неустойка“ разкрива различни значения. От една страна с термина
„неустойка“ може да се означи задължението на длъжника, което ще настъпи в
случай на неизпълнение от негова страна, или самата престация да се заплати
определена парична сума (Калайджиев, 2010, с. 462). Преди всичко, найважното значение на термина е като договорна клауза (акцесорно съглашение),
установяваща едно допълнително задължение за длъжника, което ще стане
изискуемо при настъпване на неизпълнение на главното задължение по договора
(Марков, 2014, с. 169).
В правната теория е широко застъпено виждането, че „неустойката представлява предварително установена от закона или договора парична сума, която в
случай на неизпълнение на задължението, неизправният длъжник следва да заплати на кредитора” (Калайджиев, 2010, с. 462, Бъчварова и др., 2015, с. 47). По
наше мнение, такова виждане има място не само в правната литература, но
следва да бъде и нормативно уредено.
В българското право на неустойката се придава двояка функция – обезпечителна и обезщетителна. От една страна тя е способ за обезпечение, гарантиращ изпълнението на задължението, създавайки значителна заплаха за страните
по договора (Младенов, 2007). Прилагането на неустойката в търговското право
като способ за обезпечение има една цел – да компенсира възможните вреди,
които ще настъпят за кредитора. От друга страна, в теорията неустойката се
възприема и като проявна форма на договорна отговорност (Голева, 2013, с. 228,
Марков, 2014, с. 169). Договорната отговорност се определя като задължение на
длъжника, който не е изпълнил договорните си задължения, да възстанови загубите на кредитора и да му заплати неустойка. Oтговорността за неизпълнение на
търговски задължения има строго имуществен характер. Основната цел (каузата) на неустойката, като форма на договорна отговорност е възстановяването на
имуществената сфера на потърпевшата страна.
В обобщение на гореизложеното, по наше мнение може да се направи
следният извод: неустойката било то в качеството си на способ за обезпечение
или форма на договорна отговорност си поставя една основна цел, а именно
гарантиране нормалното изпълнение на задълженията по договора.
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2. Неустойка и търговски залог
Най-значимата цел, която е заложена в основата на всяко търговско отношение е точното изпълнение от страна на длъжника. При установяване на неизпълнение на поетото по договора задължение, то за неизправния длъжник ще се
породи ново задължение, чиято същност се изразява в поправянето на вредите,
които посредством своето поведение последният виновно е причинил. Обезпечението на задължението се явява традиционен институт не само в гражданското, но и в търговското право. Увереността на кредитора в това, че задължената
страна ще изпълни задължението и ще възстанови вредите при неговото неизпълнение може да се породи само при наличието на някои допълнителни способи за въздействие върху длъжника. Още римските юристи са определяли обезпечението на задълженията като подтикване на длъжника към временно изпълнение под страх от настъпването на неблагоприятни последици (Андреев, 1999).
Възможността да се обезпечи изпълнението на задължението интересувало
страните по договора още от момента на неговото пораждане. Възникването на
способите за обезпечение на задължението очевидно е свързано с конкретни
житейски обстоятелства, при които кредиторът се е оказал незащитен пред недобросъвестното поведение на длъжника. Отговорността на страните за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на задълженията е съществена част от
съдържанието на търговския договор. Ето защо при наличието на значителни
рискове от неизпълнение, по целесъобразност, е редно в договора да се включи
условие, което да гарантира изпълнението на задължението (Полоус, 2011, с.
15). Правилността в избора на надлежен способ за обезпечение ще осигури
адекватна защита на страните по договорното правоотношение.
По наше мнение, една от характеристиките на модерните договорни отношения в сферата на търговията се явява широкото използване в практиката на
примерни договори, които често не отговарят на изискванията на текущите правоотношения. В подобни случаи съществува висок риск плащането да не настъпи своевременно и в пълен обем.
С оглед на казаното до тук, в съвременните условия, уговарянето на предварително обезпечение на изпълнението на задължението, както и обезщетяване
на изправната страна по договора са от изключителна практическа значимост. В
този смисъл, с цел да предотврати настъпването на неблагоприятните последици, които биха могли да се породят в случай на неизпълнение от страна на
длъжника, законодателят предвижда различни защитни мерки, които имат за цел
да обезпечат изпълнението на задължението, както и да обезщетят пострадалия
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в резултат на неизпълнението или ненадлежното изпълнение. От такъв характер
са неустойката и търговския залог, на които е посветено настоящото изследване.
Ефективността от приложението на тези мерки може да се определи въз основа
на сравнение между тях. Основните различия се коренят в степента на понижаване на риска, тяхната функционалност и ефективното им прилагане в сферата
на търговското право.
Търговският залог е вид търговско обезпечение, чиято правна уредба се съдържа в Търговския закон. В качеството си на способ за обезпечение, търговският залог служи за обезпечение на права върху парични вземания, породени от
търговска сделка (Неделчева, 2007, стр.145). Тя дава спецификата на залога като
търговски (Герджиков, 2015)
Безспорно е, че между неустойката и търговския залог се откриват някои
сходства. Общите признаци между тези способи за обезпечение на изпълнението са, че те са преди всичко мерки, които имат за цел да гарантират изпълнението на задължението и да стимулират длъжника към надлежно поведение (Захарова, Kиреева, 2017, с. 107). Предoтвратяването на негативните последици, които биха могли да настъпят в резултат на неизпълнението е от важна значимост
за търговските отношения, при които защитата на законните интереси на търговците е един от основните принципи в търговското право.
