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КАК И ЗАЩО НЕОКЛАСИЧЕСКИЯТ ИКОНОМИКС СТАНА 

И ОСТАВА ДОМИНИРАЩА ТЕОРИЯ? 

 
Васил ТОДОРОВ

1
 

 

 ________________________  
1  Институт за икономически изследвания, БАН, София, България. 
 Е-mail: todorov.v@abv.bg 

JEL А10, А20, В50  Резюме 

Ключови думи: 

критика на неокласи-
ческия икономикс, 
доминация в иконо-
мическата теория, 
фактори на домина-
цията. 

 В статията се обсъждат фактори от обществената среда и геополитичес-
ки фактори, съдействали на неокласическия икономикс да стане светов-
но доминираща теория и да удържа позициите си, въпреки че през пос-
ледните десетилетия той е подложен на силни критики. Направен е изво-
дът, че за налагането на доминацията си неокласиката е подкрепена от 
геополитическата обстановка след Втората световна война и от възгледи, 
идеология, интереси в страните с демократична политическа система и 
пазарна икономика. В началото на ХХІ век е налице осъзната необходи-
мост от промени в доминацията в областта на икономическата теория. 
Интереси в академичния свят са факторът, който понастоящем най-силно
противодейства на промените. 
 

© 2019 Икономически университет – Варна

Цитиране: ТОДОРОВ, В. (2019) Как и защо неокласическият икономикс стана и остава домини-
раща теория? Известия. Списание на Икономически университет – Варна. 63 (3). с. 191 - 211. 

 

Въведение 

За да стане една теория доминираща, тя трябва да има (или да се счита, че 
има) определени качества като научно знание. Приемам, че в неокласическия 
икономикс1 могат да бъдат видяни такива качества и няма да ги обсъждам. Въп-
росът е: какво още освен тези качества помага или противодейства на една тео-
рия, и в частност на неокласиката, тя да стане доминираща и да удържа позици-
ите си? 
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1. От класическа към неокласическа доминация 

След „Богатството на народите” (1776) базисна и доминираща, най-
малкото в Англия, е класическата икономическа теория (Смит, Рикардо, Дж. Ст. 
Мил). Близо век по-късно, през 1871-1874 г., излизат основополагащите за мар-
жинализма трудове на Джевънс – „Теория на политическата икономия”, Менгер 
– „Основи на политическата икономия” и Валрас – „Елементи на чистата поли-
тическа икономия или теория на общественото богатство”. Маржинализмът се 
противопоставя на класиката и се превръща в отправно начало за създаването и 
развитието на новата теория, възприела наименованието „икономикс”. Появяват 
се „Принципите на икономикса” на Маршал (1890). В края на ХIХ век, изтласк-
вайки класическата теория, икономиксът се налага като доминираща теория. 

Поредица от предпоставки обуславя смяната на доминацията: 
• През втората половина на ХIX век настъпват промени във философските 

възгледи, върху които, макар и донякъде косвено, се опират теоретичните зна-
ния в обществените науки, в т.ч. и в икономическата. Засилва се влиянието на 
утилитаризма и хедонизма (полезното е морално; удоволствието и насладата са 
цел и ценност в живота на човека). От тях до маржинализма е само една крачка. 

• Появява се неудовлетвореност от състоянието на теоретичните икономи-
чески знания – безкрайни и неясни дискусии, логически противоречия, все нови 
и нови „теории”, които всъщност са само твърдения или непроверени хипотези. 
По същото време природните науки постигат впечатляващи успехи; поражда се 
стремеж да им се подражава при разработването на икономическата теория. 

• Класиците търсят обективни закони и закономерности, които действат и 
се налагат независимо от целите, намеренията и действията на индивидуалните 
участници в икономическия процес, те имат концепцията си за „homo 
economicus”, но нямат микроикономическа теория, обясняваща поведението и 
действията на отделния участник в икономиката (например на индивидуалния 
потребител). Разминава се с действителността теорията им за цените. Накратко: 
има място за въпросителни към класическата теория и за несъгласия с нея. 

• Тогавашните западноевропейски общества са заредени със социални про-
тиворечия – драстични неравенства, бедност, мизерия, огромна социална несп-
раведливост. Засилват се работнически и други движения, критично настроени 
към съществуващия обществен строй. Появява се марксизмът с теориите си за 
принадената стойност и за експлоатацията на труда от капитала – отправно на-
чало и на двете теории е класическата (трудовата) теория за стойността. Соци-
алните напрежения продължават, избухва поредната революция във Франция, 
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известна като Парижката комуна (1871), която в двумесечното си съществуване 
се насочва към практическо приложение на принципи на марксизма. Развитието 
на класиката през марксизма е политически и идеологически неприемливо за 
тогавашното западноевропейско общество. Отдалечаването от класическата 
теория за стойността и от класицизма като цяло устройва идеологически (доми-
ниращите сили в) обществото. 

В съвкупността си тези и други предпоставки съдействат за смяна на до-
минацията в икономическата теория.  

В началото на века неокласическият икономикс доминира категорично в 
Англия и отчасти във Франция и тогавашната Австро-Унгария. В Германия 
доминиращите позиции се държат от немската Nationalökonomie, известна също 
като „историческа школа”. Руската академична икономическа мисъл е по-скоро 
прокласическа, отколкото пронеокласическа. В САЩ силно се изявява и започ-
ва да се налага институционализмът (Веблен, Комънс, Митчъл). 

В навечерието на Втората световна война икономиксът е постигнал извес-
тно разширяване на позициите си във Франция и Австрия2, завзел е ограничена 
академична територия в Германия (Валтер Ойкен, поставено е началото на 
Фрайбургската школа), не е постигнал особени успехи в САЩ и е изтласкан 
тотално от марксистката икономическа теория в огромния по онова време Съ-
ветски съюз. 

След Втората световна война ситуацията коренно и много бързо се проме-
ня: в разстояние буквално на едно десетилетие неокласиката – преди всичко във 
версията й американски икономикс – завладява целия Западен свят, вкл. (Запад-
на) Германия.3,4 

Неокласическият икономикс достига своя връх през 70-те – 90-те години 
на ХХ век. От противник американският институционализъм се е превърнал в 
сателит, престроил се под неокласическия флаг. Развива се агресивен „иконо-
мически империализъм” (навлизане на неокласическия икономикс в извънико-
номически сфери – политика, право, семейство; повече по въпроса вж. в Кирова 
(2014). През 90-те години икономиксът заменя марксизма като доминираща 
теория и в страните от вече разпадналия се бивш социалистически свят, вкл. в 
Русия. Под наименованието си „неолиберализъм”, неокласическият икономикс 
е възприет като теоретична платформа на макрополитиката във водещи страни 
и международни организации и като рецепта („Вашингтонски консенсус”) за 
прехода от централно планирана към пазарна икономика в централно и източ-
ноевропейските страни. 
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Обобщено: към края на ХХ век икономиксът завладява буквално целия 
свят; възходът му като доминираща теория е впечатляващ5; установява се пълна 
световна „еднополюсна” доминация.  

2. Фактори на доминацията 

Големите успехи в налагането на неокласиката по света идват след Втората 
световна война. Факторите, съдействащи за това, ще разделим на две групи: 
вътрешни, намиращи се в академичния свят, и външни, съдържащи се в заоби-
калящата го обществена среда. 

Външни фактори 

Никой обществено-политически строй, поне през последните сто и петде-
сет години, не е безразличен към теориите в обществознанието. Едни от тях го 
подкрепят и му помагат, други му противостоят. Обратната реакция: спрямо 
първата група теории тя е доброжелателна, на втората група се противодейства. 
В зависимост от типа общество (например либерална демокрация или авторита-
ризъм) средствата и методите за въздействие спрямо теориите са различни, но 
целта е една и съща – на обществото му е необходима теория, която и по същес-
тво, и идеологически „да му върши работа”. Ако погледнем по-отблизо което и 
да е общество, виждаме, че в него има различни групи, слоеве или класи със 
свой мироглед, интереси и идеология. Най-силно въздействат доминиращите 
мироглед, интереси и идеология (в по-общ план можем да приемем, че идеоло-
гията е производна от мирогледа и интересите). 

Има автори – вж. например Проданов (2014, с. 33-35) – които, според мен 
не без основание, указват на корелацията между геополитическото влияние на 
една страна и влиянието върху развитието и доминацията в обществознанието и 
в частност в икономическата теория. След Втората световна война САЩ са без-
спорен лидер в Западния свят. Към тях преминава също лидерството в иконо-
микса, което преди това е принадлежало на Европа. Онова, което по-сетне се 
наблюдава в американския икономикс, обуславя в значителна степен това, кое-
то се случва с икономикса в Европа и по света. 

Въздействието на обществената среда върху теориите, зависи от нейното 
конкретно състояние през съответния исторически период: в едно и също об-
щество, в едни периоди средата може да е по-спокойна, в други – да е по-
напрегната. Непосредствено след Втората световна война, в САЩ, водещата 
страна в неокласическия икономикс, обстановката не е от най-спокойните. В 
геостратегически план светът е двуполюсен. Започнала е Студената война. За-
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силва се идеологическото противопоставяне между двата световни лагера. Има 
много факти и специализирани изследвания, които показват, че обществената 
среда в САЩ от този период и по-късно, оказва влияние върху развитието на 
американския, а чрез него – и на световния икономикс. В българската литерату-
ра, макар и в по-друг контекст (историографията на теоретичното икономическо 
знание), това е проучено най-пълно от Атанасова (2012). 

В САЩ се развихря „маккартизмът” (по името на идейния му вдъхновител 
сенаторът-републиканец Джоузеф Маккарти). Номинално маккартизмът е явле-
ние от края на 40-те до края на 50-те години. Реално влиянието му се усеща 
дълго след това. Широка мрежа от комисии, комитети и други органи на феде-
рално, щатско и местно ниво, а също в отделни институции и организации, из-
вършват разследвания „за лоялност” към американското общество като се проя-
вява особен интерес към интелектуалците. Съставят се „черни списъци” на 
„съмнителните”; в тях попадат Чарли Чаплин, режисьори, актьори, писатели, 
учени, университетски преподаватели. Според американски източници (Griffith, 
1970, p. 216 – цит. по https://en.wikipedia.org/wiki/MaCarthysm#Senate_committees 
/20.05.2018) в библиотеки са унищожавани книги по списък. Университети 
„прочистват” академичните си състави от „неблагонадеждни” и искат от оста-
налите „декларации за лоялност”. Появява се термин „академичен маккартизъм”. 
В „списъците” попадат и учени, които по-късно стават Нобелови лауреати. 

Тази обстановка оказва влияние и върху американския икономикс. В инс-
титуционализма има критики към институциите, а кейнсианството говори за 
държавен контрол върху икономиката – за маккартистките представи това е 
„съмнително”. Политическият натиск стеснява полето на позволените теоре-
тични виждания и (косвено) съдейства за насочването им към неокласическия 
икономикс, който със заявките си за социално неутрална теория, представена 
чрез абстрактни аксиоми, логически доказателства, формули и уравнения и с 
пледоариите си срещу регулативизма се оказва идеологически атрактивната 
теория. Поредица от американски и британски изследвания, „разкриващи меха-
низмите, оставили значим отпечатък върху развитието на следвоенния амери-
кански икономикс … показват, че ключово място в еволюцията на … американ-
ския икономикс в средата на ХХ век играе именно Студената война … Оценки-
те [в американските и британските публикации – В.Т.] за мястото и ролята на 
политическия климат на Студената война варират, но [се счита, че] като цяло 
този климат обуславя по-нататъшното … стесняване на икономическите възг-
леди и начините на тяхното изразяване и се явява ключов фактор в следвоенна-
та еволюция на икономикса” (Атанасова, 2012, с. 98). Главната теза на Morgan и 
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Rutherford (1998, р. 18) е, че „ … тази промяна [преходът към формализирания 
неокласически икономикс] е била детерминирана от външни определители” 
(пак там, с. 102). Обществената среда, в т.ч. неакадемичният и академичният 
маккартизъм, са измежду тези „външни определители”, оказали влияние за ус-
тановяването през 50-те и особено след 60-те години на ХХ век на „академична-
та и обществената доминация … на неокласическия (мейнстрийм) икономикс” 
(пак там, с. 103; вж. също многобройните препратки към американски и британ-
ски източници на с. 98-103).6 

При геополитическите дадености след Втората световна война, доминаци-
ята на неокласическия икономикс в САЩ се пренася (с всичките си особености) 
и като доминация в целия Западен свят. 

Геополитическата обстановка отново и силно се променя в края на 80-те 
години след разпадането на бившия социалистически свят. И отново промяната 
облагодетелства неокласическия икономикс. Дотогава той не е допускан в ог-
ромното пространство от Берлин, Прага и Будапеща до Владивосток. На тази 
територия, в двуцифрен брой страни, през 90-те години започва преход към 
демократични пазарно-капиталистически общества. В рамките на прехода и 
като част от него неокласическият икономикс влиза в тези страни, в т.ч. в 
България, установявайки се и в тях като доминираща икономическа теория. 
Еднополюсната геополитическа доминация в света през 90-те години обуславя 
съответстваща ѝ световна „еднополюсна” доминация на неокласицизма.7  

Академични фактори и механизми 

В средата на ХХ век са настъпили промени във философските основи на 
теорията: класическият позитивизъм е преминал в неопозитивизъм. Засилва се 
ролята на логическите конструкции при създаване и развиване на теоретичните 
знания; погледът към реалността остава на втори план.8 

Завладял бързо целия Западен свят след Втората световна война, облечен в 
блестящите си математически одежди, неокласическият икономикс се преиз-
пълва със самочувствие. Самовъзприема се като естествено постигнат връх в 
двестагодишното развитие на икономическата теория след „Богатството на на-
родите” на Смит (1776). В интерпретирането на историята на икономическата 
мисъл се налага презентистко-уигиският подход.9 Демонстрира се пълно или 
почти пълно отсъствие на саморефлексия (способност за критична самооценка; 
вж. повече в Младенова (2011, с. 386, 442-445). Усещането на неокласическия 
икономикс, че се намира на върха на „теоретичния Олимп”, е съпроводено с 
пренебрежително отношение към историята на икономическата мисъл, към ме-



В. Тодоров.  
Как и защо неокласическият икономикс стана и остава доминираща теория? 

197 

тодологията, към хетеродокса, към всичко в теорията, което не е неокласически 
икономикс. 

Стремителното развитие на физиката, и преди всичко на ядрената физика, 
през 30-те и 40-те години, последвано от възход на химията и биологията, подх-
ранва и засилва интереса към природните науки и стремежа да им се подражава. 
Този интерес се обуславя и от продължаващата неудовлетвореност от състояни-
ето на доминираща икономическа теория – неадекватност спрямо реалността, 
проявила се най-силно при Голямата криза от 1929 – 1934 г. В тогавашния си 
вид неокласическият икономикс се оказва напълно безпомощен пред кризата – 
не може да я обясни, не знае какво да се прави. Погледите се насочват с нова 
сила към модела на развитие на природните науки. Те, и особено физиката, са 
във висока степен формализирани и математизирани, не се влияят от полити-
чески нагласи, идеологии и интереси, знанията в тях са „обективни”. Не би ли 
могло чрез формализация и математизация да се постигне повече обективност и 
на теоретичните икономически знания? Още повече, че Валрас и Курно вече са 
трасирали пътя за навлизане на математическото моделиране в икономическата 
теория. Подобни разсъждения, които впрочем не са лишени от логика, засилват 
нагласите за подражаване на природните науки, за формализация и математиза-
ция. Започва нов етап в „настъплението на идеята за обективност” на икономи-
ческите знания и на възприемането на математическото моделиране като път за 
постигане на обективността – вж. също Атанасова (2012, с. 80-81). 

Математизацията на неокласическата теория (обсъжда се обстойно в (Ата-
насова 2012, гл. II; Върбанов, 2001, 2001а; Младенова, 2011, с. 320-340) съвпада 
с общата вълна на навлизане на количествените методи и математическото мо-
делиране в обществените науки и се посреща с интерес. Към края на 50-те – 
началото на 60-те години на Запад, а към края на 60-те – началото на 70-те го-
дини и в бившия социалистически свят, в т.ч. в България, на използването на 
математиката в икономическите изследвания, вкл. в теорията, се гледа положи-
телно и това започва да се възприема като признак за научно равнище на изс-
ледванията и на постигнатите резултати. 

Налага се мантрата, че професионално добрата теория това е (само) неок-
ласическият икономикс и необходимо присъщо качество на добрата теория е 
математическият език. Сред неокласическите среди широко е разпространено 
убеждението, че теория, която не е изложена с езика на математиката, не отго-
варя на критериите за научност. 