Подобно на неустойката и търговският залог се явява акцесорно задължение, което може да съществува само едновременно с основното търговско задължение. Прекратяването на главното задължение ще доведе до прекратяване
на залога. Прекратяването на залога обаче не ще доведе до прекратяване на
главното задължение. Съвременните търговски отношения най-често включват в
съдържанието си парично задължение. В този смисъл, залогът обезпечава само
парични вземания. Това следва от същността на заложните правоотношения,
които предоставят възможност за кредитора да се удовлетвори от паричната
сума, получена при продажбата на заложеното имущество. Тук отново е налице
сходство с неустойката, която за разлика от залога макар и да може да се уговаря
за неизпълнение на всякакъв вид задължения, предимно обезпечава изпълнението на парични задължения.
Съществените различия между двата способа за обезпечение могат да се
откроят в следните насоки:
Първо, водеща разлика между неустойката и търговския залог е, че последният е вид тежест. Същността на тази тежест се изразява в пораждане, в полза
на кредитора по основното задължение в случай на неговото неизпълнение, правото да иска реализиране на заложеното имущество чрез продажба и да получи
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сумата от нея. Предимството в този случай е, че правото на кредитора се явява
преимуществено, тъй като той има право да се удовлетвори от стойността на
заложеното имущество преимуществено пред останалите кредитори. Въпреки
това, обаче залогът разкрива и някои недостатъци, като такива най-често могат
да се посочат риска от ликвидност на заложеното имущество, неговата амортизация по време на действието на договора, а дори неправилна оценка на самото
имущество. Залогът ще осигури изпълнението на задължението в такъв обем в
какъвто имуществото ще съществува към момента на удовлетворяването. Важна
особеност на залога за разлика от неустойката според (Пустомулотов, 2013, с.
87) е вещно-правният характер, който залогът притежава. При залога на ценни
книги, на права и стоки в обръщение – вещният характер отсъства. Що се отнася до неустойката, то тук правото на кредитора е относително и елементи на
вещни права отсъстват.
Друго различие, върху което следва да се акцентира е, че най-често, залогът
защитава интереса на кредитора с оглед изпълнение на задължението при неплатежоспособност на длъжника (Владимиров, 1997, с. 40). В търговската практика залогът обезпечава основно договори за кредит. Банковото кредитиране,
като професионална дейност, предпоставя необходимост от обезпечаване на
изпълнението на задължението на длъжника по кредита с цел предотвратяване
на негативните последици, които биха могли да настъпят в случай на неизпълнение. Решението на този проблем за банката се оказва изборът на залога като
способ за обезпечение. По отношение на неустойката в кредитните отношения,
въпреки че същата е част от съдържанието на договорите за кредит, тя не създава за банката реална възможност за възвръщане на заемните средства, доколкото
тя представлява, предвидена в закона или договора парична сума, която длъжникът да заплати в случай на неизпълнение. От гледна точка на заинтересоваността на банките от бързото възвръщане на паричната сума по договора за кредит, следва щателно да проучват ликвидността на предлаганото за залог имущество (Коровяковский, 2005, с. 52). Според разработената практика, като залог
за обезпечение на парични задължения се предоставят ликвидни движими вещи,
като лек автомобил например.
Второ, за разлика от търговския залог, при избора на неустойка като способ
за обезпечение на задължението, страните не определят предварително имущество, което следва да бъде продадено за удовлетворяване нуждите на кредитора.
За кредитора по главното задължение не възникват никакви „предимства“ пред
други кредитори.
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По наше мнение, въз основа на това кратко сравнение между двата способа
може да се направи извод, че ефективността на търговския залог, като способ за
обезпечение на задължението не бива да се подценява и до някаква степен е
приблизително равна на ефективността на неустойката. Въпреки това обаче,
включването на неустойчена клауза в договора се съпровожда от редица предимства, които превъзхождат останалите способи за обезпечение и я превръщат
в желан и предпочитан способ за обезпечение от страните. Тези предимства
могат да се разкрият в следните насоки:
Неустойката не обременява по никакъв начин имуществото на длъжника.
Включването на неустойката като част от съдържанието на договора, предоставя
възможността на страните предварително да определят приблизително сумата,
която кредиторът може да претендира при неизправност от страна на длъжника.
При избора на търговския залог подобно положение отсъства. Въпреки, че страните могат предварително да очертаят имуществото, което ще бъде продадено за
удовлетворяване нуждите на кредитора, те не ще могат да определят сумата,
която кредиторът следва да получи. За това предимство на неустойката съдим от
липсата на законови изисквания по отношение определяне размера на неустойката и предоставената възможност на страните сами да го определят. Освен това, размерът би могъл да се диференцира съобразно значението на обезпечавания договор и големината на евентуалните вреди от неизпълнението му (Владимиров, 2006). С оглед на тези съображения, в търговската практика възникват
редица спорове по отношение на действителността на размера на неустойка,
когато същатa е уговорена без краен предел и срок, до който да се начислява.
Разбира се, тези спорове се решават противоречиво от съдилищата. В немалък
брой решения (Решение № 832 от 28.12.2006 г. по търг.д. № 460/2006 г. I
търг.отд. на ВКС, Решение № 1 от 10.02.2009 г. по търг.д. № 38/2008, I търг. Отделение на ВКС.Решение№ 16 от 16.06 2009 г. по търг. д № 430/2008, II търг.
отд. на ВКС), съдилищата възприемат становището, че неустойката без краен
предел е нищожна, поради противоречие с добрите нрави. Аргументите, на които се позовават в подкрепа на тази позиция са: приложимостта на правилата на
морала по отношение на търговците като коректив за осъществяване на грижата
на добрия търговец от една страна, а от друга – недопустимостта на неоснователното обогатяване. По-голяма част от съдебната практика (Решение № 34 от
01.02. 2008 г по търг. д. № 650/2007, II търг. отд на ВКС, Решение № 30 от
08.02.2007 по търг. д. № 785/2006. II търг отд. на ВКС, Решение от 13.03.200 по
ВАД № 62/1999, АС при БТПП и много други.) приема, че уговорката за неустойка без краен срок не е нищожна, поради противоречие с добрите нрави. Ос457
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новният аргумент в подкрепа на това разбиране е, че високият размер на неустойката се обуславя именно от наказателната функция, която същата изпълнява,
с оглед на което уговарянето й без краен предел и срок, до който да се начислява, не противоречи на добрите нрави. В правната литература също широко е
застъпено разбирането, че в търговското право неустойката има предимно санкционен (наказателен) характер (Кожухаров, 2002, Калайджиев, 2010, Garcia,
2012).
За да вземе отношение по този въпрос, авторът се присъединява към втората група съдебни решения, които, както вече бе посочено приемат неустойката,
уговорена без краен предел като действителна. Съображенията ни за това са
следните:
Първо, най-важният аргумент за заемането на подобна позиция е постановеното ТР № 1/15.06.2010 г. на ОСТК на ВКС, с което се прие за правилно, че
клаузата за неустойка, уговорена без краен предел не е нищожна поради противоречие с добрите нрави. Смисълът на издаването на тълкувателно решение е
отстраняването на противоречивата практика и нейното уеднаквяване. Ето защо,
тълкувателните решения на ВКС имат задължителен характер по отношение на
всички съдилища и следва да бъдат съобразени при решаването на правни спорове от такъв характер.
Второ, именно свободата в определянето на размера на неустойката, която
законодателят предоставя на страните я прави желан и ефективен способ за
уреждане на търговските отношения. И доколкото в отношенията между търговци важи принципът за най-висока степен на отговорност и познаване особеностите на търговската дейност, не може да се изключи възможността, страните
сами, по взаимно съгласие да определят размера на неустойката. В този смисъл,
според (Голева, 2009), завишеният размер на неустойката по търговска сделка се
обуславя от степента на риска, който поема кредиторът – търговец. Ето защо, да
подкрепим разбирането, прието в първата група съдебни решения би означавало
да лишим страните по търговската сделка именно от това предимство – свободно да определят размера на неустойката. Такава практика по наше мнение е в
противоречие със законоустановения принцип на свободата на договаряне.
Трето, целта на използването на неустойката като способ за обезпечение в
търговското право е не само да обезщети вредите от неизпълнението, но и да
сакнционира неизправния длъжник. Обявяването на неустойката, уговорена без
краен предел за нищожна до някаква степен означава да освободим виновния
длъжник от отговорност. Подобно положение, от една страна, е в противовес със
стимулиращата функция, която неустойката упражнява спрямо длъжника, а от
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друга е в противоречие с принципа за равнопоставеност между страните, поради отслабената защита, която неустойката ще предоставя по отношение на кредитора – търговец.
Друго важно предимство в тази насока е и съдържащото се правило в чл.
309 от ТЗ, според което се установява обща забрана да се намалява поради прекомерност неустойката по търговска сделка, сключена между търговци. Търговското право предвижда подобна забрана като израз на по-високите изисквания
към търговеца в качеството му на професионалист, познаващ добре рисковете на
дейността си, респективно по-строги договорни санкции при неизпълнение на
поетите от него търговски задължения. В този смисъл не може да бъде възприето разбирането на (Байрактарова, 2013), че правилото на чл. 309 от ТЗ лишава
длъжника от правото да иска намаляване на неустойката и препятства гъвкавото
уреждане на отношенията между страните по търговската сделка. Подобно
твърдение е неприемливо. Авторът на настоящата статия, счита че разпоредбата
на чл. 309 от ТЗ не лишава страните от гъвкаво уреждане на отношенията, напротив, счита, че това правило, както вече бе споменато предоставя сериозно
предимство на търгуващите, изразяващо се във възможността неограничено да
уговарят размер на неустойката. В този смисъл, законодателят правилно не допуска правораздаващият орган да се намесва в отношенията между страните.