Правят се изявления за безалтернативността на неолиберализма като тео-
рия и като практика и че в лицето на неолибералния неокласически икономикс е 
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достигнат „краят в развитието на теорията” (Fukuyama, 1989, 1992). Обявява 
се10, че въпросът за големите кризи е решен и в теорията, и в практиката. Ня-
колко години по-късно пожарът от 2007-2009 г. помита тези самоуверени заяв-
ления, но през 90-те години и преди това неокласическият икономикс гледа на 
себе си като на победител за всички времена, а в теоретичните дискусии с ина-
комислещите, доколкото изобщо им обръща внимание, се самовъзприема и като 
участник, и като съдия в спора. 

Един от пътищата за укрепване позициите на икономикса е привличане в 
него на хетеродоксални виждания. Същевременно това отслабва позициите на 
опонентите. Най-характерен пример е американският институционализъм. През 
първите десетилетия на ХХ век той е опонент и алтернатива на неокласиката (в 
която по това време водещ е английският икономикс). Очаква се в САЩ инсти-
туционализмът да се наложи като доминираща теория. Но не успява. Следващи-
те поколения институционалисти (неоинституционалисти) се отказват от битка-
та с вече доминиращия в Щатите неокласически икономикс и се престрояват 
под неговите знамена. Този и други подобни завои са твърде интересни за исто-
риографско изследване. Дали престрояването се извършва, защото 
(нео)институционалистите са се убедили в качествата и превъзходството на 
неокласиката като научна теория или може би, просто защото „по-лесно се плу-
ва по течението, отколкото срещу него”? 

Според отдавна наложили се в Западния свят академични стереотипи, изс-
ледователските резултати се публикуват преди всичко в списания. Списанията 
имат рангове, основаващи се на индексиране, рефериране, цитируемост. Публи-
кации, автори и списания се борят за място в ранжирането, където основен по-
казател е индексът за цитируемост. (Цитируемостта е несъвършен и много спо-
рен показател за научно равнище и значимост на публикации, автори и списа-
ния, но е широко разпространена практика, която тук приемам като даденост и 
няма да я обсъждам.) Като автор и учен ще си „по-напред в класацията”, ако 
публикуваш в списания с по-висок ранг. Но в областта на икономическата тео-
рия по-високо ранговите списания са пронеокласически и проформалистки. За 
да публикуваш в тях, материалът който предлагаш, освен че трябва да е на не-
обходимото научно равнище, трябва също така да е в руслото на неокласиката и 
онова, което казваш в него – да е представено с езика на математиката. Още 
повече, че за списанията математизираността е измежду водещите признаци за 
„научност” на предложения им материал  

По-нататък: в университетите се преподава преди всичко неокласика; ра-
ботещите в теорията, които са в неокласиката, са много повече от тези, които са 
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извън нея. Ако си неокласик, аудиторията, към която се обръщаш с публикаци-
ята си, е много по-голяма отколкото, ако не си, съответно вероятността да бъ-
деш посрещнат положително, четен и цитиран е много по-висока. Чакат те по-
вече ползи и облаги, ако плуваш по „главното течение” (неокласическия мейнс-
трийм), а не встрани от него или срещу него. В общество, споделящо и велича-
ещо ценностите на „homo economicus”, всичко това е мощен и реално работещ 
механизъм, съдействащ на неокласическия икономикс. 

Известна е позицията на В. Леонтиев (Нобелов лауреат, 1973) и на други 
видни учени (Р. Липси, М. Блауг), изказана още през 70-те години на миналия 
век и след това, че в икономическата теория е налице увлечение по формализа-
цията.11 „За повсеместната формализация на икономикса през втората половина 
на ХХ век … [според В. Леонтиев, Р. Липси, М. Блауг – В.Т.] … от значение са 
също … утвърдените стандарти за професионално издигане и академична кари-
ера” (Младенова, 2011, с. 336-337; вж. също с. 331-335). Налице е „изкривяване 
на неофициалната ценностна скала … за оценяване и подреждане [ранжиране] 
на научната дейност” (Леонтиев, 1994, с. 290). „Развива се тенденция към само-
целно теоретизиране”, изразено с езика на математиката, „към разработване на 
модели заради самите модели” (Младенова, 2011, с. 341). Но ако не правиш 
това, списанията няма да те публикуват. Този начин „на теоретизиране позволя-
ва да се публикуват статии във водещите списания, да се намери престижна 
работа, да се пишат и защитават дисертации, да се прави успешна кариера” 
(Младенова, 2011, с. 368). „Икономиксът в Западния свят се доминира от аме-
риканския икономикс [тук „икономикс” е със значение икономическа наука – В. 
Т.], а американският икономикс е доминиран [в перспектива – В. Т.] от 4500 
нови доктори по икономикс, които всяка година търсят работа в 3000 институ-
ции на висшите знания. Начинът да получиш работа и да си осигуриш прид-
вижване напред (кариера) … е като публикуваш в едно от приблизително 300 
реферирани списания по икономикс на английски език, и за предпочитане – във 
водещата дузина от тях. Каквото и да кажем … [за] математически изразеното 
моделиране на икономическите явления, остава си фактът, че статии, написани 
в тази форма … [се предпочитат] в сравнение с тези, написани с думи и диагра-
ми … [Създадена е] инерция, която се захранва постоянно от натиска да се пуб-
ликува в престижни списания с цел да се получи работа в престижни институ-
ции” (Blaug, 1998 – цит. по Младенова, 2011, с. 369). Изправени сме пред „една 
гигантска машина, която работи: чрез наложените стереотипи на научни изс-
ледвания дава възможност за кариера, израстване, публикуване във водещите 
списания, за работа, доходи, известност и престиж” (Младенова, 2011, с. 370). 
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Тази „гигантска машина” работи в полза на формализирания неокласичес-
ки икономикс.  

„Една „невидима колегия” от редактори, рецензенти и финансиращи аген-
ции” (Атанасова, 2012, с. 126; вж. също многобройните препратки към англое-
зични източници на с. 123-129), неявно, но реално задава правилата какво и как 
да се изследва и публикува. Или изследваш и публикуваш, съобразявайки се със 
зададената матрица, или професионалното ти бъдеще е под въпрос. „Съществу-
ването на рангове на научните списания и индексът на цитиране в социалните 
науки (The Social Science Citation Index – SSCI), въведен в САЩ през 1970 г., 
оказват значително влияние … този индекс на цитиране [се приема и се използ-
ва – В.Т.] … като приблизителна количествена мярка за научен принос и профе-
сионално влияние … Изследователят ще получи много повече полза”, например 
по-бързо напредване в кариерата, престиж, по-високи доходи, ако следва мат-
рицата (пак там, 2012, с. 156). Ако вървиш по този път, по-вероятно е също да 
привлечеш вниманието и одобрението на професионалната среда и особено на 
по-влиятелните в нея. 

Всичко това наистина е една неявна, но реално работеща „гигантска ма-

шина”, поддържаща доминацията на неокласическия икономикс и възпрепят-

стваща отклоненията от него. 

Ортодоксалният неокласически икономикс се подпомага и от механизмите 
за получаване на научни звания и заемане на академични длъжности. Във 
Франция, в продължение на десетилетия назначаването на доценти и професори 
се извършва чрез „т.нар. система на „кооптиране” на по-горно ниво”, унаследе-
на от минали времена. При нея председателят на комисията по избора се назна-
чава от правителствената администрация, а той „определя на свой ред седмина-
та членове на журито. Тя [системата – В.Т.] се отличава с … уреждане в собст-
вен кръг (… ортодоксални председатели избират ортодоксални журита)”, които 
от своя страна извършват избора измежду кандидатите. (Имат се предвид кон-
курси в областта на теорията.) Влиянието на този механизъм се засилва през 
2000 г., когато кандидатите започват да се оценяват само чрез продукцията им, 
публикувана в няколко списания, всичките на английски език (Борисова, 2016, 
с. 93). Не се съобщава кои са няколкото подбрани англоезични списания, но те 
със сигурност са с по-висок ранг, което означава, че са пронеокласически. Тази 
система е реформирана едва през 2014 г., „в резултат на обществени протести” 
(пак там, с. 94). 

Обичайно е в САЩ и в Западна Европа съставът на комисиите (комитети, 
журита, научни съвети), избиращи доценти и професори, да се предлага и опре-
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деля в съответните катедри и факултети. Като се има предвид, че в тях домини-
ра ортодоксалният неокласически икономикс, могат да се направят определени 
предположения дали теоретичната ориентация на кандидатите – пронеокласи-
ческа или хетеродоксална – не оказва влияние при избора им. 

В петиция на френски студенти от 2000 г. в рамките на движението за 
„постаутистки икономикс” се посочва, че е налице „репресивна доминация” на 
неокласицизма в преподаването, изразяваща се в недопускане в областта на 
теорията да се преподава друго освен стандартния неокласически икономикс. 
Тази линия на „агресивно отстояване на статуквото” включва и натиск срещу 
преподаватели, опониращи на доминиращите неокласически виждания в катед-
ри по икономикс – повече по въпроса, вкл. подкрепени с препратки към чуж-
дестранни източници сведения за конкретни случаи на репресивност в различни 
страни вж. в (Атанасова 2012, с. 19, 205, 209; Младенова, 2007, с. 53, 61; 2011, с. 
361, 443; 2016, с. 48; Проданов, 2014, с. 48). 

3. Доминиращата теория след кризата от 2007 – 2009 година. 

Защо се бавят промените? 

Неокласическият икономикс се налага като доминираща теория (в англое-
зичния европейски свят) в края на ХIХ – началото на ХХ век. През 30-те годи-
ни, изправен пред световната криза от 1929-1934 г., претърпява първия си голям 
провал. В началото на 70-те години идва вторият провал – този път на превъз-
насяния през 50-те и 60-те години неокласически синтез. Следват поредица от 
по-малко известни, но немаловажни неудачи: натрупват се опровержения на 
неокласическите теории за растежа, разпределението на доходите, безработица-
та, конвергенцията, глобализацията; неокласиката е подложена на перманентни, 
многоаспектни, силни и, според мен, основателни критики. Всичко това съм 
представил в Тодоров (2018) и тук няма да го обсъждам отново. Ще отбележа 
само на пръв поглед парадоксалния факт, че големите си успехи в завладяване-
то на света неокласическият икономикс постига в периода от средата до края на 
ХХ век, т.е. по времето на провалите и неудачите си и на силните критики сре-
щу него. Към това ще се върна отново в края на статията. 

Ситуацията се промени коренно по време на и след кризата от 2007-2009 г. 
В резюме: това беше третият голям провал на неокласиката. Тя приемаше, че 
секторни кризи може да има, но твърдеше, че обща криза на икономиката е не-
възможна. Оказа се, че е възможна и то не само като национална, а и като све-
товна. Теорията не само че не помогна да се предвиди и предотврати кризата, а 
допринесе за възникването й (преди всичко чрез влиянието си за дерегулиране 



Известия 
2019  •  том 63  •  №3 

202 

на финансовите пазари). Когато кризата избухна и пожарът се разгоря с пълна 
сила, неокласиката не можа да даде смислени препоръки какво да се прави. 
„Чашата преля” – критиките срещу неокласическия икономикс, които до тогава, 
в продължение на десетилетия, се ограничаваха предимно в академичния свят, 
преминаха и в публичното, и в институционалното пространство. В практичес-
ките си действия по кризата, а също и след това, национални правителства, вкл. 
на най-либерални страни (САЩ, Великобритания), а също и най-либерални 
международни организации (МВФ, Световната банка) се поотдръпнаха от нео-
либералния неокласически икономикс, който дотогава следваха като свой тео-
ретичен пътеводител. Последва вълна от неодобрение към доминиращата тео-
рия: критикуваха я студенти, журналисти, преподаватели, учени, парламента-
ристи, министри, президенти и дори английската кралица. Обобщеният резул-
тат от всичко това е мащабна загуба на доверие в неокласическия икономикс 
като доминираща теория!12 

Дошло е време за промени. „Все повече са налице условия и предпоставки 
за … ревизия на заеманото от съвременния теоретичен [неокласически – В.Т.] 
икономикс доминиращо положение” (Атанасова, 2012, с. 21). В Младенова, 
(2016, с. 26-27) се прави преглед на англоезични източници от 2009-2015 г., в 
които се достига до аналогични изводи. Но промените се бавят.13 Защо? 

За промени може да се говори в различни отношения. Тук имам предвид 
най-вече промени в доминацията, ограничаване на монополизма на неокласи-
ческия икономикс, преход към плуралистична доминираща теория, съответно 
свиване територията на неокласическия икономикс и заемане на освободените 
територии от други теоретични виждания. 

Като предварителен анонс: промените се бавят, защото ключът за тях е 

в ръцете на ония, срещу които те трябва да бъдат насочени. 

През първите си десетилетия икономиксът се развива като теория, в полез-
рението на която е изключително „homo economicus”. Когато се сблъсква с го-
лямата криза от 1929 – 1934 г., той изпада в твърде конфузно положение: не 
може да обясни кризата, не знае какво да се прави – пълна безпомощност. Изли-
за от ситуацията като обявява, че ще доразвие теорията. Доразвитието е неокла-
сическият синтез. Той е провъзгласен за научна революция, обсипван е със су-
перлативи. Но триумфира само две десетилетия, после шумно се проваля. Реак-
цията на доминиращия икономикс: да, синтезът не е онова, което ни трябва 
(особено ако сме изправени едновременно срещу стагнация, инфлация и безра-
ботица); заменяме го с монетаризъм. Отново е обявено, че е направена револю-
ция, този път монетаристка, изпети са много химни (вкл. в българската литера-
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тура – ще спестя препратките). След по-малко от две десетилетия се разбира, че 
монетаризмът може да бъде компонент в макроикономическата теория, но не е 
теорията, върху която да се построи макроикономическата политика. Реакцията: 
монетаризмът отива на заден план, обявена е нова революция, този път „нео-
консервативна” (теориите/хипотезите за рационалните очаквания и за икономи-
ката на предлагането). И пак еуфория, суперлативи, химни (също и в българска-
та литература – отново ще спестя препратките). И тази революция се провали – 
след около две десетилетия, през 2007-2009 г. Нещо повече, разбра се, че теория-
та е допринесла за създаването на условия за възникване на кризата. Междувре-
менно, както вече се отбеляза, преди това, през последните десетилетия на ХХ 
век се натрупват поредица от опровержения на неокласиката в частта й за расте-
жа, разпределението, безработицата, конвергенцията, глобализацията. Последва, 
по време на кризата и след нея, мащабна загуба на доверие в доминиращата те-
ория. Реакцията на неокласическия икономикс: опитва се да омаловажи пораже-
нието си и преди всичко да отрече „приноса” си за предизвикване на кризата. Не 
дерегулацията на финансовите пазари, следваща теорията, а намесата на държа-
вата в тях14 предизвикала кризата. Причините за кризата, по-нататък, били чо-
вешката алчност, егоизъм, дребнавост и т.н. – елементарни обяснения в духа на 
методологическия индивидуализъм на икономикса. Тази позиция не издържа на 
сериозна критика15, но показва, че неокласическият икономикс не иска да признае 
поредното си (при това голямо и очевидно) поражение. 

Средството, с което този път икономиксът се гласи да излезе от поредната 
конфузна ситуация е „нов неокласически синтез”, изразяващ се в динамично сто-
хастично моделиране на общото равновесие – Dynamic Stochastic General 
Equilibrium Modelling (DSGEM). Дали то ще реши проблемите на доминиращата 
теория или ще стане както при предишните „революции”? Ще се разбере вероят-
но след две-три десетилетия. Това, което засега може да се очаква: щом се набля-
га на стохастично моделиране, ще има усложняване на математическия инстру-
ментариум, нов етап в математизацията на теорията. Икономиксът продължава по 
своя път – задълбочаване на формализацията и на математизацията си. 