В качеството си на способ за обезпечение, неустойката представлява средство за стимулиране на длъжника към изпълнение на задължението. Последното
важно преимущество, което да подтикне търговецът да избере именно неустойката като способ за обезпечение е лекотата на нейното събиране. Тя спестява
доказателствени усилия на кредитора относно съществуването и размера на
вредите (Решение на ВАД № 133/ 2001 г., АСБТПП). Съдът ще присъди уговорената неустойка, без да се интересува от това, достатъчен ще самия е факт на
неизпълнението. (Торманов, 2000, с. 38)
Изложените до тук констатации, по наше мнение, дават основание да се
направи извод, че актуалността и важността на неустойката се дължи на следните предимства:
• Неустойката може да обезпечава всякакъв вид задължения, а не само парични;
• Неустойката не е тежест и не обременява имуществото на длъжника;
• Страните могат свободно, предварително да определят размера на неустойката;
• Неустойката, уговорена между търговци не може да се намалява от съда
поради прекомерност;
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• Неустойката в търговското право има предимно санкционна функция –
служи като стимул за длъжника да изпълни задължението си;
• Неустойката спестява на кредитора доказването на претърпените вреди.
Изчерпателното посочване на тези предимства на неустойката основателно
ни навеждат на извода, че те способстват за превръщането й в достатъчно гъвкав правен механизъм, позволяващ тя да бъде адаптирана към конкретното търговско правоотношение.
Предвид гореизложеното, авторът препоръчва на търговците, в качеството
им на професионалисти, да прилагат неустойката като способ за обезпечение на
техните търговски задължения. Търговската дейност по дефиниция се свързва с
известни търговски рискове. Сред тези рискове, водещо място заема недобросъвестното поведение на партньора по търговската сделка. Ето защо, с цел снижаване на тези рискове и създаване на увереност и сигурност у кредитора, че задължената страна ще изпълни задълженията си по договора, включването на
неустойката в търговските договори я превръща в удобен и предпочитан способ,
чиято цел е да предотврати неизпълнението на задължението и да компенсира
възможните вреди, които ще настъпят за кредитора. Широкото прилагане на
неустойката се обуславя от обстоятелството, че последната може да се използва
за обезпечаване изпълнението на разширен кръг договорни задължения (Коровяковский, 2006, с. 24).
Заключение
Често участниците в търговските отношения са изправени пред редица
проблеми, свързани с недобросъвестни партньори, вследствие на което последните изпълняват ненадлежно или изобщо не изпълняват договорните си задължения. В съвременните условия, надеждността на изпълнението на сключените
договори може да се увеличи чрез включването на подходящи способи за обезпечение на изпълнението на задълженията.
Изследваните в настоящата статия правни институти – неустойка и търговски залог са предпочитани правни способи за обезпечаване на търговските задължения. Всеки един от тези институти разкрива както предимства, така и слабости. Приложното им поле в търговската практика се свързва с необходимостта
от предварително уреждане на един от най-често познатите проблеми на търговския оборот – неизпълнението на парични задължения по сключени търговски
сделки. Изпълнението на тези договорни задължения е от изключителна важност не само в отношенията между търговци, но и за цялата икономика. Правилното използване на тези правни институти се предопределя от задълбочено
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познаване на тяхната уредба и специфични особености, за да могат да бъдат
успешно приложени и в търговската практика. Ето защо, тяхната значимост се
изразява в правилното им функциониране, с оглед създаване на сигурност в
стопанския оборот. И тъй като договорите се сключват, за да бъдат изпълнявани,
включването на подходяща договорна санкция, от какъвто характер е неустойката, предвид изтъкнатите вече предимства, ще бъде израз на предвидливо договаряне в търговския оборот.
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COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF PENALTY CLAUSE
AND COMMERCIAL BET
Zhana Lecheva
Abstract
The Penalty institute is a convenient and versatile collateral instrument that is widely
used in commercial practice. Therefore, the investigation of the effectiveness of the penalty, as
well as the disclosure of its advantages over other collateral arrangements, are of great
practical significance. A comparative analysis between the penalty institute and the
commercial bet has been carried out in this paper. The essence of the research institutes, their
scope, the similarities and the differences between them are analyzed. The article focuses on
highlighting the advantages of the penalty against the commercial bet, taking into account
criteria such as: degree of risk mitigation, functionality and effective implementation of each
of the tools investigated in the field of commercial law.
Key words: penalty, commercial law, commercial contract, trade relations, commercial
bet.
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Резюме
Статията е посветена на санкционния режим в националното ни законодателство, касаещ нарушенията при пренасяне на парични средства.
Актуалността на поставения проблем се обуславя от факта, че е приет
нов европейски регламент относно контрола на парични средства, който
е част от международните мерки за противодействие на изпирането на
пари и финансирането на тероризма. Целта на изследването е да се анализира действащата ни правна уредба в тази област и на база извършения анализ да се дадат предложения de lege ferenda.
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Въведение
Тази есен Европейският парламент (ЕП) прие нов Регламент № 1672/2018
относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (OB L 284, 12.11.2018г).
Действащият към момента Регламент (ЕО) № 1889/2005 (OB L 309, 25.11.2005,
стр. 9-12) относно контрола на пари в брой, които влизат или напускат Общ
Общността, влезе в сила през 2005 г. и се прилага от държавите-членки от 2007 г.