Ако всяка от „революциите” и съдбата й се разглеждат поотделно, не-
щата изглеждат по един начин. Ако всички те се вземат в общ исторически 
контекст картината е по-друга. От 30-те години на миналия век, в продълже-
ние на осемдесет години, неокласическият икономикс търпи неуспех след неус-
пех (използвам „неуспех”, защото звучи по-меко от „провал”) като теория, 
обясняваща реалността. И при всеки неуспех се повтаря едно и също: обявява 
се чудодейно „лекарство” (неокласически синтез, монетаризъм и т.н.), за което 
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след време се разбира, че то не действа или действа само частично и в опреде-
лени ситуации. Следва смяна на лекарството, предписва се ново и с него се 
случва същото; отново смяна и отново – аналогичен резултат. И така в продъл-
жение на осемдесет години. Сега, както се отбеляза, за лекарство е обявено ди-
намичното стохастично моделиране, възвеличавано като „нов синтез”. Ако из-
ползваме известен израз от публичните дебати, може да кажем: „върти се един 
и същ филм”. Сюжетът на филма е постоянен, сменя се главният герой. След 
30-те години на миналия век той е „неокласически синтез” после „монетари-
зъм” и т.н., сега е „нов синтез”. Между прожекциите има интервали, понякога 
продължаващи десетилетия, така че предходната прожекция се позабравя. Ос-
вен това се променя съставът на публиката, филмът се презентира пред изсле-
дователи и преподаватели от различни поколения. И във всеки нов състав има 
достатъчно много хора (незапознати с предходните прожекции или позабравили 
ги), готови да посрещнат с ентусиазъм поредната „революция” и да се присъе-
динят към хора, пеещ прославящи я химни. 

От събитията през тези осемдесет години могат да се направят много изво-
ди. Един от тях е, че въпреки всичките си досегашни провали (и поредния с 
кризата от 2007-2009 г.), неокласическият икономикс много иска да остане до-
минираща и по възможност монополно доминираща теория. От последния неус-
пех/провал изминаха десет години. Неокласическата общност се държи така, 
все едно нищо особено не се е случило, не иска да отстъпва от позициите си на 
монополно доминираща теория и засега успява. 

Фактори и механизми, съдействащи за запазване на статуквото 

• Да си промениш из основи вижданията и да се превърнеш от ортодокса-
лист в неортодоксалист, или обратно, е нещо като да си смениш вярата. Не са 
много хората, които го правят, дори ако започнат да се съмняват в правотата на 
възгледите, към които се придържат 

• В огромното си мнозинство катедрите по икономическа теория и влия-
телните фигури в тях са с пронеокласически виждания. За академичния им със-
тав са подбирани и избирани хора, които приемат тези виждания. 

• В академичния свят съществуват трудно видими, но реални и силни интере-
си, свързани с кариера, заемане и отстояване на ръководни позиции, с постигане и 
поддържане на престиж, а всичко това рефлектира и върху доходи и материално 
благополучие. В съвкупността си тези интереси обуславят стремеж за запазване на 
статуквото, т.е. на монополната доминация на неокласическия икономикс. 
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Има поредица от Нобелови лауреати, удостоени за постижения, които про-
мените биха обезценили в някаква степен. 

• Списанията с висок ранг, редколегиите и редакторите им са същите и 
продължават да предпочитат математизирани статии в неокласическия канон. 

Обобщено: Доминиращите във връзка с икономическата теория академич-
ни нагласи, стереотипи и интереси не са в подкрепа на промените, а са срещу 
тях и за запазване на статуквото. 

• През втората половина на ХХ век неокласическият икономикс има много 
критици, но, строго погледнато, цялостна алтернативна теория, която да го за-
мени, няма. Марксистката икономическа теория за централно планирана ико-
номика не е подходяща за пазарна икономика с доминираща частна собстве-
ност. Американският институционализъм, който в първите десетилетия на века 
е опонент на неокласиката, в последващото си развитие (неоинституционали-
зъм) „се влива” в нея, превръща се в нейно разширение и разклонение. Набира 
сили поведенческата теория, но и при нея ситуацията е аналогична – тя дава 
обяснения (за поведението на индивидуалните участници в икономиката, за 
рационалността), които неокласическият икономикс постепенно възприема. 
Освен това, и неоинституционализмът, и поведенческата теория покриват опре-
делени „теоретични полета”, но не са цялостни теории (включващи например 
производството, разпределението, инвестиции, растеж и т.н.), и в този смисъл 
не могат да бъдат алтернативи на доминиращата теория. В още по-малка степен 
като алтернатива може да се разглежда съвкупността от теоретични виждания 
извън неокласическия икономикс. (Ще я обознача с обобщаващия термин „хе-
теродокс”). Хетеродоксът е огромно натрупване от най-различни виждания, 
теории, школи, направления и поне в обозримо бъдеще трудно би могъл да ста-
не единна теория; различията и противоречията вътре в него не са по-малко, 
отколкото между него и неокласиката. Алтернативните плуралистични вижда-
ния, противостоящи на неокласическия икономикс, трудно биха могли да се 
приемат за подредена теория, дори ако се разглеждат в рамките на отделните им 
направления. Промените не идват, вкл. и поради разнобоя в хетеродоксалните 
виждания. 

• Въпреки провалите си неолибералният неокласически икономикс про-
дължава да е привлекателен за влиятелни кръгове в съвременното общество – 
допада им идеологически и по интереси. В продължение на много десетилетия в 
университетите се преподава само или най-вече икономикс, а след провала на 
неокласическия синтез – само или преди всичко неоконсервативен неолибера-
лен неокласически икономикс.16 Той е във възгледите и на имащите икономи-
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ческо образование служители в държавната администрация, бизнесмени, мени-
джъри, журналисти, експерти, консултанти, които го припознават като „тяхна-
та” теория, вероятно не поради идеологически причини или интереси, а просто 
защото това са учили в университета и друго не знаят. 

4. Ситуацията в България 

От гледна точка на възможностите за промени, в някои отношения ситуа-
цията у нас е аналогична с тази във водещите западни страни, в други е по-
благоприятна: 

• В българските университети като икономическа теория се преподава само 
неокласически икономикс. Така е и в трите образователни степени – бакалавър, 
магистър, доктор; повече по въпроса вж. в Тодоров (2018). 

• Ако изключим може би един-два университета, академичната среда не е 
враждебна спрямо алтернативните виждания. Измежду по-сериозните българс-
ки автори в областта на теорията има само един, който приема икономикса за 
безпогрешен и отхвърля каквито и да са критики срещу него. В най-солидната 
българска публикация, посветена на неокласическия икономикс – монографията 
(Младенова, 2011), се съдържа и обстойна критика спрямо него. 

• Във водещите списания няма увлечения по математизацията на теорията. 
Няма също бариери пред публикуването на материали, критични спрямо ико-
номикса или застъпващи алтернативни виждания. 

• Хетеродоксалната критика срещу икономикса, както и представянето и 
обсъждането на алтернативни виждания, имат осезаемо присъствие в страната. 
Значителна част от дебата върви под наименованието „политическа икономия”. 
През 2007-2017 г. се проведоха четири национални конференции по политичес-
ка икономия и национална кръгла маса, посветена на критиката към неокласи-
ческия икономикс във връзка с кризата от 2007-2009 г. Материалите от петте 
форума са публикувани в отделни сборници.17 Има също много публикации – 
монографии (Минчев, 2013; Атанасова, 2012), студии и статии – извън петте 
сборника. Известни са ми над 110 публикации от български автори, в които има 
критика към (или се изказват виждания, различни от) неокласическия иконо-
микс. 

• У нас не познаваме добре хетеродокса. 
• Някога имаше университетска образователна специалност „Икономическа 

теория (политическа икономия)”. Повече от 25 години специалност „Икономи-
ческа теория” няма. Академичните състави на катедрите, покриващи теорията, 
се попълват с хора, завършили приложни специалности. Освен това и те, и 
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всички останали, в университетското си образование по икономическа теория 
са изучавали само неокласически икономикс. 

• Доминацията на икономикса се приема като даденост: щом е така по све-
та, така ще е и у нас; ако навън положението се промени, ще се промени и тук. 
По отношение на промените се наблюдава пасивност. 

• Най-големият проблем е, че в България засега алтернативността спрямо 
неокласическия икономикс няма стабилна институционална база (катедра, цен-
тър, институт, изследователска програма), разполагаща с необходимите ресур-
си, около която да се обединят и да се структурират усилията за постигане на 
алтернативност в теорията. 

Изводи 

1. Некласическият икономикс има своите качества като научно знание. Но 
той стана и остава доминираща теория в продължение на повече от един век не 
само заради тях, а защото беше теорията, която – особено в условията след Вто-
рата световна война – отговаряше на доминиращите в Западния свят обществе-
но-политически възгледи, идеологии и интереси. 

През 90-те години на ХХ век икономиксът влезе в страните от бившия со-
циалистически свят и замести марксизма не след дискусия с него, а в рамките 
на общия обществено-икономически и политически преход от тоталитарно към 
демократично общество и като част от прехода. 

Налагат се теориите, съответстващи на доминиращите в обществото възг-
леди, идеология и интереси. Затова в бившия социалистически свят доминира-
ше марксистката, а в Западния свят – неокласическата икономическа теория. 

2. През последните десетилетия неокласическият икономикс, особено в 
крайните му неолиберални изяви на пазарен фундаментализъм, все повече се 
компрометира като теория, подходяща за съвременното общество, и се превръ-
ща в източник на проблеми: допринася за възникването на кризи, вместо да 
помага те да бъдат предвиждани и предотвратявани, дава своя „принос” за ус-
ложняване на проблемите в отношенията икономика – общество (например в 
областта на разпределението) и икономика – природа. Не е в състояние да из-
пълнява пълноценно функциите си на базисна теория: да обяснява реалността, 
да предсказва развитието й, да служи като основа за адекватна икономическа 
политика, особено в кризисни условия. Необходими са промени в доминацията 
в областта на теорията.  

3. Но промените се бавят. На настоящия етап, след кризата от 2007-2009 г., 
факторите, възпрепятстващи промените, са преди всичко в академичния свят и 
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това са най-вече интереси (на академични общности, на влиятелни фигури в 
тях, на академични институции – например университетски катедри); интереси, 
които биха били засегнати, ако неокласическият икономикс изгуби монополна-
та си доминация. Общественият интерес предполага промени в доминацията – 
това ще означава по-добра теория за по-добри икономика и общество; локален 
интерес (в академичните среди) противодейства на промените. 

Бележки 

1
 Ще използвам термините „неокласическа теория”, „неокласически иконо-

микс”, (само) „икономикс”, а също и „неокласика”, като равнозначни. 
2
 В края на Първата световна война многонационалната и многоезична Авст-

ро-Унгарска империя се разпада на национални държави. 
3
 Има осезаеми различия между англосаксонския икономикс и немския ордо-

либерализъм, които обичайно се приемат за различия в рамките на неокласи-
ческото направление. 

4
 След войната и до края на 80-те години икономиксът няма достъп в бившия 

социалистически свят. 
5
 В българската литература той е представен най-пълно в Младенова (2011). 

6
 „От историографска и логическа гледна точка Студената война следва да се 

приеме като решителен фактор за възцаряването на неокласическия иконо-
микс … [Неокласическият триумф] зад океана … се асоциира с политическия 
натиск веднага след края на Втората световна война, с маккартизма, с акаде-
мичните клетви за вярност и Студената война” (Атанасова, 2012, с. 140).  

 „Morgan (2001, р. 6) смята, че идеологията е била „критична за … нараства-
щата доминация на американските стилове и модели в западния икономикс 
през втората част на века.” Разширяването на полето и съдържанието на 
мейнстрийм икономическата теория, както категорично се подчертава от нея 
[от Mary Morgan – В.Т.], остава здраво обвързано с идеологическите ценнос-
ти на американския следвоенен капитализъм и тяхното идентифициране в 
неокласицизма” (Атанасова, 2012, с. 139). 

7
 За онези, които биха оспорили пряката връзка между двете доминации – да 

погледнем към аналогичната ситуация в България от 40-те до 90-те години 
на миналия век: през 40-те години се сменя обществено-политическата и 
икономическата система, сменя се и теорията като втората смяна е следствие 
от първата. В края на 80-те – началото на 90-те се извършва обратен преход в 
обществено-политическата и икономическата система и отново в рамките на 
този преход и като част от него се сменя и теорията. 
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8
 Отнесено към българските условия това пренасочване на погледа би могло да 

се илюстрира с една, макар и условна аналогия: в периода между двете све-
товни войни в белетристиката, и особено в поезията, реализмът (Вазов, Йов-
ков, Алеко Константинов, Елин Пелин), започва да се измества от символизма 
(Димчо Дебелянов, Пенчо Славейков, Николай Лилиев, Теодор Траянов). 

9
 Търси се интерпретация на миналото, удобна за настоящето; повече по въп-

роса вж. в Атанасова (2012, сс. 19-20, 26-27, 149-151, 231-238). 
10
 Робърт Лукас (Нобелов лауреат, 1995), през 2003 г., в президентското си 

обръщение към Американската икономическа асоциация – вж. Младенова 
(2011, с. 178). 

11
 Някои, например Липси (вж. Младенова, 2011, с. 332), са го считали за вре-

менно отклонение в развитието на теорията, но „временното отклонение” се 
превръща в норма. Дискусия за границите на използването на математиката 
в икономическите изследвания вж. във Върбанов (2001, 2001а). 

12
 Ситуацията, в която се намира неокласическият икономикс след кризата от 

2007-2009 г., и загубата на доверие в него съм разгледал по-обстойно в То-
доров (2018).  

13
 „Очакванията, нарасналите критики срещу икономикса … негативното от-

ношение, оценки и натиск от страна на общественото мнение да предизвикат 
по-съществена промяна … засега не се оправдават” (Младенова, 2016, с. 25; 
вж. на с. 26-27 аналогични коментари на Д. Коландър, Дж. Ходсън и др. ав-
тори). В частност Коландър (известна фигура в историята на икономическата 
мисъл) заявява в публикация от 2015 г.: „след кризата икономиксът не се е 
променил по никакъв фундаментален начин … макар, че това отсъствие на 
промяна не може да бъде оправдано” (пак там, с. 27). 

14
 Има се предвид правителствената програма в САЩ „Дом за всеки” и послед-

валото лесно раздаване на ипотечни кредити. Това може да е обяснение за 
сектора ипотечни жилищни кредити, но не и за онова, което се случи в други 
сегменти на финансовия сектор и на реалната икономика в САЩ и по света. 

15
 Повече подробности и интересен коментар вж. в Чипев (2010). 

16
 Дори Кейнс и кейнсианството са извадени от учебните курсове след като 

през 1980 г. Робърт Лукас, по-късно Нобелов лауреат (1995) и лидер на Чи-
кагската школа след Милтън Фридман, обявява, че кейнсианството е мъртво 
и ненужно (Lucas, 1980). „През 1982 г. професорът от университета „Карне-
ги-Мелън” Едуард Прескот [по-късно Нобелов лауреат (2004) – В.Т.] заявява 
с гордост, че „неговите студенти никога не са чували името на Кейнс” (Ико-
номически теории …, 2001, с. 217; к.м. – В.Т.). 
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17
 „Политическата икономия: минало или бъдеще (2007); „Политическа иконо-

мия и икономическа теория” (2014); „Национална научна конференция по 
политическа икономия” (2016); „Историята и философията на политическата 
икономия (2018); „Критиката на неокласическия икономикс в светлината  
(2016)”. 
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HOW AND WHY DID THE NEOCLASSICAL ECONOMICS BECOME 

A PREDOMINANT THEORY AND HAS REMAINED SUCH? 

Vasil TODOROV 

Abstract 

The article deals with enviromental and geopolitical factors that have contributed to the 
becoming of neoclassical economics a globally dominating theory with sustained positions 
although during the last decades it has been subjected to strong criticism. A conclusion is 
made that the assertion of the dominance of neoclassical economics has been supported by the 
geopolitical situation after World War II as well as by concepts, ideology and interests 
currently prevailing in the countries with democratic political systems and market economy. 
At the beginning of the XXI century there was a conscious need for changes in the dominance 
in economic theory. At present the factors that most strongly oppose those changes are 
interests in the academic world.  

Key words: criticism of neoclassical economics, dominance in economic theory, factors 

of dominance. 
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ДИРЕКТНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВОТО НА АВТОМОБИЛНИ ЧАСТИ В БЪЛГАРИЯ 
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JEL F21, F23  Резюме 

Ключови думи: 

преки чуждестранни 

инвестиции, автомо-

билна индустрия, 

директни (преки) 

ефекти. 

 Представени са резултатите от проведено изследване за анализ и оценка 

на директните (преките) ефекти от преките чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ) в производството на автомобилни компоненти в България. Изпол-

званата методика се базира на данни от годишните финансови отчети на 

предприятията в бранша, разделени по признак българска и чуждестран-

на собственост. Филиалите на транснационалните корпорации (ТНК) в 

бранша генерират силен положителен ефект чрез увеличен технологичен 

капацитет, генериране на заетост, приходи и печалба, както и разходи за 

възнаграждения. Същевременно е установено задълбочаване на техноло-

гичната пропаст между предприятията с чуждестранна и с българска 

собственост. Изненадващи са намаляващите разлики и уеднаквяване на 

средната работна заплата, ниските равнища на корпоративни инвестиции 

в НИРД и пасивната позиция относно опазването на околната среда. 
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Въведение 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), при засилващата се глобализа-

ция, са ключова движеща сила за световния икономическия растеж и развитие. 

Правителствата разглеждат привличането им като основен приоритет и мерило 

за успех. Все по-значима роля в този процес се пада на развиващите се иконо-
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мики, които за 2017 година реализират входящи инвестиционни потоци от 717 

млрд. долара или 50,18% от привлечените чуждестранни капитали по данни на 

УНКТАД (2018). 

Освен чисто финансовите аспекти, чуждестранните инвеститори водят със 

себе си най-добри практики, както и управленски, организационни и технологич-

ни знания. В световен мащаб предприятията, обект на преки чуждестранни ин-

вестиции, оказват значително влияние върху производителността на труда. За 

2016 година те генерират заетост от 2,53%, произвеждат 11,1% от брутната доба-

вена стойност и 33,33% от световния износ по данни на УНКТАД (2017, стр. 26). 

Чрез осъществяването на пряка чуждестранна инвестиция възникват множество 

директни ефекти за приемащата страна чрез създадени работни места, по-високо 

заплащане, данъчни постъпления, износ, пренос на технологии, капитал и др. 

При вземане на решение за чуждестранна инвестиция инвеститорите прес-

ледват собствени корпоративни интереси, които често не съвпадат с интересите 

на приемащите икономики. Политиките на много страни по привличане и сти-

мулиране на чуждестранни инвестиции трябва да отговарят на техните нацио-

нални цели и приоритети. Ето защо е наложително да се установи влиянието им 

върху приемащите икономики. На тази база може да се разработи адекватна и 

целесъобразна икономическа политика, която да цели приобщаване на интере-

сите на чуждестранния инвеститор с националните интереси, за да се мултип-

лицират положителните ефекти и да се ограничат отрицателните такива. 

Целта на изследването е да се установи влиянието на предприятията с чуж-

дестранна собственост, произвеждащи автомобилни части в България, и произ-

тичащите от тях директни ефекти на микроравнище. 

Въпреки нарастващото значение на вноса на ПЧИ и производството на ав-

томобилни компоненти в България, липсват данни за дела на предприятията с 

чуждестранно участие в изготвяните статистически бази данни от НСИ и БНБ. 

На база на възможните данни, които могат да бъдат извлечени от финансови 

отчети, статистически бази данни, анкети с представители на предприятията, е 

направен опит за оценка на всички значими директни ефекти на микроравнище 

за предприятията с чуждестранно участие, произвеждащи автомобилни части. 

Въпреки наличните изследвания, няма проучване, което да оцени всички аспек-

ти на цялостния директен ефект на микро- или макроравнище. 

1. Теоретични аспекти на директните ефекти от ПЧИ 

Преките (директни) ефекти върху приемащата страна възникват първона-

чално при трансфера на входящата инвестиция и с течение на времето чрез опе-
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ративната дейност на предприятието с чуждестранно участие. Те произлизат от 

комбинирането на финансов капитал, производствени технологии, НИРД, уп-

равленски, организационни и маркетинг практики, умения и предприемачество. 

За оценяване ролята на транснационалните корпорации обикновено се слага 

равенство между пряка чуждестранна инвестиция и прякото ѝ влияние чрез 

повишаване нивата на заетост, данъчни постъпления, реализиран износ, запла-

щане на наетите нови технологии. Преобладава мнението, че чрез повишаване 

на тези показатели се постига икономически растеж на приемащата страна.  

Слабост в съществуващите теоретични постановки според Бломстром и 

Персон (1983) и Бломстром, Коко и Зеян (2000) е частичното обхващане на въз-

можните канали за директно влияние от преките чуждестранни инвестиции. 

Множество други източници като Дънинг (2008), Форте (2013) и УНКТАД 

(1999) разглеждат влиянието на ПЧИ върху приемащата страна по-общо, 

включвайки в класификациите си както директни, така и косвени ефекти.  

 

Източник: Фигурата е съставена от автора. 

Фиг. 1. Директни (преки) ефекти от ПЧИ 

според равнището им на проявление 

 

На фона на разгледаните класификации се наблюдават известни различия в 

обхвата и фокуса на аспектите, определящи директния ефект от ПЧИ. Поради 

приетия по-общ подход на тези източници, за целите на нашето изследване е 

нужно мненията на отделните автори да бъдат значително прецизирани. Затова 

е удачно разглеждането на директните ефекти в зависимост от равнището им на 
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Технологии

Директни (преки) ефекти на равнище предприятие и обособени производствени части

Директни (преки) ефекти на регионално равнище
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проявление (виж фиг. 1) – на национално (макро) ниво и на ниво предприятие и 

обособени производствени части. 

Прави впечатление, че някои от описаните директни ефекти имат свързано 

проявление както на национално, така и на ниво предприятие. Тези прилики се 

дължат на сравнително условното делене на микро- и макроефекти и предпола-

гат разглеждането им поотделно, за по-добро разбиране на директните ефекти 

от чуждестранните инвестиции. Подобна класификация може да включи в себе 

си и едно междинно регионално ниво на проявление на ефектите. Тъй като фо-

кусът е към изследване на ефектите на ниво предприятия, в таблица 1 авторът 

извежда характеристиките на директните ефекти на микроравнище. 

Таблица 1 

Директни (преки) ефекти от ПЧИ на микроравнище 

Видове ефекти 

на микрониво 
Характеристика на ефекта 

1. Технологични па-

раметри 

Директните ефекти върху равнищата на технологии и техноло-

гичен капацитет се определят от ролята на ТНК като създатели 

и разпространители на ново знание. Чрез осъществяване на 

значителни разходи за изследователска дейност се цели изг-

раждане на технологичен и иновационен капацитет, чиито 

резултати да бъдат от полза за цялата корпоративна група.  

1.1. Изграждане на 

технологичен и ино-

вационен капацитет 

Транснационалните корпорации играят фундаментална роля в 

създаването и внедряването на иновациите и технологиите в 

световен мащаб. 98% от 700-те най-големи фирми, осъществя-

ващи разходи за НИРД, са ТНК. На тях се падат 69% от НИРД, 

осъществявани от световния бизнес(Bretana, 2004) 

1.2. Технологичен 

трансфер 

Освен чрез създаване на нови, нивото на използваните техно-

логии бива повлияно чрез осъществяването на трансфер и 

адаптация на съществуващи технологии. 

2.Персонал 

2.1.Заплащане на 

персонала 

Множество емпирични изследвания наблюдават наличието на 

по-високо заплащане на заетите в предприятията с чуждест-

ранно участие. Основната причина идва от реализирането на 

по-висока производителност, а оттам и възможността за по-

големи възнаграждения спрямо фирмите местна собственост.  

2.2.Средносписъчен 
брой персонал 

Ефектът върху наетия персонал в голяма степен зависи от 
формата за осъществяване на инвестицията. При създаване на 
ново предприятие „на зелено” или чрез джойнтвенчър се разк-
риват нови работни места поради увеличения производствен 
капацитет. При придобиване на съществуващо предприятие 
първоначалният ефект върху заетостта е незабележим. 
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2.3. Квалификация и 

мотивация на пер-

сонала 

Транснационалните корпорации обикновено предлагат широк 

спектър от собствени програми за обучения на наетите от 

всички нива и най-вече за висококвалифицираните кадри.  

3. Местни доставки Когато местната икономика не предлага междинни продукти в 

нужното съотношение цена/качество, предприятията с чуждес-

транно участие заместват местните доставки с внос. Подобен 

сценарий поражда негативно влияние поради намалените по-

ръчки и по-слабо местно участие в крайния продукт. И обрат-

но, при добре развита местна икономика, наличие на конку-

ренция, поощрения от страна на държавата и други фактори се 

наблюдава увеличаване на доставките и разширяване на про-

изводствения капацитет на приемащата икономика. 

4. Финансови резултати и показатели 

4.1. Приходи и финан-

сов резултат  

Като положителен може да се тълкува ефектът от повишаване 

на продажбите и генерирането на печалба от филиалите на 

транснационалните корпорации. 

4.2. Ефективност и 

рентабилност на при-

ходи и разходи, про-

изводителност на 

труда 

Изменение в равнището на направените разходи се влияе от 

множество фактори – специфики на сектора, инвестиционна и 

финансова политика, цени на ресурси, методи за амортизация 

и други. Разходването на средства трябва да бъде съпоставено 

с генерираните от тях приходи и печалба и на тази база да се 

изчисли тяхната ефективност и рентабилност. 

5. Опазване на окол-

ната среда 

Политиката на корпорациите относно опазване на околната 

среда често се нагажда спрямо националните закони в прие-

мащите дестинации. При ниски нормикорпорациите може да 

се възползват чрез изнасяне на по-стари и евтини технологии и 

съответно отделяне на повече вредни вещества.  

Източник: Таблицата е съставена от автора. 

 

Представянето на ефектите на микро- и макроравнище може да включи и 

едно междинно регионално ниво на проявление на ефектите. Регионалните ас-

пекти включват в различна степен останалите две групи и за целите на проучва-

нето могат да бъдат пренебрегнати. 

2. Методически основи за анализ и оценка 

на директните ефекти от ПЧИ 

Навлизането на преки инвестиции и последващото функциониране на 

предприятията с чуждестранно участие води до значителни директни ефекти, 

които варират по интензитет и посока. Най-често срещани измерители в медии-

те и общественото пространство са размерът на първоначалната инвестиция, 

новите работни места, увеличеният износ и по-доброто заплащане.  
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Общото в съществуващите емпирични изследвания е частният фокус върху 

определен аспект на директното влияние от преките чуждестранни инвестиции. 

Като пример могат да бъдат посочени изследвания относно производителност 

на труда (Гирма и др., 2014), заетост (Винтила и Попеску, 2012), заплащане (Ге, 

2006), обучения и повишаване на квалификацията (Винд, 2008), данъчни пос-

тъпления (Махмуд и Чаудари, 2013), технологичен трансфер (УНКТАД, 2011), 

внедрени системи за управление на околната среда (Зенг и Ийстин, 2012), за-

мърсяване на околната среда (Хитам и Борхан, 2012) или обхващащи няколко 

направления (Колев, 2012), (Младенова, Димитрова и Колев, 2005). Авторите 

избягват подход за оценяване на всички известни от теорията директни ефекти 

и предпочитат да се концентрират върху специфична част от тях. В повечето се 

изследват отделни показатели на макроравнище, а обектът на изследване най-

често е на ниво регион, държава или група страни. Тъй като фокусът на този 

труд е проучване на ефектите, реализирани на ниво предприятия, то методика, 

базираща се на изведената класификация, предполага оценяване на директните 

ефекти на микроравнище. 

Прякото влияние на чуждестранните инвестиции включва комбинация от 

положителни и отрицателни аспекти, които възникват в зависимост от множес-

тво фактори. Поради многообразния характер на изследваните параметри, из-

веждането на методика трябва да бъде съобразено с наличните данни или по-

точно ограничеността на изследователите до такива. Затова, съобразявайки се с 

представената обширна класификация на микроравнище, съществуващите ем-

пирични изследвания по въпроса, възможните данни, които могат да бъдат изв-

лечени от финансови отчети, статистически бази данни, анкети с представители 

на предприятията, е направен опит за оценка на всички значими директни ефек-

ти на микроравнище за предприятията с чуждестранно участие, произвеждащи 

автомобилни компоненти. Въпреки наличните изследвания, няма проучване, 

което да оцени всички аспекти на цялостния директен ефект на микро- или мак-

роравнище. 

За оценка на индикаторите на директните ефекти от дейността на предпри-

ятията с чуждестранно участие авторът извежда система от показатели на мик-

роравнище, съобразени със спецификите на изследвания бранш (табл. 2). Ин-

формационното осигуряване се основава на вторични данни от годишните док-

лади за дейността и финансови отчети на изследваните предприятия, бази данни 

на Националния статистически институт и първични данни от проведено анкет-

но проучване в периода 01.11.2015 – 15.02.2016 година. Избраният обхват на 

изследване e предприятията от група С 29.3 „Производство на части и принад-
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лежности за автомобили” по КИД – 2008, с което не се изчерпват всички същес-

твуващи производители на автомобилни компоненти и екипировка в България. 

Съществуват и други предприятия с частично сходна дейност, които формално 

се отчитат към други групи и сектори според КИД – 2008 и по тази причина не 

са включени в изследването. Значително ограничение в методиката произлиза 

от практиката за разкриване на данни от НСИ, които са в обобщен вид за цялата 

група С 29.3, т.е. не се предоставят данни на ниво отделно предприятие поради 

съображения за конфиденциалност. 

Таблица 2 

Индикатори и показатели за измерване директните ефекти 

на микроравнище 

Индикатори и показатели 
Вид 

величина 

Източник 

данни 

1. Технологии   

1.1. Изграждане на технологичен и иновационен капа-

цитет 
  

Разходи за НИРД Абсолютна НСИ 

Разходи за придобиване на ДMА, предназначени за НИРД Абсолютна НСИ 

Разходи за НИРД за усъвършенстване на промишленото 

производство и технологиите  
Абсолютна НСИ 

Дял на предприятията, извършващи НИРД Относителна ГФО 

Балансова стойност на продукти от развойна дейност Абсолютна НСИ 

1.2. Технологичен трансфер   

Балансова стойност на концесии, патенти, лицензии, тър-

говски марки, програмни продукти и други подобни права 

и активи 

Абсолютна ГФО 

Балансова стойност на машини, производствено оборуд-

ване, съоръжения и апаратура 
Абсолютна ГФО 

2. Персонал   

2.1. Заплащане   

Разходи за възнаграждения Абсолютна ГФО 

Разходи за осигуровки Абсолютна ГФО 

Средна месечна работна заплата Средна ГФО 

2.2. Нает персонал   

Средносписъчен брой персонал Абсолютна ГФО 

2.3. Квалификация на персонал   



Известия 

2019  •  том 63  •  №3 

220 

Разходи за обучения Абсолютна ГФО 

3. Размер на местни доставки   

Степен на използване на местния факторен пазар Относителна 
Анкетна 

карта 

4. Финансови резултати и показатели   

4.1. Приходи и финансов резултат   

Размер на приходи от оперативна дейност Абсолютна ГФО 

Размер на брутен финансов резултат Абсолютна ГФО 

4.2. Производителност на труда, ефективност и рента-

билност 
  

Производителност на труда Средна ГФО 

Коефициент на ефективност на разходите от оперативна 

дейност 
Относителна ГФО 

Коефициент на брутна рентабилност на продажбите от 

оперативна дейност 
Относителна ГФО 

5. Опазване на околната среда   

Разходи за НИРД за опазване на околната среда Абсолютна НСИ 

Разходи за придобиване на ДМА и ДНА с екологично 

предназначение 
Абсолютна НСИ 

Дял на предприятията с внедрени системи за управление 

на околната среда ISO 14001 или EMAS 
Относителна Клуб 9000 

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда Абсолютна НСИ 

Разходи за екология Абсолютна ГФО 

Източник: Таблицата е съставена от автора. 

 

Тъй като директните ефекти от ПЧИ включват показатели, измервани с 

различни величини, е необходимо да бъдат направени допълнителни изчисле-

ния за тяхното съпоставяне и оценка на цялостното им влияние. На тази база 

авторът извежда следните показатели за качествена оценка на генерираните 

директни ефекти: 

1) Показатели за относителен дял в група С 29.3: 

� Относителен дял на директния ефект от ПЧИ в бранша; 

2) Показатели за сравнителна характеристикав група С 29.3: 

� Индекс на средните величини; 

3)Показатели за динамика на директните ефектив група С 29.3: 

� Относителен прираст спрямо базов период; 

� Верижен показател за годишен прираст. 
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За да е възможно съпоставяне на показателите за качествена оценка на ге-

нерираните директни ефекти, авторът възприема подход на превръщането им в 

бални оценки. По този начин е възможно изчисляване на равнищата на съответ-

ните индикатори (групи директни ефекти) чрез сравняване на данни с различни 

по характер величини. Принципът на измерване на директния ефект на база 

гореизброените показатели и индикатори е представен в таблица 3 и включва 

следните специфики: 

• Изведени са 3 степени на положителни ефекти (слаб = 1, силен = 2 и изк-

лючителен = 3) и съответните реципрочни стойности за отрицателни ефекти 

(слаб = -1, силен = -2 и изключителен = -3). Подобен подход е възприет, за да се 

постигне достатъчна обективност на получените резултати. Въпреки това, отчи-

тането на негативна стойност за качествена оценка на даден директен ефект е 

достатъчен сигнал за тревога без значение от неговата степен. 