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Той е част от съществуващата правна рамка за борба срещу изпирането на пари
и срещу финансирането на тероризма. Регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС и ще се прилага от
държавите-членки тридесет месеца след публикуването.
Целта на този правен акт е да създаде общи правила на равнище Европейски съюз (ЕС), които да позволят уеднаквяване на контрола на парични средства
между отделните държави-членки и да засилят противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Законодателният акт въвежда редица
нови понятия като: „парични средства“, „стоки, използвани като високоликвидни средства за съхранение на стойност“, „предплатени карти“, „непридружени парични средства“ и други термини, свързани с контрола на паричните средства. Регламентът засилва контролните правомощия на митническите органи,
въвежда стандартизирана форма за деклариране на паричните средства, валидна
за всички държави-членки, хармонизира правилата за обмен на информация, във
връзка с неговото прилагане.
Регламентът относно контрола на паричните средства, които се внасят или
изнасят от Съюза, налага сериозни промени, които трябва да настъпят в българското законодателство по отношение на валутния контрол. Важна част от тези
промени касае санкциите, предвидени във Валутния закон (ВЗ) (Обн., ДВ, бр. 83
от 21.09.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от
01.01.2018 г. ) и Наказателния ни кодекс (НК) (Обн., ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в
сила от 01.05.1968 г).
Предмет на статията е санкционният режим в националното ни законодателство, касаещ нарушенията при пренасяне на парични средства. Разглежда се
и необходимостта от ревизия в тази област, във връзка с новия Регламент на ЕП
и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза
или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005.
Потребността да се анализира тази проблематика се налага, както от предстоящите промени в съюзното законодателство, така и от нуждата от актуализация на националната правна уредба в областта на валутния контрол. Актуалността на поставения проблем се обуславя и от факта, че новият европейски
регламент относно контрола на парични средства е част от международните
мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Прането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност продължават да бъдат сериозен проблем в световен аспект. Адекватната
нормативна уредба, дейността на компетентните органи и доброто междуинституционално взаимодействие на национално и международно ниво са гаранция за
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ефективността на мерките за борба срещу изпирането на пари и запазване сигурността на финансовия сектор.
Целта на статията е да се изследва санкционният режим в националното
ни законодателство, с оглед новата правна рамка на ниво Европейски съюз в
областта на валутния контрол, като въз основа на нормативния анализ се направи оценка и се дадат предложения за евентуални бъдещи законодателни промени.
Методологията на научното изследване съдържа методите „изучаване на
документи“ и „анализ на съдържанието“, а така също и такива методи на научното познание, като системен, логически, сравнителен и методът на функционалния анализ. Анализирани са регламентите на ЕС и действащата правна уредба у нас. Обсъдени са и развитите в теорията становища по изследвания въпрос.
Регламент № 1672/2018, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1889/2005 не
променя в основни линии режима на санкции, който действащият акт предвижда, а именно, всяка държава-членка да въведе санкции за неспазване на задължението за деклариране на придружени парични средства и на задължението за
оповестяване на непридружени парични средства, като „тези санкции трябва да
бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи“ (чл. 14 от новите текстове). В
съображенията от преамбюла на регламента се подчертава, че санкциите за неспазване на задължението за деклариране на паричните средства са твърде различни в отделните страни-членки. Някъде санкциите са прекалено ниски и не
могат да имат възпиращ ефект. В други държави санкциите са толкова сериозни,
като че автоматично се презюмира, че недекларирането на паричните средства е
доказателство за наличие на съпътстващо го престъпление, което, обаче, следва
да бъде предмет на друго разследване.
Анализът посочва, че с новите правни норми се прави опит за известна
хармонизация на санкциите в отделните държави-членки, за да не се позволява
престъпниците да избират маршрут, като избягват страните с по-строги санкции
за сметка на тези, които прилагат по-либерални мерки.
Санкционният режим, предвиден в националното ни законодателство, касаещ нарушенията при пренасяне на парични средства, поставя сериозен проблем, доколкото деянията, определени като административни нарушения, съгласно ВЗ, съставляват и престъпление, по смисъла на чл. 251 от НК.
През 2012 г. Европейската комисия (ЕК) стартира срещу България процедура за нарушение № 2012/2085, по описа на Комисията. Процедурата е по реда
на чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (OB С
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326, 26.10.2012, с. 1-390) и касае българския режим на санкции, предвидени за
нарушаване изискванията за деклариране при пренасянето на парични средства
в размер на 10 000 или повече евро, или тяхната равностойност в друга валута,
през границата на страната, въведен с чл. 18, 18а и 20 от ВЗ във връзка с чл. 251,
ал. 1 и 2 от НК. Комисията счита, че е налице нарушаване на чл. 9 от Регламент
(ЕО) № 1889/2005, съгласно който всяка държава членка въвежда санкции за
неспазване на задължението за деклариране на паричните средства, като тези санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи.
В своята позиция Комисията се позовава на решение на Съда на Европейския съюз от 2015 г. по дело Chmielewski (С-255/14), в което съдът определя, че
при липса на хармонизация на законодателството на Съюза в областта на санкциите, държавите-членки са компетентни да изберат санкции, които смятат за
подходящи, но при спазване правото на Съюза и неговите общи принципи, какъвто е и принципът на пропорционалност (параграф 21 от решението по делото
Chmielewski; виж също решенията по дела Ntionik и Pikoulas, С-430/05,
EU:C:2007:410 и Urbán, C-210/10, EU:C:2012:64). В този контекст, правораздавателният орган уточнява, че административните и санкционните мерки, предвидени в дадено национално законодателство, не трябва да надхвърлят пределите
на необходимото за постигане на легитимно преследваните от законодателството на ЕС цели. В мотивите си съдът се позовава също на Хартата на основните
права на ЕС (ОВ С 326, 26.10.2012 г., с. 391) и по-специално на чл. 17, озаглавен
„Право на собственост“, гласящ, че „...всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и
срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима
за общия интерес.“ Правото на собственост е предвидено и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и във връзка с това,
Комисията се мотивира и със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързана със санкциите за недеклариране на движението
на пари в брой (ЕСПЧ, дело „Исмаилов срещу Русия“ от 6.11.2008 г., дело
„Grifhorst срещу Франция от 26.02.2009 г. и дело „Moon срещу Франция от
09.07.2009 г.). В тези случаи съдът приема, че санкцията, която държава-членка
може да въведе на основание чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1889/2005, е само за
неизпълнение на задължението за деклариране на паричните средства, а не за
всяко предполагаемо нарушение, което, обаче, не е било действително устано466
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вено, като изпиране на пари или данъчни измами (дело „Исмаилов срещу Русия“, параграф 38; дело „Grifhorst срещу Франция, параграф 103 и 105 и дело
„Moon срещу Франция, параграф 48-52). Задължението за деклариране и санкциите, наложени за неспазването му следва да бъдат разглеждани отделно от
всяка съпътстваща незаконна дейност, която трябва да бъде обект на отделно
разследване, чийто обхват попада извън приложното поле на регламента.
Предвид изложеното в позицията си, ЕК стига до заключението, че режимът на санкции, установен в чл. 251 от НК, при който лице, което не
декларира парични средства в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба в размер на двойната сума на
предмета на престъплението, като тези средства подлежат на конфискация,
е нарушение на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1889/2005.
Във връзка с наказателната процедура, българската страна приема закон за
изменение и допълнение (ЗИД) на НК, обнародван в Държавен вестник, брой 74
от 26 септември 2015 г., като се инкриминира нарушението на изискванията за
деклариране на границата на страната, само тагава когато последната е външна
на ЕС. Въпреки направените промени в правния режим на чл. 251 от НК, с писмо № С(2016)2395 final от 29 април 2016 г., чрез системата EU Pilot, ЕК изразява
становище, че санкциите, предвидени в новите текстове на чл. 251 от НК, при
които лицето, недекларирало парични средства „в особено големи размери, се
наказва с лишаване от свобода до шест години или с глоба в размер на двойната
сума на предмета на престъплението“, като паричните средства се конфискуват,
остава нарушение на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1889/2005. Становището на ЕК
води отново до промяна на чл. 251 от НК, като със ЗИД на НК (Редакция на НК,
Обн., ДВ, бр.101 от 19.12.2017 г.), се променя размерът на предвидените санкции „с лишаване от свобода до пет години или с глоба в размер на една пета от
стойността на предмета на престъплението“. И към момента Комисията е на
мнение, че режимът на санкции в националното ни законодателство остава несъразмерен и следва да бъде преразгледан.
Тъй като процедурата за нарушение срещу България касае режима на санкции, въведен с чл. 18, 18а и 20 от ВЗ във връзка с чл. 251, ал. 1 и 2 от НК, следва
да се направи сравнителен правен анализ между административните нарушения,
предвидени във Валутния закон и състава на престъпление, определен в НК.
На първо място, ще сравним общо административното нарушение и престъплението по следните основни белези:
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1. Обща характеристика и обект.
1.1. Дефиниция на понятието „административно нарушение“ дава член 6
от ЗАНН, определяйки го като деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен
ред. Отделните състави на административни нарушения са уредени в специалните закони, а някои от тях са кодифицирани в НК. Административното нарушение е нарушение на материалноправните административни норми, които установяват какво следва да се прави при наличието на указаните в хипотезата им
правнозначими факти. То е извършване на нещо, което административноправната норма забранява или неизвършването на определено действие, което
съгласно административно-правната норма трябва да се извърши (Лазаров, К.
2007, с. 236).
1.2. Определението за „престъпление“ дава НК, съгласно което, това е деяние (действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от
закона за наказуемо (чл. 9 от НК). Това законово определение на престъплението е материално, защото в основата му е поставено материалното, неюридическо
свойство на престъпното деяние – обществената опасност. Обществената опасност е най-важното социално основание за обявяване на деянията за престъпления, т.е. за криминализация на деянията (Филчев, Н., 2014, с. 19).
2. Степен на обществена опасност.