• Добавена е и оценка „незначителен директен ефект”, която е еквивалент-

на на неговата липса за конкретен показател. 

• Липсва опция за отрицателна стойност на показателя за относителен дял 

на директните ефекти в бранша поради невъзможността да се отчете негативно 

влияние. Този показател се формира от данни с абсолютен характер и тяхното 

наличие предполага положителен директен ефект. Най-ниската предложена 

опция е еквивалентна на тяхната липса. 

• При индекса на средните величини отрицателни качествени оценки на 

директния ефект са заложени при превес на предприятията с българска собстве-

ност спрямо чуждестранните. 

• При относителния прираст спрямо базов период отрицателни качествени 

оценки на директния ефект са заложени при липса на положителен прираст. 

Подобна е логиката при верижния показател на годишна база. 

• За да се оцени комплексната оценка за дадена група директни ефекти, се 

сравняват получените бални оценки с еднакви по размер тегла.  

 

 

 

 

 

 
 



Известия 

2019  •  том 63  •  №3 

222 

Таблица 3 

Преизчисляване на показателите за качествена оценка 

на директните ефекти в бални оценки 

Показатели 

за качествена 

оценка на 

директните 

ефекти 

Възможни стойности и тяхното преизчисляване в бални оценки 

Преизчисляване в 

бални оценки 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Степен на влия-

ние (директен 

ефект) 

Изклю-

чителен 

(-) 

Силен (-) Слаб (-) 

Незна-

чителен 

(0) 

Слаб (+) 
Силен 

(+) 

Изклю-

чите-

лен(+) 

1. Относителен 

дял на прекия 

ефект от ПЧИ в 

група С 29.3 

- Под 0,1 
Между 

0,1 и 0,4 

Между 

0,4 и 0,7 
Над 0,7 

2. Индекс на 

средните величи-

ни ПЧИ/БГ 

Под 0,5 
Между 

0,5 и 0,7 

Между 

0,7 и 1 

Между 1 

и 1,1 

Между 

1,1 и 1,4 

Между 

1,4 и 2 
Над 2 

3.1. Относителен 

прираст спрямо 

базов период 

Под 0,45 
Между 

0,45 и 0,6 

Между 

0,6 и 1 

Между 1 

и 1,1 

Между 

1,1 и 1,6 

Между 

1,6 и 2,2 
Над 2,2 

3.2. Верижен 

показател за от-

носителен при-

раст на годишна 

база 

Под -

0,26 

Между-

0,26 и-

0,16 

Между -

0,16 и 0 

Между 0 

и 0,05 

Между 

0,05 и 

0,2 

Между 

0,2 и 

0,35 

Над 0,35 

Източник: Изчисления на автора. 

 

3. Резултати от проведено емпирично проучване 

на директните ефекти от преките чуждестранни инвестиции 

Въпреки че след 2008 година нетните потоци от ПЧИ в българската иконо-

мика като цяло намаляват значително, то инвестиционните проекти в производ-

ството на автомобилни компоненти бележат ръст. Този процес в голяма степен 

е повлиян и от световната икономическа криза и реализирания спад в продаж-

бите на световните автомобилни корпорации. Належащо е все по-голямо опти-

мизиране на разходите, включително и чрез релокализиране на производствени 

мощности за производство на автомобилни компоненти, какъвто е случаят с 
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България. Във фигура 2 са представени данни за броя на активните предприятия 

в група С 29.3 „Производство на части и принадлежности за автомобили” за 

периода от 2008 до 2014 година. Плавното увеличение на броя предприятия с 

чуждестранна собственост предполага постепенното нарастване на директните 

ефекти на микроравнище.  

 

 

Източник на данни: НСИ. 

Фиг. 2. Брой на активните предприятия 

от група С 29.3 за периода 2008-2014 г. 

 

3.1. Директни ефекти върху равнището на използвани технологии 

3.1.1. Изграждане на технологичен и иновационен капацитет 

Според публикуваните отчети и доклади за дейността на предприятията в 

група С 29.3, 11,54% от предприятията с чуждестранно участие и 10,64% от 

фирмите изцяло българска собственост заявяват, че извършват научноизследо-

вателска и развойна дейност. Тези резултати са изненадващи на фона на светов-

ните практики на ТНК, които предполагат по-значителни инвестиции в изсле-

дователски дейности. На база наличната информация качествената оценка на 

директния ефект от ПЧИ върху изграждане на технологичен и иновационен 

капацитет клони към незначителен/слаб положителен ефект.  

Информация за показателите разходи за НИРД, разходи за придобиване на 

ДMА, предназначени за НИРД, разходи за НИРД за усъвършенстване на про-

мишленото производство и технологиите за изследвания период не се предоста-

вя от НСИ поради конфиденциалност. Прекалено консервативните правила на 
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статистиката и традиционното нежелание на отделни предприятия да споделят 

информация прави изследването на влиянието върху технологичния и иноваци-

онния капацитет много трудно осъществимо. Налице е нарастващата обществе-

на нужда за по-добра информираност и прозрачност, което е и един от принци-

пите за добро корпоративно управление.  

3.1.2. Технологичен трансфер 

Представените равнища на нематериалните активи, притежавани от предп-

риятията в група С 29.3, са косвен показател за равнището на трансферирана 

интелектуална собственост от централите на ТНК (виж табл. 4). Качествената 

оценка за директния ефект на предприятията с чуждестранно участие клони към 

положителен силен/изключителен ефект. Това се дължи най-вече на големия им 

относителен дял и значително по-високите стойности на средните величини на 

показателя. Предприятията с чуждестранно участие регистрират по-значим ръст 

на показателя от над 2,7 пъти за периода 2008-2014 година.  

Таблица 4 

Оценка на директния ефект върху притежавана 

интелектуална собственост в С 29.3 

Абсолютни стойности и 

показатели за качествена 

оценка 

2008 

година 

2009 

година 

2010 

година 

2011 

година 

2012 

година 

2013 

година 

2014 

година 

Филиали на ТНК (хил.лв.) 3799 4754 2522 3179 3260 9305 10378 

БГ фирми (хил.лв.) 688 752 643 992 1005 1033 1123 

Относителен дял на директ-

ния ефект в бранша 
0,85 0,86 0,80 0,76 0,76 0,9 0,9 

Индекс на средните величи-

ни ПЧИ/БГ 
14,42 16,64 8,78 6,27 5,53 16,28 16,71 

Годишен темп на прираст - 0,25 -0,47 0,26 0,03 1,85 0,12 

Относителен прираст на 

директния ефект към базо-

вата година 

- - - - - - 2,73 

Средна бална оценка 3 2,75 1,5 2,75 2,25 3 2,5 

Източник на данни: НСИ и изчисления на автора. 

 

Ефектът върху равнището на трансферирани технологии от централите на 

ТНК е идентичен. Индексът на средните величини ПЧИ/БГ нараства за периода 
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от 20,47 до 24,09 пункта, което от своя страна разкрива задълбочаващата се 

технологична пропаст между двата вида предприятия. 

Могат да бъдат обобщени следните изводи относно директните ефекти 

върху технологичното състояние и развитие на предприятията в бранша: 

� Налице е ниско равнище на корпоративни инвестиции в НИРД както от 

страна на предприятията българска собственост, така и от филиалите на ТНК. 

� Равнището на използвани технологии във филиалите на ТНК превишава 

значително това в предприятията българска собственост. 

� Наблюдава се сериозно нарастване на технологичния капацитет на ком-

паниите от група С 29.3, съдейки по покачващите се средни стойности на пока-

зателите. От друга страна обаче се задълбочава и технологичната пропаст меж-

ду предприятията с чуждестранна и българска собственост. 

3.2. Директни ефекти върху персонала 

3.2.1. Заплащане 

Забелязва се устойчиво нарастване на разходите за възнаграждения и оси-

гуровки в бранша за периода 2008-2014 година както за фирмите с чуждестран-

на, така и с българска собственост. За периода 2008-2014 на равнище филиал на 

ТНК се разходват с 1044,53 хил. лв. (32,38%) повече средства за възнагражде-

ния. На ниво местно предприятие ръстът в относителен план е още по-голям 

(97,57%), което се дължи най-вече на ниската база в абсолютен характер (160,39 

хил. лв.). Качествената оценка за директния ефект на предприятията с чуждест-

ранно участие клони към положителен силен/изключителен ефект. 

С изключение на 2008 година, предприятията с чуждестранно участие зап-

лащат по-високи възнаграждения на наетия персонал. Изненадващо, на фона на 

значителния растеж в група С 29.3, след 2010 година средното заплащане във 

филиалите на ТНК достига застой, като годишният темп на прираст варира 

между -0,01 и 0,03. Поради тези причини оценката за директния ефект на ПЧИ 

клони към слаб положителен ефект. 

За сравнение с данните за сектор „Преработваща промишленост” филиали-

те на ТНК в група С 29.3 заплащат по-висока работна заплата на наетия персо-

нал за почти целия период, което все пак говори за техния благоприятен ефект 

върху икономиката. За съжаление обаче, равнищата на показателя изостават от 

средните за българската икономика.  



Известия 

2019  •  том 63  •  №3 

226 

 

Източник на данни: годишни финансови отчети в С 29.3 и изчисления на автора. 

Фиг. 3. Трендов модел на средната месечна работна заплата 

в предприятията с чуждестранно участие 

 

Трендът на заплащане в предприятията с чуждестранно участие нараства 

ускорено до 2011 година (виж фиг. 3), когато с леки колебания достига горната 

си граница. От друга страна графиката на заплащането в предприятията българ-

ска собственост за периода 2008-2014 година е с ясно изразен нарастващ тренд 

(виж фиг. 4). 

 

Източник на данни: годишни финансови отчети в С 29.3 и изчисления на автора. 

Фиг. 4. Трендов модел на средната месечна работна заплата 

в предприятията българска собственост 

 

С подобни темпове на прираст двата описани тренда прогнозират уеднак-

вяване на средните равнища на заплащане при предприятията с чуждестранна и 

българска собственост. 
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3.2.2. Нает персонал 

Преките чуждестранни инвестиции оказват силен благоприятен ефект вър-

ху предприятията от бранша чрез разкриването на 3 606 нови работни места за 

периода. Делът на предприятията с чуждестранно участие в общите стойности 

за отрасъла варира между 83,20% и 88,41%.  

3.2.3. Квалификация на персонал 

Показателят разходи за обучения представя данните за повишаване на ква-

лификацията на наетия персонал на база разходите за външни услуги, отчитани 

от фирмите, производители на автокомпоненти. Въпреки че почти 100% от от-

четените стойности се дължат на предприятията с чуждестранно участие, то 

оценката за директния ефект варира между слаб и силен ефект (1-2). За разлика 

от разгледаните досега абсолютни показатели, темпът на прираст на предприя-

тията с чуждестранно участие за периода е отрицателен -21,41%. Оттук идва и 

по-ниската оценка за директния ефект поради регистрираните негативни стой-

ности и като цяло намаляващ характер. 

Обобщени са следните изводи относно директните ефекти върху човешки-

те ресурси в група С 29.3: 

� Равнището на наетия персонал във филиалите на ТНК и свързаните раз-

ходи за възнаграждения, осигуровки, обучения превишават значително тези в 

предприятията българска собственост. 

� Равнищата на средна работна заплата във филиалите на ТНК са в застой 

от 2011 година насам поради навлизане и функциониране на трудоемки и ниско 

производителни производства. 

� Отделяните средства за обучения на персонала във филиалите на ТНК са 

на незадоволителни равнища, а в предприятията с българска собственост на 

практика такива няма. 

� Изненадващи са намаляващите разлики и уеднаквяване на средната ра-

ботна заплата между предприятията с чуждестранна и българска собственост, 

което може да се обясни с повишената конкуренция на пазара на труда. Въз-

можно е филиалите на ТНК да се адаптират към обичайните условия на запла-

щане на местния трудов пазар, което представлява тяхно негативно влияние. 

� Качествената оценка за директните ефекти върху персонала клони към 

силен положителен за абсолютните показатели и слаб положителен ефект за 

средната работна заплата в група С 29.3. 
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3.3. Директни ефекти върху размера на български доставки 

Равнището на показателя „степен на използване на български доставки“ в 

група С 29.3 е слабо. По-голямата част от филиалите на ТНК, локализирани в 

България, не използват български доставчици за нужните им суровини, матери-

али и детайли, отбелязващи най-ниската предложена степен до 10% местни 

доставки (виж фиг. 5). Основните причини за тази слаба обвързаност с местната 

икономика е липсата на подходящи български доставчици. Други причини са 

несъответствията в равнищата на нужните стандарти за качество, производст-

вен капацитет и технологично равнище. Същевременно се забелязва известна 

закономерност в нарастване на български доставки с течение на времето на 

функциониране на предприятията с чуждестранно участие. Друга логична тен-

денция е породена от формата на осъществяване на пряката чуждестранна ин-

вестиция – при закупуване на съществуващо предприятие се наблюдават по-

интензивни връзки с български доставчици за сметка на преките чуждестранни 

инвестиции, насочени към изграждане на нови филиали. Директният ефект на 

показателя клони към слаб положителен ефект.  

 

Източник на данни: анкетна карта, адресирана до предприятия с чуждестран-

на собственост. 

Фиг. 5. Директен ефект върху размера на местни доставки 

 

3.4. Директни ефекти върху финансовите резултати и показатели 

3.4.1. Приходи и финансов резултат 

Прекият ефект върху реализираните приходи и печалба клони към изклю-

чителен положителен поради големите обеми и устойчивите нарастващи темпо-
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ве на прираст на предприятията с чуждестранна собственост. Изключение пра-

вят формираните отрицателни финансови резултати за 2008 и 2009 година от 

предприятията с чуждестранна собственост, което води до техния силен отри-

цателен директен ефект. Възможно обяснение са по-значителните разходи при 

първоначално навлизане в бранша и световната икономическа криза. 

 

Източник на данни: годишни финансови отчети в С 29.3 и изчисления на автора. 

Фиг. 6. Трендов модел на генерираните в предприятията 

чуждестранна собственост приходи от основна дейност 

 

3.4.2. Производителност на труда, ефективност и рентабилност 

Нелогично на фона на емпирични изследвания от други страни филиалите 

на ТНК в България нямат явно преимущество пред местните фирми относно 

показателите производителност, ефективност и рентабилност. Задоволителните 

финансови показатели на предприятията с българска собственост са обясними 

на фона на нарастващата международна конкуренция, в която те трябва да фун-

кционират. Логично оценката за директния ефект клони към незначителен и 

слаб положителен. 

Равнището на производителност в група С 29.3 е под средните стойности за 

световната икономика, като за 2014 година на един зает във филиал на ТНК „изра-

ботва” 96 575 долара по данни на УНКТАД (2016). Съществуват сериозни резерви 

за нарастването на показателя до достигане на средните международни равнища. 

3.5. Директни ефекти върху опазването на околната среда 

Внедрени системи за управление на околната среда ISO 14001 са деклари-

рани от 23,08% от предприятията с чуждестранно участие (6 от общо 26) и 
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4,26% от фирмите българска собственост (2 от общо 47). Данните са показател-

ни за заинтересоваността на бизнеса от правилното третиране на генерираните 

отпадни продукти и същевременно за ниските нива на заинтересованост и про-

пуснати потенциални ползи. Неприятен факт е липсата на предприятия в група 

С 29.3, внедрили схеми за опазване на околната среда и одитиране – EMAS. 

Отчетени са незадоволителни нива на екологични разходи както от страна 

на предприятия с чуждестранна, така и българска собственост. Средните стой-

ности на показателя на ниво предприятие с чуждестранна собственост обаче са 

нищожни сравнено с техните мащаби и възможности за опазване на околната 

среда. Подкрепа в този ред на мисли е сравнението с разходите за оперативна 

дейност, спрямо които на екологията се падат между 0,003% и 0,06%. 

Безспорната причина за получените силни/ изключителни положителни 

оценки за директния ефект произлиза от ниската база за сравнение, която пред-

ставляват предприятията с българска собственост. Противно на световно утвър-

дените принципи за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, 

филиалите на ТНК в България заемат сравнително пасивна позиция относно 

опазването на околната среда. 

Информация за показателите разходи за НИРД за опазване на околната 

среда, разходи за придобиване на ДМА и ДНА с екологично предназначение и 

разходи за опазване и възстановяване на околната среда са с конфиденциален 

характер, поради което не се предоставят от НСИ. 

Заключение 

Директните ефектите от вноса на ПЧИ за периода 2008-2014 година клонят 

към преобладаващо силно благоприятно влияние върху предприятията, произ-

веждащи автомобилни компоненти в България. Установено бе, че равнището на 

използвани технологии във филиалите на ТНК превишава значително това в 

предприятията българска собственост. Същевременно се наблюдава ниско рав-

нище на корпоративни инвестиции в НИРД както от страна на предприятията 

българска собственост, така и от филиалите на ТНК. Равнището на наетия пер-

сонал във филиалите на ТНК и свързаните разходи за възнаграждения, осигу-

ровки, обучения превишават значително тези в предприятията българска собст-

веност. Изненадващи са намаляващите разлики и уеднаквяване на средната ра-

ботна заплата между предприятията с чуждестранна и българска собственост. 

По-голямата част от филиалите на ТНК, локализирани в България, не използват 

български доставчици за нужните им суровини, материали и детайли. Прекият 

ефект върху реализираните приходи и печалба клони към изключителен поло-
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жителен поради големите обеми и устойчивите нарастващи темпове на прираст 

на предприятията с чуждестранна собственост. Изненадващо на фона на емпи-

рични изследвания от други страни, филиалите на ТНК в България нямат явно 

преимущество пред местните фирми относно показателите производителност, 

ефективност и рентабилност. Противно на световно утвърдените принципи за 

устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, филиалите на ТНК в 

България заемат сравнително пасивна позиция относно опазването на околната 

среда. 

Наблюдаваната двойственост на последиците от реализираните преки чуж-

дестранни инвестиции изисква политиката към тях да се основава на много по-

сериозни доводи от хипотетични предположения за тяхното присъствие в даде-

на икономика. Тази по-сериозна основа е систематично изучаване на ефектите 

от тях. За страна като България това е особено актуално, имайки предвид състе-

занието на отделните правителства и политиката по привличане на преки чуж-

дестранни инвестиции изобщо. За допълнително мултиплициране на положи-

телните ефекти е нужно прилагането на инициативи за промотиране и задълбо-

чаване на връзките между предприятията с местна и чуждестранна собственост. 

По този начин българската икономика може по-пълноценно да се възползва от 

световните производствени системи и да гарантира по-дългосрочното обвърз-

ване на навлезлите преки чуждестранни инвестиции. 
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DIRECT EFFECTS FROM FOREIGN DIRECT INVESTMENTS 

IN THE BULGARIAN AUTOMOBILE PARTS PRODUCTION INDUSTRY 

Miroslav MANEV 

Abstract 

Presented are the results from a conducted survey for analysis and assessment of the 

direct effects from foreign direct investments (FDI) in the Bulgarian automobile parts 

production industry. The methodology used is based on data basis from annual financial 

reports of the companies devided by their Bulgarian/foreign ownership status. The 

transnational corporations’ (TNC) affiliates in the sector generate strong positive effects 

through increased technological capacity, generated employment, revenues and profit, as well 

аs expenditures for wages. At the same time is observed increase in the technological gap 

between the companies with foreign and Bulgarian ownership. Surprising are the decreasing 

differences and unification of the average salary, low levels of corporate investment in R&D 

and passive position towards environmental protection. 

Key words: Foreign direct investment; automobile industry; direct effects. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

В БЪЛГАРИЯ И В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
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фискална автономност. 

 Република България и Република Северна Македония са държави с 

унитарно управление, а общините са единственото административно 

и териториално ниво на местно управление и в двете страни. Обосо-

бените местни териториални единици в България са 265, а в Северна 

Македония общините са 82. Целта на настоящата статия е да се 

направи сравнителен анализ на местните приходи и разходи и пос-

тъпленията от общинските трансфери в България и Северна Маке-

дония (за периода 2013 - 2017 г.), в т.ч. преглед на структурата на 

собствените общински приходи, местните разходи и системата на 

държавните трансфери. Оценени са тенденциите, свързани с дина-

миката на капиталовите разходи. Основни изследователски задачи са 

извеждането на прилики и разлики в местните финанси на двете 

държави, както и изследване и приложение на добри практики по 

отношение на повишаване на фискалната автономност и засилване 

процеса на фискална децентрализация в България и Северна Маке-

дония. Осъществен е и кратък преглед на процеса по фискална де-

централизация в двете държави. Разработката се опира на традици-

онни изследователски методи: исторически и логически анализ, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнителен анализ, дескрип-

тивен анализ. 
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Въведение 

Република България и Република Северна Македония са държави с уни-

тарно управление, а общините са единственото административно и териториал-

но ниво на местно управление и в двете страни. Местните власти в България са 

265, а в Северна Македония общините са 82. Целта на настоящата статия е да се 

направи сравнителен анализ на местните приходи и разходи и постъпленията от 

общинските трансфери в България и Северна Македония, в т.ч. преглед на 

структурата на собствените общински приходи, местните разходи и системата 

на държавните трансфери. Оценени са тенденциите, свързани с динамиката на 

капиталовите разходи.  

Периодът на изследване е 2013-2017 г. Този период е избран, за да има 

достатъчно дълъг динамичен ред от 5 години, който да позволи извеждането на 

по-съществени изводи. От друга страна, следва да се отчете, че е провеждано 

изследване, свързано със сравнителен анализ на местните приходи на общините 

в двете държави за периода 2009-2013 г. (Milenovski, Kozuharov, Ristovska, 2016, 

p. 1-11). 

Изборът на тези държави се дължи, на първо място, на възможността да се 

направи сравнение на общинските финанси и нивото на фискална самостоятел-

ност на държава – членка на ЕС, и държава, кандидатстваща за членство в Съю-

за. На второ място, държавите са съседни, партнират си по различни междуна-

родни проекти, а финансовото им състояние е важно за успешното изпълнение 

на различни инициативи. На трето място, държавите се характеризират с опре-

делени сходства по отношение на структурата на местните финанси и финанси-

рането на предоставяне на публични услуги на местно ниво. Следва да се отбе-

лежи, че и двете държави са поели ангажимент за повишаване нивото на фис-

кална децентрализация и прилагат стратегия и програми за фискална децентра-

лизация
1
. 

Основни изследователски задачи са извеждането на прилики и разлики в 

местните финанси на двете държави, както и изследване и приложение на добри 

практики по отношение на повишаване на фискалната автономност и засилване 

процеса на фискална децентрализация в България и Северна Македония. Нап-

равен е и кратък преглед на процеса по фискална децентрализация в двете дър-

жави. 

Финансовата самостоятелност на местните власти и ресурсната обезпече-

ност на общините са от изключителна важност за успешното предоставяне на 

стоки и услуги с цел задоволяване потребностите на местното население. Фис-
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калната автономност е предпоставка за успешната реализация на инвестицион-

ни проекти, подобряване на градската среда и привличане както на жители на 

общината, така и на бизнеса в лицето на малки и средни предприятия. Общинс-

ките приходи и разходи са основни детерминанти на фискалната самостоятел-

ност на местните власти. Обект на изследване на настоящата статия е системата 

на местни финанси в България и Северна Македония. На база обособени прили-

ки и разлики и оценка на нивото на финансова самостоятелност на общините в 

двете държави са изведени препоръки за повишаване на финансовата автоном-

ност на местните власти и за въвеждане на добри практики въз основа на изс-

ледвания опит.  

1. Изследвания по темата 

Фискалната децентрализация и местните финанси в България и Северна 

Македония са обект на различни изследвания, в т.ч. доклади на Световната бан-

ка, Европейската комисия, Мрежата на асоциациите на местните власти в Юго-

източна Европа
 
(NALAS), Министерството на финансите в България и в Север-

на Македония и др.  

В своя статия от 2016 г. Миленовски (Milenkovski, Kozuharov, Ristovska, 

2016. pages 1-11.) изследва възможностите за финансиране на местните власти в 

Македония и прави сравнителен анализ с финансовите възможности на общи-

ните в България, Словения, Чешка Република, Сърбия и Германия, но само по 

отношение на източниците на собствени приходи и показателя дял на местни 

данъчни приходи към общо общински приходи за периода 2009 – 2013 г. 

Общинските финанси в Македония са анализирани в контекста на сравни-

телен анализ с общинските финанси на Словения (Elezi S., 2015). 

Местните финанси и процесът на фискална децентрализация в държавите от 

Централна и Източна Европа, вкл. България и Северна Македония, са обект на 

анализ и на редица изследвания на проф. Pawel Swianiewicz, част от които са: „An 

Empirical Typology of Local Government Systems in Eastern Europe” (2014), „If 

Territorial Fragmentation is a Problem, is Amalgamation a Solution? An East European 

Perspective, Local Government Studies” (2010), „An Empirical Typology of Local 

Government Systems in Eastern Europe, Local Government Studies” (2014), както и в 

изследването на доц. Вели Кречи „The impact of territorial re-organisational policy 

interventions in the republic of Macedonia - Local Government Studies” (2010). 

Пр. Ненкова, Д. Калчева и М. Мемети изследват нивото на инвестиционния 

капацитет на общините в България и Северна Македония (Ненкова П., Калчева 

Д., Мемети М., 2019). 
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2. Методология и данни 

За целта на емпиричния анализ са използвани обобщени данни за приходи-

те, разходите и трансферите на всички общини в България и Северна Македо-

ния. Източник на информацията е Министерството на финансите на Република 

България и това на Република Северна Македония, ЕВРОСТАТ, Националното 

сдружение на общините в България, Асоциацията на общините в Северна Ма-

кедония – ZELS, Мрежата на асоциациите на местните власти в Югозападна 

Европа и интернет страниците на общините. 

На първо място е направен кратък обзор на процеса по фискална децентра-

лизация, както и оценка на основните отговорности на местните власти в двете 

държави. Представен е преглед на структурата на общинските приходи в двете 

държави, като е акцентирано върху данъчните приходи, постъпващи в местните 

бюджети. Данъчните приходи съставляват устойчив и постоянен приход за мес-

тните бюджети и поради тази причина се считат за едни от най-важните и съ-

ществени постъпления за общините. Анализирани и оценени са общинските 

разходи за периода 2013-2017 г., като е направено условно разделение на опера-

тивните и капиталовите разходи. Целта е да се проследят основните тенденции 

по отношение разходната политика на общините в двете държави. Представени 

са основни индикатори, оценяващи нивото на фискална децентрализация в две-

те държави.  

Разработката се опира на традиционни изследователски методи: истори-

чески и логически анализ, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнителен 

анализ, дескриптивен анализ. 

3. Фискална децентрализация в България и Северна Македония 

Началото на процеса по фискална децентрализация в България се свързва с 

приетите през 2003 г. Стратегия за децентрализация и Програма за нейното из-

пълнение. С приема на тези документи започва същинската реформа в система-

та на местните финанси. Като основни постижения на процеса по фискална де-

централизация в България могат да бъдат посочени следните: от 2003 г. местни-

те власти могат самостоятелно да определят основата и размерите на местните 

такси, изброени в закона, и могат да въвеждат с наредба за общинските съвети 

цени за други услуги; с решение на Министерския съвет от 2002 г. се приема 

разделението на публичните услуги, финансирани от общинските бюджети, в 

две групи, като целта е ясно да се регламентират източниците за тяхното фи-

нансиране – с местни приходи или с приходи от трансфери; чрез изменения в 
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чл. 141 от Конституцията на Република България се дават правомощия на об-

щинските съвети да определят размера на местните данъци при условията, реда 

и в границите, установени от закона; през последните години се приемат нови 

местни данъци като туристическия данък, патентния данък, данък върху такси-

метров превоз на пътници. Въпреки въвеждането на новите данъци, не се наб-

людава съществено повишаване на приходите от местни данъци. Това се дължи 

на тясната облагаема основа на новите данъци.  

През последните години не се наблюдава съществено изменение във фи-

нансовата самостоятелност на местните власти в България, не се приемат мерки 

за увеличаване на приходната база на общините, а инвестиционните и опера-

тивните разходи на малки и средни общини продължават да бъдат недофинан-

сирани. Това предполага т.нар. „замразяване” на процеса по фискална децент-

рализация в България и поставя на дневен ред въпросите, свързани с повишава-

не фискалната самостоятелност на българските общини и провеждане на реална 

местна политика от общините в България.  

В Северна Македония процесът по фискална децентрализация стартира 

през 2005 г. Към днешна дата процесът не е приключил, а македонските общи-

ни са изправени пред съществени предизвикателства, свързани с повишаване на 

финансовата си самостоятелност (Elzi, 2015). Процесът в Северна Македония 

също стартира с приемането на стратегия за децентрализация и програма за 

нейното изпълнение за 2004-2007 г. Условно процесът се разделя на т.нар. ну-

лева фаза (2005-2007), първа фаза и втора фаза (която действа и в момента)
2
. 

В резултат на реформата към фискална децентрализация, предоставяне на 

по-ефективни и ефикасни публични услуги на местните граждани и повишаване 

финансовата самостоятелност на общините Македония намалява броя на общи-

ните от 124 на 85 през 2005 г. и от 85 на 81 през 2013 г. Промяната е направена 

чрез изменение на Закона за териториалната организация. През 2007 г. общини-

те, които са разплатили просрочените си задължения и отговарят на критериите 

за добро финансово управление, получават разрешение да встъпят в т.нар. втора 

фаза на фискална децентрализация. Те получават отговорност за осъществяване 

на дейности по началното и средното образование и някои културни и социални 

дейности, като получават за това специални блок-субсидии. Към днешна дата 

само една община не е влязла във втора фаза на процеса.  

За да се направи сравнение между степента на фискална децентрализация в 

двете държави и държавите в Югоизточна Европа и ЕС, в таблица 1 са предста-

вени основните индикатори за фискална децентрализация за 2017 г.  
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Таблица 1 

Фискални индикатори 

2017 България Северна Македония ЮИЕ ЕС 

Местни приходи в БВП 6.60% 4.80% 5.90% 10.70% 

Местни приходи в публични 

приходи 
18.50% 14.60% 17% 23.50% 

Местни капиталови разходи към 

общо общински разходи 
18% 22% 21% 11% 

Местни инвестиции в БВП 1.10% 1.10% 1.20% 2% 

Източник: NALAS база данни, ЕВРОСТАТ, Министерство на финансите, изчис-

ления на автора. 

 

От данните посочени в таблицата става видно, че България и Македония 

изостават по отношение средните стойности на индикаторите отчетени в ЕС (с 

изключение на показателя местни капиталови разходи, с включени средства от 

ЕС, към общо общински разходи). Като член на ЕС България отчита по-добри 

стойности от средните за държавите в Югоизточна Европа по първите два пока-

зателя. Въпреки това информацията показва, че общините в двете държави са 

изправени пред сериозни предизвикателства за да достигнат финансовата са-

мостоятелност на общините в Европейския съюз.  

4. Отговорности на общините в България и Северна Македония 

Българя е унитарна държава с 28 области и 265 общини. Съгласно чл. 142 

от Конституцията на Република България областта е административно-

териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване 

на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между на-

ционалните и местните интереси. Управлението в областта се осъществява от 

областен управител, подпомаган от областна администрация. Областният упра-

вител се назначава от Министерския съвет. Областният управител осигурява 

провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните 

интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен 

контрол. 

Общината е основната административно-териториална единица, в която се 

осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в управлението на 

общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и 

непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.  
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По отношение на административно-териториални реформи, за периода 

2012-2018 г. се наблюдава една промяна – създаването на нова община – Сър-

ница. След тази промяна общините в България се увеличават от 264 на 265. От-

ворен остава въпросът до колко този брой общини съответства на законовите 

изисквания за съществуването на община и наблюдаваната през последните 

години тенденция към намаляване броя жители на малките и средни общини в 

България.  

От компетенциите на местните власти в България са следните въпроси: уп-

равление на общинската собственост, общински дружества и предприятия, със-

тавяне, приемане и отчитане на общински бюджет, дългово финансиране, орга-

низация на общинската администрация, осигуряване на сигурността на гражда-

ните, образователни дейности, социални дейности, културни дейности, публич-

ни работи, паркове и съоръжения за развлечения, спорт и почивка, ВиК мрежи и 

водоснабдяване, туризъм, събиране на битови отпадъци, пространствено плани-

ране и публичен транспорт.  

Северна Македония е унитарна държава с 81 общини и специален статут на 

община на столицата Скопие. Македония намалява броя на общините от 124 на 

85 през 2005 г. и от 85 на 81 през 2013. Общинският съвет (sovet na opstinata) се 

избира пряко за срок от четири години. Броят на общинските съветници се оп-

ределя от закона и зависи от броя жители на общината. Кметът също се избира 

пряко за срок от 4 години. Основните компетенции на общините в Северна Ма-

кедония са свързани с: градско и пространствено планиране, околна среда, мес-

тно икономическо развитие, ВиК мрежи и водоснабдяване, поддръжка на пъ-

тищата, култура, спорт и развлечения, туризъм, социални дейности, здравеопаз-

ване, грижа за децата, начално и средно образование, защита от природни бедс-

твия и др. (CEMR, 2016). Както и в България, общината има самостоятелен бю-

джет. Постоянните финансови източници на общината се определят със закон. 

Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и 

в границите, установени със закон. Общинският съвет определя размера на мес-

тните такси по установения от закона ред. Държавата чрез средства от бюджета 

и по друг начин подпомага нормалната дейност на общините. 

5. Анализ и оценка на общинските приходи за периода 2013-2017 г. 

В бюджетите на българските общини, съгласно закона, постъпват местни 

данъци и такси. В състава на общинските такси се включват местни такси за: 

битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади 

и улични платна; за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, 
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лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет; за 

дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование 

извън финансираното от държавата; за технически услуги; за административни 

услуги; за откупуване на гробни места; за дейности по обща подкрепа по сми-

съла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се фи-

нансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за 

личностно развитие; за притежаване на куче; други местни такси, определени 

със закон. В неданъчните приходи се включват приходи от лихви, такси, неус-

тойки, приходи от продажба на нефинансови активи, приходи от дарения и др. 

Приходите от трансфери включват приходи от обща изравнителна субсидия, 

приходи от субсидия за делегирани от държавата дейности и приходи от субси-

дия за финансиране на капиталови разходи. В хода на бюджетната година, бъл-

гарските общини получават и т.нар. извънредни трансфери, които в определени 

случаи съставляват значителен дял от местните приходи.  

Съгласно Закона за местните финанси в бюджетите на общините в Северна 

Македония постъпват собствени приходи, включително имуществени данъци, 

други местни данъци и такси, приходи от наеми, от такси, от наказателни лих-

ви, от дарения; споделени данъци, в т.ч. приходи от данък върху доходите на 

физическите лица (ДДФЛ) и приходи от данък добавена стойност (ДДС), опре-

делени на база формула; блок-субсидии от националния бюджет за финансира-

не на образование, култура и социални дейности; целеви трансфери за специал-

ни програми и специфични субсидии, целеви грантове за противопожарни дей-

ности и др.  

Основна част от местните приходи в бюджетите на македонските общини 

са по линия на комуналните данъци и такси и имуществените данъци (NALAS, 

2018). В местните бюджети постъпват още дял от приходите от минерални кон-

цесии, приходите от продажба на предприятия държавно-общинска собстве-

ност, приходи от концесията върху земеделската земя и др.  

В обхвата на местните такси, постъпващи в бюджетите на общините на ма-

кедонските общини, се включват: ютилити такси, административни такси, такса 

за подготовка на земя за строеж, туристическа такса, такса за ползване на по-

землени ресурси, обезпечения за притежаване на земя за паркиране на МПС. В 

други неданъчни приходи се включват приходи от наеми, продажба на имущес-

тво, приходи от лихви, приходи от дарения, глоби и др.  

Съществена разлика в състава на местните приходи в двете държави се 

явяват приходи от ДДС и ДДФЛ. Приходите от ДДС се включват в т.нар. обща 

субсидия. Сумата на споделените данъци от ДДС съставлява 4.5% от събраните 
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на национално ниво приходи от ДДС. Критериите за разпределяне на общата 

сума по отделните общини се определят ежегодно. Също така македонските 

общини получават общо 3% от събраните на национално ниво приходи от 

ДДФЛ. Според последния доклад на NALAS, за 2017 г. споделените приходи, 

основно от ДДФЛ, съставляват 8% от общите приходи на общините.  

В бюджетите на македонските общини постъпват приходи от блок субси-

дии (съществена част се заема от целевите субсидии за дейности в образование-

то) и от Регионалния фонд за развитие. Регионалният фонд за развитие има за 

цел да осигурява балансираност между фискалните възможности на отделните 

общини, като разпределя средства според формула, определена в закона. Спо-

ред действащото законодателство сумата, която фондът разпределя годишно, 

трябва да бъде в размер на 1% от БВП, но практиката показва, че тази сума чес-

то е завишена.  

На графика 1. е представена структурата на общинските приходи в Бълга-

рия и Северна Македония през 2013 г. За да се проследи динамиката в структу-

рата на общинските приходи, на графика 2 са представени в структурно отно-

шение общинските приходи в двете държави, отчетени в края на 2017 г.  

 

Източник: Министерство на финансите на България, Министерство на финан-

сите на Северна Македония, ZELS, изчисления на автора. 

Графика 1. Структура на общинските приходи 

в България и Северна Македония през 2013 г. 
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В общинските бюджети на двете държави преобладават приходите от тран-

сфери. През 2013 г. приходите от трансфери съставляват близо 60% от общите 

приходи в бюджетите на българските общини и около 37% от приходите в бю-

джетите на македонските общини. По-ниският дял на приходите от трансфери в 

Македония се дължи на високия ръст на приходи от продажба на нефинансови 

активи и приходи от приватизация. Тези приходи са значителни през 2013 г., но 

могат да се приемат като еднократни и за това свидетелстват данните на след-

ващата графика. През 2017 г. приходите от трансфери при македонските общи-

ни съставляват над 65% от общите общински постъпления. Необходимо е да се 

акцентира върху една съществена разлика в структурата на приходите на общи-

ните в двете държави. За разлика от българските общини, македонските местни 

власти получават споделени приходи от ДДС и ДДФЛ. 

 

Източник: Министерство на финансите на България, Министерство на финан-

сите на Северна Македония, ZELS, изчисления на автора. 

Графика 2. Структура на общинските приходи 

в България и Северна Македония през 2017 г. 
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ват около 58% от общинските приходи, местните данъци приходи са се пови-

шили минимално до близо 17%, а приходите от такси са в размер на около 14%. 

В структурно отношение в бюджетите на македонските общини се наблюдава 

ръст на приходите от трансфери, които достигат до 65% от общинските прихо-

ди. Това, от една страна, се дължи на увеличение в дела на приходите от ДДС 

(сумата, която се преотстъпва на общините, се увеличава от 3% на 4.5%) и на 

приходите от целева субсидия за образование. От друга страна, приходите от 

продажба на нефинансови активи и от приватизация са сравнително по-ниски от 

тези, отчетени през 2013 г.  

5.1. Местни данъци 

Съгласно Закона за местните данъци и такси в обхвата на местните данъци 

в България се включват: данък върху недвижимите имоти; данък върху наслед-

ствата; данък върху даренията; данък при възмездно придобиване на имущест-

во; данък върху превозните средства; патентен данък; туристически данък; да-

нък върху таксиметров превоз на пътници; други местни данъци, определени 

със закон. 

За разлика от българските общини, местните власти в Северна Македония 

имат право да налагат данък върху недвижимите имоти, данък върху наследст-

вото и даренията, патентен данък и т.нар. данъци върху специфични услуги, 

които обхващат комунални данъци и данъци във връзка с придобиване на иму-

щество и строителство. В Северна Македония общините нямат право да налагат 

данък върху превозните средства, върху таксиметровия превоз и туристически 

данък. Въпреки по-големия набор от приложени местни данъци в България, 

следва да се отчете, че 96% от данъчните постъпления в бюджетите на общини-

те се формират от приходи от данък върху недвижимите имоти, данък превоз-

ните средства и данък придобиване имущество по дарение и възмезден начин. 

На графика 3 и графика 4 е представено структурното изменение на мест-

ните данъци за периода 2013-2017 г. в двете държави.  
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Източник: Министерство на финансите на България и база данни на НСОРБ, 

изчисления на автора. 

Графика 3. Структура на местните данъци 

в България за периода 2013-2017 г. 

 

 

Източник: Министерство на финансите на Северна Македония, ZELS, изчисле-

ния на автора. 

Графика 4. Структура на местните данъци 

в Северна Македония за периода 2013-2017 г. 
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Приходите от данък върху недвижимите имоти съставляват устойчив и 

значим приход в бюджетите на общините. И в двете държави приходите от да-

нък върху недвижими имоти варира между 35-38% от общите данъчни постъп-

ления. В България приходите от данък върху превозните средства съставляват 

значителна част от местните данъчни приходи, като за периода достигат до 32% 

от местните данъчни приходи. Приходите от данък придобиване на имущество 

варират според икономическата обстановка и състоянието на пазара на недви-

жимите имоти. В България приходите от този данък варират в диапазона 29-

30% от данъчните приходи, а в Северна Македония те се включват в приходите 

от т.нар. данъци върху специфични услуги и не могат да бъдат ясно конкрети-

зирани в процентно изражение.  

5.2. Анализ и оценка на общинските разходи за периода 2013-2017 г. 

Общинските разходи в България могат да бъдат условно разделени на раз-

ходи за финансиране на местни дейности, разходи за финансиране на делегира-

ни от държавата дейности и разходи за дофинансиране с местни приходи на 

дейности, делегирани от държавата. Отделно от това се разделят на оперативни 

(разходи за външни услуги, текущ ремонт, възнаграждения, осигуровки и др.) и 

капиталови разходи.  

Тъй като в Северна Македония към настоящия момент не съществува раз-

деление на разходите на местни и делегирани от държавата, въпреки сходното 

финансиране на разходите, последните ще бъдат анализирани само в контекста 

на капиталови и оперативни/текущи разходи. Целта е да се определи инвести-

ционният капацитет на общините в двете държави и тенденцията по финанси-

ране на капиталови разходи в периода 2013-2017 г.  
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Източник: Министерство на финансите на България, Министерство на финан-

сите на Северна Македония, ZELS, изчисления на автора. 

Графика 5. Динамика на оперативните и капиталовите разходи 

на общините в България и в Северна Македония (в хил. eвро) 
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Европейския съюз от 2 юли 2019 г. Посочва се, че са необходими инвестиции за 

насърчаване на устойчивото управление на водите, ефективността на ресурсите 

и преминаването към кръгова икономика. В допълнение, инвестиционните нуж-

ди в областта на енергетиката и смекчаването на климата и адаптирането им са 

също значителни. Това от своя страна налага търсенето на допълнителни при-

ходи и възможности за привлечено финансиране (Препоръка на Съвета относно 

националната програма за реформи на България за 2019 г.). 

Заключение 

България и Северна Македония стартират процеса по фискална децентра-

лизация в относително сходен период. И двете държави са в процес на търсене 

на решения за повишаване фискалната самостоятелност на местните власти. 

Общините се характеризират със сходна структура на местните приходи и раз-

ходи. Основни препоръки, които могат да бъдат направени на база осъществе-

ните анализи, са, както следва: 

За Северна Македония: 

� Разширяване на видовете общински такси, които налагат общините; 

� Анализиране на възможностите за въвеждане на данък върху превозните 

средства (предвид добрата доходност от този данък в бюджетите на общините в 

България); 

� Препоръчва се разделянето на местните разходи по примера на България 

на местни, държавни и разходи за дофинансиране на държавни дейности с мес-

тни приходи;  

� Подобряване на капиталовото бюджетиране и ползване на добри прак-

тики от българските общини по отношение изпълнението на инвестиционни 

проекти, както и опитът във връзка с изпълнението на проектите, осъществени 

чрез инструменти за предприсъединителна помощ; 

� Прилагане на добрите практики на българските общини по отношение 

подобряване на събираемостта на местните данъци и такси. 

За България: 

� За разлика от македонските общини, българските местни власти не по-

лучават споделени данъчни приходи. Приходите на общините в България могат 

да бъдат повишени чрез споделяне на приходи от ДДФЛ например.  

� Като добра практика може да бъде посочен Регионалният фонд в Север-

на Македония, чрез който се разпределят целеви средства за общински инвес-

тиции. На база нарастващите инвестиционни потребности на общините и не-

достатъчните средства, които получават под формата на субсидия за финанси-
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ране на капиталови разходи, създаването и приложението на подобен фонд би 

допринесло за повишаване на инвестиционния капацитет на местните власти.  

� Предвид намаляващото население в България и обезлюдяването на ня-

кои общини и с цел повишаване ефективността и ефикасността на предлаганите 

публични услуги и постигане на икономии от мащаба може да бъде разгледана 

и евентуално приложена практиката на Северна Македония по отношение на 

обединяване на местните власти.  

И за двете държави се препоръчва изследването на възможности за осигу-

ряване на допълнителни средства за местни инвестиции, включително дългово 

и грантово финансиране. В заключение, процесът към фискална децентрализа-

ция продължава, а необходимостта за реформа и разширяване на приходоизточ-

ниците в двете държави е актуален въпрос, който остава на дневен ред.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MUNICIPAL FINANCES IN 

BULGARIA AND NORTHERN MACEDONIA 

Desislava KALCHEVA 

Abstract 

The Republic of Bulgaria and the Republic of North Macedonia are unitary governments 

and the municipalities are the only administrative and territorial level of local self-government 

in both countries. The local authorities in Bulgaria are 265 and the municipalities in North 

Macedonia are 82. The purpose of this article is to make a comparative analysis of local 

revenues and expenditures and municipal transfers in Bulgaria and Northern Macedonia 

(2013-2017), incl. review of the structure of own municipal revenues, local expenditures and 

the system of state transfers. Trends related to the dynamics of capital expenditures have been 

evaluated. The main research objectives are to identify similarities and differences in the local 

finances of the two countries, as well as to study and apply good practices regarding 

increasing fiscal autonomy and enhancing the process of fiscal decentralization in Bulgaria 

and Northern Macedonia. A brief overview of the fiscal decentralization process in both 

countries is also provided. The study is based on traditional research methods: historical and 

logical analysis, analysis and synthesis, induction and deduction, comparative analysis, 

descriptive analysis. 

Key words: local finance; fiscal decentralization; Bulgaria; Macedonia; fiscal 

autonomy. 
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Ключови думи: 

дуална система на 
обучение, трудов 
договор за обучение 
по време на работа, 
работник или служи-
тел, работодател. 

 Осъществяването на дуално обучение предпоставя сключването на тру-
дов договор по чл. 230, ал. 1 КТ. Именно изпълнението на този трудов 
договор осигурява наличието на задължителния елемент от дуалната 
система на обучение, наречен практическо обучение в реална работна 
среда. За провеждане на това обучение правната уредба установява ре-
дица изисквания, които следва да бъдат изпълнени. Целта на настоящото 
изследване е да проследи и анализира специфичните изисквания заложе-
ни в националните източници, като акцентът ще бъде поставен върху 
изискванията за придобиване на качествата на работник (служител) и на 
работодател по трудовия договор за обучение. 
 

© 2019 Икономически университет – Варна
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Въведение 

Дуалната система на обучение е изградена върху две взаимосвързани фор-
ми на обучение – образование или обучение в обучаваща институция, от една 
страна, и практическо обучение при работодател в реална работна среда, от 
друга. Без осъществяването едновременно на всяка от двете форми на обучение 
не е възможно постигането на целите на дуалното обучение (Александров, 
2015 ; Димитрова, 2015). 
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Целта на настоящото изложение е да бъдат изследвани трудовоправните 
проблеми при осъществяването на дуалното обучение, като фокусът на внима-
нието ще бъде насочен към втория от двата компонента на дуалната система на 
обучение, а именно към обучението, провеждано от работодателя. За да се 
стигне обаче до практическо обучение в реална работна среда, е необходимо да 
бъдат налице всички предпоставки за това. Основно място сред тях заемат 
изискванията, на които според нормотвореца трябва да отговарят страните, за 
да могат те да сключват трудов договор за дуално обучение. 

За осъществяване на поставената цел, авторът си поставя следните задачи: 
а) да изследва и анализира националната правна рамка относно придобиване на 
качеството на работник или служител от обучаващ се в дуално обучение; б) да 
изясни изискванията за придобиване на работодателска правоспособност в слу-
чаите на дуално обучение; в) на база на анализ да се формират изводи, критики 
и предложения – fe lege ferenda – за изменение на нормите 

Става въпрос за изисквания, поставени към страните не просто по трудов 
договор по чл. 230, ал. 1 КТ, а към страните по такъв договор, когато той се 
изпълнява при провеждане на дуално обучение. С оглед на това е застъпена 
тезата, че в случая се касае за допълнителни изисквания, установени в правната 
уредба на професионалното образование и обучение. Законът за професионал-
ното образование и обучение1 (ЗПОО) и подзаконовата уредба по неговото при-
лагане са специални спрямо правилата на Кодекса на труда2 (КТ), но по въпроса 
за придобиването на качеството на страна по трудов договор за обучение спе-
циалната уредба не отменя общата, а само я допълва с нови правила. 