2.1. Обществената опасност е дефинирана в чл. 10 от НК и представлява
деяние, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или
други интереси, защитени от правото. Тя е основно, обективно, определящо,
неюридическо качество, което характеризира престъплението от гледна точка на
неговото отрицателно въздействие върху съществуващите обществени отношения (Стайнов, Ал., 1999, с. 195). Характерът на опасността се определя от засегнатото обществено отношение, т.е. от вида на обекта, а степента на обществена
опасност на деянието се определя преди всичко от размера на причинената вреда, а също и от способа (начина) на извършване на деянието, условията на място, време и т.н., личните качества на субекта, субективните елементи на поведението (вина, мотив, цел и др.). Един и същи вид престъпления може да имат
твърде различна степен на обществена опасност в зависимост от размера на
причинената вреда. Обществената опасност е най-важното основание за криминализация на деянията, т.е. за обявяването им за престъпления. За да бъде криминализирано дадено деяние, то трябва да притежава достатъчно висока степен
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на обществена опасност, която да оправдава използването на най-тежката форма
на държавна принуда – наказателната отговорност срещу виновните лица (Филчев, Н., 2014, с. 27-28).
2.2. Обществената опасност не фигурира в дефиницията за административно нарушение в ЗАНН, но редица автори приемат, че тя е характерен белег и на
административното нарушение, като нарушаването на реда на държавното управление представлява обществена опасност от по-ниска степен (Димитров, Д.,
2006, с. 399).
3. Административното нарушение и престъплението
са противоправни деяния.
3.1. Противоправността на административното нарушение се изразява в неговото противоречие с предписанията на определена административноправна
норма. То е насочено срещу установения ред на държавно управление.
3.2. Всяко престъпно деяние е забранено от съответна наказателноправна
норма. То противоречи на тази норма и затова е противоправно. Противоправността е отражение на обществената опасност в наказателния закон. За да бъде
забранено, деянието трябва да е общественоопасно (Филчев, Н., 2014, с. 29).
4. Субективна страна на деянията.
4.1. При административното нарушение, деянието е виновно тогава, когато
е извършено умишлено или непредпазливо, като непредпазливите деяние се
наказват само в изрично предвидени случаи (чл. 7 от ЗАНН).
4.2. При престъплението основните форми на вината са умисълът и непредпазливостта, съответно определени в разпоредбите на чл. 11, ал. 2 и 3 НК.
5. Административното нарушение и престъплението
са наказуеми деяния.
5.1. При административното нарушение наказанията се налагат по административен ред, установен в ЗАНН. Административното нарушение е неправомерно деяние, което, съгласно закона, се наказва от органа на администрацията по административен ред и което се състои в неспазване, неизпълняване или в
противодействане на административно-правни норми, доколкото изрично в някой текст от Наказателния кодекс то не е обявено за общественоопасно, което се
наказва по съдебен ред; тогава ще е налице престъпление (Стайнов, П., Ангелов,
А., 1957, с. 285).
5.2. По отношение на престъпленията, видовете наказания са разписани в
Глава четвърта на НК и най-общо представляват установена от закона мярка на
държавна принуда, която се налага от съда на лице, извършило престъпление, и
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се изразява в отрицателно засягане на негови права и интереси (Филчев, Н.,
2014, с. 61).
След като очертахме основните характеристики на административното нарушение и престъпление, да разгледаме административно-наказателните разпоредби на Валутният закон и чл. 251 от НК.
Най-общо текстовете на чл. 18 и чл. 18а от ВЗ предвиждат за административно нарушение недекларирането или декларирането на невярна или непълна
информация за пренасяните парични средства на стойност 10 000 евро или повече, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях, включително,
когато се пренасят през пощенски пратки. Санкциите за тези нарушения, доколкото деянието не съставлява престъпление, са глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. При повторно нарушение на
нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената. Когато нарушението е констатирано при пренасяне през
границата на страната за или от трета страна, актовете за установяване на нарушенията се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни
лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или
от оправомощени от него длъжностни лица. В случаите, когато нарушението се
извърши на вътрешна граница с друга държава-членка, актовете за установяване
на нарушенията се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници" или оправомощени от
него длъжностни лица. Член 20 на ВЗ предвижда недекларираните парични
средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделия със и от
тях, да се отнемат в полза на държавата, включително тогава, когато нарушителят не може да бъде установен. Когато нарушенията са констатирани на вътрешна граница, тогава предметът на нарушение не се отнема (чл. 20, ал. 2 от
ВЗ).
Съставът на престъплението по чл. 251 от НК предвижда, че който не изпълни задължение за деклариране на парични средства, благородни метали,
скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на
престъпление е в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода до
пет години или с глоба в размер на една пета от стойността на предмета на
престъплението. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата,
а когато липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност (чл. 251,
ал. 2 от НК). Обект на престъплението е паричната и кредитна система на
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страната, а непосредствен обект са парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната,
която е външна граница на Европейския съюз. Формата на изпълнителното деяние се изразява в бездействие – „не изпълни задължение за деклариране“. Субект на престъплението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, а от
субективна страна, отсъстват особени признаци за формата на вината, което
означава, че престъплението е умишлено. Липсват също общественоопасните
последици или още престъпен резултат, което определя престъплението като
формално. По отношение предмета на престъплението, съставът предвижда
условие той да е „в особено големи размери“, без, обаче, да ги конкретизира.
Наказателноправната норма не предвижда специални състави.
Сравнени, двете правни норми на административното нарушение по ВЗ и
на престъпление по НК показват, че деянията са идентични, изразени в бездействие – недеклариране на пренасяните парични средства. По своята същност
деянията са омисивни, тъй като е достатъчно да не се попълни декларация, без
да настъпят каквито и да са вредни последици. И в двете хипотези субектите се
припокриват. Що се касае до субективната страна на престъплението по чл. 251,
то е съставомерно, само ако е извършено при пряк умисъл, но и тук няма особена разлика с административното нарушение, тъй като, съгласно чл. 7, ал. 1 от
ЗАНН, деянието, обявено за административно нарушение, е виновно тогава,
когато е извършено умишлено или непредпазливо. Единствената разлика е в
предмета на нарушение, респективно на престъпление, където ако размерът е „в
особено големи размери“ зависи дали деянието е съставомерно по текста на
НК или е само административно нарушение по ВЗ. Същевременно в българското законодателство не е дефинирано понятието „особено големи размери“. Според Тълкувателно решение № 1 от 1998 г. на ОСНК на ВКС „особено големи
размери” са налице тогава, когато паричната равностойност на предмета на
престъплението надхвърля 140 пъти установената за страната минимална работна заплата, което води до известна динамичност в понятието „особено големи размери”. Към момента минималната работна заплата е в размер на 510 лева
(Постановление на Министерски съвет № 316/2017 г., обнародвано в Държавен
вестник, бр.102 от 22.12.2017 г.) или „особено големи размери” са суми над 71
400 лева.
При анализа на двата текста се вижда, че няма съществени признаци
от обективен и субективен характер в състава на престъплението по чл.
251, които ясно да го различават от административното нарушение, както
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по степен на обществена опасност и вредни последици, така и по съдържание на изпълнителното деяние, насочени са срещу реда на държавно управление, свързано с административния контрол на пренасяните парични
средства през държавната граница. Разликата е само в санкцията и процесуалния ред, по нейното налагане, като в единия случай се налага глоба и
отнемане, а в другия – алтернативно „лишаване от свобода“ или глоба и в
кумулативност, конфискация на предмета на престъпление. В правната доктрина степента на обществена опасност се приема за основен разграничаващ
критерий между административното нарушение и престъплението. Особено
големият размер на предмета на престъпление не е достатъчен, за да се определи еднозначно, че деянието е с висока степен на обществена опасност, по смисъла на чл. 10 от НК, още повече, че не се изследва произходът и предназначението на недекларираните парични средства.
Въз основа на сравнителния анализ de lege ferenda би следвало деянието по
чл. 251 да се декриминализира като същевременно се преразгледа размерът на
санкциите във ВЗ.
В бъдещите законодателни промени, предвид евентуалното декриминализиране на престъплението по чл. 251 от НК, санкциите, предвидени в административно-наказателните разпоредби следва да се завишат, за да се гарантира техният възпиращ ефект. Размерът на глобата или имуществената санкция може да
бъде определен като процент от стойността на предмета на нарушение. В Чехия,
например, в случаите, когато паричните средства изобщо не се декларират, може
да бъде наложена глоба в размер до 100 % от недекларираната сума на паричните средства, надвишаващи 10 000 EUR. В Холандия, когато паричните средства
не се декларират или се декларират невярно или непълно, може да бъде наложена между 250 евро и 16 750 евро. Унгария предвижда административна санкция
– глоба до 60% от общата пренесена сума.
Влизането в сила на новия регламент относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него ще наложи законодателни
промени в правната рамка на валутния контрол у нас, с цел прилагане на новите
разпоредби. Това е повод да се синхронизират националните ни санкции, касаещи нарушенията при пренасяне на парични средства, с тези на останалите
държави-членки.
В заключение, ако de lege ferenda бъде декриминализирано престъплението по чл. 251 от НК, ще се избегнат тромавите процедури на наказателното производство, с по-бързите такива по реда на ЗАНН, което би довело до поефективна наказуемост на този вид деликт. Декриминализирането ще облекчи
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до известна степен натовареността на разследващите органи, прокуратурата и
съда. С отпадне на наказателното преследване за деянието по чл. 251 от НК,
оставяйки го само като административно нарушение, би се постигнала съразмерност, пропорционалност и ефективност на налаганите санкции, което би
довело и до прекратяване на наказателна процедура срещу страната ни от ЕК.
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REGULATION № 1672/2018 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL ON CASH ENTERING OR LEAVING
THE UNION AND PENALTIES IN THE BULGARIAN LEGISLATION
FOR NON-COMPLIANCE WITH THE OBLIGATION TO DECLARE CASH
Tamara Vlaykova
Abstract
This article focuses on the sanctioning regime in our national legislation on cash
carrying The timeliness of the problem is conditioned by the fact that a new European
regulation on cash control, which is part of international measures to counter money
laundering and terrorist financing, has been adopted. The aim of the study is to analyze our
current legal framework in this area and to make de lege ferenda proposals based on the
analysis.
Key words: new regulation, sanctions, administrative offense, crime.
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