Правните проблеми, на които е посветен настоящият труд, досега не са разг-
леждани в правната доктрина. А тази тема е особено актуална, предвид обстоя-
телството, че регламентираната за първи път през 2015 г. в българската правна 
уредба дуална система на обучение добива все по голяма популярност (Андреева, 
2015). Статистиката показва, че през всяка следваща учебна година нараства бро-
ят на учениците, обучавани в дуално обучение. Освен това се очаква нарастване и 
на броя на лицата, които са навършили 16 години и не са ученици, но също имат 
желание да се обучават дуално. Това се дължи на значителните предимства, кои-
то предоставя разглежданият вид обучение – паралелно придобиване на теоре-
тични знания и на практически умения при едновременното им преподаване в 
обучаваща институция и от работодател в реална работна среда. Съчетаването на 
посочените две форми на дуалната система на обучение осигурява значително 
повишаване на качеството на преподаването, съответно на усвояването на знания 
и умения по определена професия или специалност. 
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Методологичната основа на изследването е свързана с използването на 
традиционни за правните изследвания методи като: логико-юридически и об-
щонаучни методи на познание – индукция, дедукция, анализ и синтез. 

Статията е съобразена с националното законодателство към 30 април 2019 г. 

1. Придобиване на качеството на работник или служител 

от обучаващ се в дуално обучение. 

Когато трудовият договор по чл. 230, ал. 1 КТ (Андреева и др., 2017; Васи-
лев, 1994; Василев, 1997, с. 394–409; Средкова, 2011, сс. 79–81, 334–335;) бива 
сключван за постигане на целите на дуалното обучение, в правната уредба на 
професионалното образование и обучение (Банов, 2017) са установени допъл-
нителни изисквания, изпълнението на които е задължителна предпоставка, за да 
може обучаващо се лице да сключи разглеждания трудов договор. 

И в двете хипотези на провеждане на дуално обучение – на ученици и на 
лица, които не са ученици – е регламентирана минимална възраст за придоби-
ване на качеството на обучаващ се в дуално обучение, респективно на работник 
или служител по трудов договор по чл. 230, ал. 1 КТ. Във всички случаи тази 
възраст е 16 години. Въпреки че установената в чл. 17а, ал. 6 ЗПОО, чл. 9, ал. 6 
и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за про-
веждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)3 (НУРПОР) ми-
нимална възраст за започване на дуално обучение съвпада с установения в чл. 
301, ал. 1 КТ момент на придобиване на трудова дееспособност, все пак ал. 2 на 
чл. 301 КТ допуска приемането на работа и на лица под 16-годишна възраст – 
когато имат навършени най-малко 15 години (Андреева & Йолова, 2014; Мръч-
ков, 2018, с. 183–184;). В правната уредба на дуалното обучение липсва такова 
изключение. 

По отношение на учениците изричното поставяне на споменатото изисква-
не за минимална възраст създава сериозни проблеми при прилагането му в 
практиката. Относно посочената категория лица е регламентирано още едно 
допълнително изискване, за да станат страна в образователния процес, провеж-
дан при дуална система на обучение, а именно,  да са завършили X клас – чл. 
17а, ал. 6 ЗПОО във връзка с чл. 9, ал. 6 НУРПОР.  

Предвид това, че чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование4 (ЗПУО) допуска започване на училищното образование от учебна-
та година с начало в година на навършване на 6-годишна възраст на детето, 
всички ученици, които са постъпили в първи клас в указаната хипотеза и са 
родени след 15 септември (началото на всяка учебна година), при началото на 
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учебната година в XI клас все още няма да са навършили 16 години. В този слу-
чай правото на тези ученици да избират формата на тяхното училищно образо-
вание бива сериозно ограничено. От обхвата на споменатия избор е изключено 
дуалното обучение. Това представлява сериозно противоречие с чл. 53 от Конс-
титуцията на Република България5, предоставящ правото на образование на 
всеки гражданин. Посоченото конституционно право съдържа в себе си и пра-
вото на свободен избор на форма (система) на образование от всички възможни 
съгласно закона разновидности на образователния процес (Димитрова, 2018). 
Затова ограничаването на правото на избор на форма на образование представ-
лява ограничаване на самото право на образование. 

Най-сетне разглежданата хипотеза на ограничаване на правото на образо-
вание на лицата, ненавършили 16 години, представлява и дискриминация по 
признак възраст. Какви са възможностите пред посочените лица, ако все пак 
държат да се обучават в дуална система на обучение? Само защото навършват 
16 години след началото на учебната година (15 септември)6, ще им се наложи 
да чакат до следващата учебна година. По този начин по независещи от тях 
причини те ще бъдат принудени да чакат чак до следващата учебна година. А 
това е възможно единствено като прекъснат своето образование за една година, 
което от своята страна показва, че тези лица ще изостанат в своето образование 
спрямо техните съученици. Напредъкът в образованието на последните ще се 
основава единствено на факта на навършени 16 години. Това много ясно показ-
ва както дискриминационното третиране по признак възраст на ненавършилите 
16-годишна възраст ученици, така и лишеното от всякаква логика и граничещо 
с абсурд законодателно разрешение.  

От всичко изложено дотук не следва специалната уредба на професионал-
ното образование и обучение да регламентира минимална възраст за започване 
на дуално обучение. Така, предвид разпоредбата на чл. 8, ал. 3 ЗПУО относно 
най-ранната възможност за постъпване на дете в първи клас, на практика най-
ниската възраст, на която би могло да се окаже лице при започване на дуално 
обучение в XI клас, е навършени 15 години и оставащи най-много три месеца и 
половина (ако лицето е родено на 31 декември) до навършването на 16-годишна 
възраст. Тук се налага да бъде уточнено, че всъщност чл. 9, ал. 6 НУРПОР по-
сочва началото на учебната година в XI клас като момент, към който се преце-
нява дали обучаващият се отговаря на изискването за минимална 16-годишна 
възраст. Въз основа на установеното в ал. 9 на чл. 9 НУРПОР изискване за 
сключване на трудовия договор за обучение (Лазарова, 2014; Лазарова & Банов, 
2018;  Мръчков, 2015;  Мръчков, и др., 2016, с. 782–813; Banov, 2018) най-късно 
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до две седмици преди началото на учебната година би могло да се заключи, че 
на практика няма да са малко случаите, в които обучаващи се законосъобразно, 
сключват трудов договор за обучение докато са все още на 15 години. Предвид 
това се оказва, че изискването за минимална възраст не е за сключването на 
трудов договор за обучение, а за да бъде допустимо започването на неговото 
изпълнение.  

Освен всичко друго, спрямо всички случаи на приемане на работа по тру-
дово правоотношение се прилагат изискванията на раздел I на Глава шестнаде-
сета от КТ, според които, както беше посочено, е допустимо приемането на 
работа при навършени 15 години. Разбира се, в последния случай е възможно 
сключването на трудов договор за извършването само на работи, които са леки 
и не са опасни и вредни за здравето и за правилното физическо, умствено и 
нравствено развитие на новопостъпващите работници (служители). Но същото 
изискване е поставено и за приемането на работа на лица от 16 до 18 години 
(чл. 303, ал. 1 КТ). При сравняването на двата разглеждани случая единственото 
допълнително изискване относно приемането на работа на лица от 15 до 16 го-
дини е изпълнението на трудовото правоотношение да не попречи на редовното 
посещение на училище или на участието в програми за професионално ориен-
тиране или обучение. Но нали изпълнението на трудовия договор за обучение е 
насочено към подпомагането на образователния процес в училище. Освен това 
работното време при работодателя е предварително определено по график, съ-
образен с учебните часове в училището и с предвиденото в съответната рамкова 
програма. Ето защо не е възможно работата по трудов договор по чл. 230, ал. 1 
КТ да е пречка за редовното посещаване на учебните часове в училището. 

Въз основа на всичко гореизложено се налага изменение на чл. 17а, ал. 6 
ЗПОО, като бъдат заличени думите: „които са навършили 16 години“, както и 
изменение на чл. 9, ал. 6 НУРПОР, състоящо се в премахването на израза: „ко-

ито са навършили 16 години или ще ги навършват към началото на учебната 

година, в която ще започне практическото обучение в реална работна среда”. 
В хипотезата на дуално обучение на лица, които не са ученици, отново е 

налице изискването за навършени 16 години. Всъщност не само за дуалното 
обучение, но и при всички други разновидности на професионалното обучение 
е налице посоченото изискване за минимална възраст. Върху тази идея е изгра-
дена цялата правна уредба на професионалното обучение на лицата, които не са 
ученици, както и на професионалното образование на учениците при дуална 
система на обучение. 
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Единствената логична причина за поставянето на навършена 16-годишна 
възраст като изискване за започване на професионално обучение от лица, които 
не са ученици, е обстоятелството, че съгласно чл. 8, ал. 2 ЗПУО училищното 
образование е задължително до навършване на същата като горепосочената 
възраст. В този случай законодателят не е диференцирал различни хипотези в 
зависимост от това дали детето е постъпило в първи клас в годината, в която 
навършва 6, или пък когато навършва 7 години. И в двата случая задължението 
за посещаване на училище съществува не до завършването на определен учебен 
клас, а до навършването на 16 години. 

Оттук е видно, че щом като предвидените в чл. 12 ЗПОО рамкови програми 
са за лица, които не са ученици7, това означава, че става въпрос за лица, които 
вече имат право да спрат да ходят на училище по смисъла на чл. 8, ал. 2 ЗПУО, 
т.е. имат право да се „освободят“ от качеството, представляващо тяхно законово 
задължение, а именно, това на ученик. А моментът, в който отпада посоченото 
задължение, съответно моментът, в който най-рано би могло да бъде упражнено 
правото на „освобождаване“ от указаното качество, е след навършването на 16 
години.  

Предвид всичко това може да се заключи, че изискването на чл. 12 ЗПОО 
във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 6 НУРПОР за минимална възраст за започване на 
дуално обучение, респективно за постъпване на работа въз основа на трудов 
договор по чл. 230, ал. 1 КТ на лица, които не са ученици, е обосновано и не 
следва да се премахва.  

Последното допълнително изискване към лицата, които не са ученици, за 
да придобият статут на обучавани в дуална система на обучение, е да притежа-
ват необходимото входящо минимално образователно равнище за получаване 
на степен на професионална квалификация (чл. 12, ал. 6 НУРПОР). За всяка от 
четирите степени на професионална квалификация или на квалификация по 
част от професия изискуемото входящо минимално образование и/или квали-
фикационно равнище са регламентирани в разпоредбата на чл. 8, ал. 4 ЗПОО. 

2. Изисквания за придобиване на работодателска правоспособност 

в случаите на дуално обучение 

Наред с общите изисквания, установени в § 1, т. 1 от Допълнителните раз-
поредби (ДР) на КТ, на които трябва да отговаря един правен субект, за да при-
добие качеството на работодател (Генова, 2006; Мръчков и др., 1993, с. 45–53; 
Топалов, 1997, с. 61–124), при провеждането на обучение в дуална система 
правната уредба на професионалното образование и обучение въвежда допъл-
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нителни изисквания към лицата, желаещи да се включат в дуалното обучение 
като обучаващи работодатели. Всъщност една част от указаните изисквания са 
не просто допълнителни спрямо изискванията по § 1, т. 1 от Допълнителните 
разпоредби на КТ, а те въвеждат изключения от последните като отменят тях-
ното действие, тъй като са специални спрямо тях. 

Още първото специално изискване относно лицата, желаещи да застанат на 
страната на работодателя по трудов договор при дуално обучение, е пример за 
последно споменатата хипотеза. Разпоредбата на чл. 17а, т. 1 ЗПОО въвежда 
изискване спрямо бъдещите работодатели да бъдат задължително регистрирани 
като едноличен търговец или юридическо лице по реда на някой от изчерпателно 
изброените законови нормативни актове – Търговския закон8, Закона за коопера-
циите9 или Закона за юридическите лица с нестопанска цел10. Разбира се, допус-
ната е възможност работодател да е лице, регистрирано по законодателството на 
държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразуме-
нието за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария. 

Във всички случаи обаче, дори в последния, чиято формулировка не е от 
най-ясните, се изключва възможността за придобиване на работодателска пра-
воспособност спрямо обучаваните в дуална система лица от страна на правни 
субекти, които по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ по 
принцип биха могли да придобият качеството на работодател. На първо място, 
това са всички физически лица, без значение дали са регистрирани като едно-
лични търговци или не. Но работодатели на обучаващи се в дуално обучение 
могат да бъдат само физическите лица, притежаващи фирма като еднолични 
търговци. 

Принципно притежаваната работодателска правоспособност на всяко обра-
зувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, дома-
кинство и други подобни), отговарящо единствено на трите изисквания на § 1, 
т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ – да има организационна и икономи-
ческа обособеност и самостоятелно да наема работници и служители – не полу-
чава признание при сключването на трудов договор при дуално обучение. За да 
получи някое от изброените образувания правото да е работодател на дуално 
обучавани работници или служители, то трябва да отговаря и на още едно (до-
пълнително) изискване, а именно да е регистрирано като юридическо лице. 

Следващото специално изискване или по скоро група от изисквания към ра-
ботодателите са свързани и допълнително потвърждават значението на предиш-
ното изискване. Съгласно т. 2 на чл. 17а ЗПОО кандидат-работодателят не трябва 
да е обявен в несъстоятелност, както и да е в производство по несъстоятелност 
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или в процедура по ликвидация. Посочените характеристики на работодателя, 
които той не следва да притежава, всъщност са възможни състояния единствено 
при съществуването на едноличните търговци и юридическите лица. 

Посоченото в чл. 17а, т. 3 ЗПОО изискване пък е насочено към историята 
на работодателя от гледна точка на своевременното, пълното и точно изпълне-
ние от негова страна на всички задължения по публични държавни вземания, 
установени с влезли сила актове. С други думи, работодателят не трябва да е 
задлъжнял спрямо държавата като кредитор. В противен случай не би могъл да 
сключи трудов договор за дуално обучение. Ако иска да стане работодател по 
такъв договор, е необходимо да извърши реално плащане на всички свои за-
дължения по публични държавни вземания, които са установени с влезли в сила 
актове. Освен всичко останало, видно е, че анализираното изискване към рабо-
тодателите представлява и определена мярка на данъчно-осигурителното про-
цесуално законодателство, целяща мотивиране на съответните правни субекти 
да изпълнят по-скоро своите публични задължения. 

На следващо място е поставено изискването за чисто съдебно минало. То 
се отнася до отрицателния факт на липса през последните пет години на влязла 
в сила осъдителна присъда за престъпление от общ характер. 

Това изискване на чл. 17а, т. 4 ЗПОО, отнесено към възможните работода-
тели, по принцип засяга единствено едноличните търговци, тъй като само те са 
физически лица. Но законодателят разширява кръга на лицата, спрямо които се 
разпростира действието на указаната разпоредба, като към едноличните търгов-
ци добавя и лица, които само по себе си не са работодатели, но пък изпълняват 
важни функции в организацията на работодателя. Това са представителите на 
работодателя, членовете на управителни и надзорни органи, както и други таки-
ва, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решение 
от посочените органи. Така при много от работодателите се наблюдават мно-
жество лица, принадлежащи към поне две от изброените по-горе групи. При 
това положение, дори ако само едно от всички лица от двете посочени групи, 
включително когато то е част от колективен орган, е било осъждано за престъп-
ление от общ характер, работодателят ще бъде лишен от възможността да 
сключи трудов договор. 

Отново с „чистото” минало на работодателя, но този път от гледна точка на 
реализирането не на неговата наказателна, а административнонаказателната му 
отговорност са свързани още две групи от изисквания. В чл. 17а, т. 7 и 8 ЗПОО 
са изчерпателно изброени конкретните нарушения на трудовото законодателст-
во, за които не следва да е била реализирана с влязъл в сила акт административ-
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нонаказателната отговорност (Цанков и др., 2006, с. 124) на работодателя. Ука-
заните фактически състави представляват нарушения на нормативните правила, 
установяващи следните задължения на работодателя: да не приема на работа 
работник или служител без преди това да има сключен с него трудов договор в 
писмена форма, както и екземпляр от договора да бъде връчен на работника или 
служителя (чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 КТ, чл. 63, ал. 1 КТ); своевре-
менно да начислява и изплаща трудовото възнаграждение на работника или 
служителя (чл. 128, т. 1 и 2 КТ); да наема непълнолетни работници или служи-
тели при спазване на правилата за тяхна специална закрила (Глава петнадесета, 
раздел I от КТ); да наема чужденци само след получаването на специалното 
разрешение на Агенцията по заетостта (чл. 7–14 от Закона за трудовата мигра-
ция и трудовата мобилност11 във връзка с чл. 22–33 от Закона за чужденците в 
Република България12); да спазва всички изисквания на Закона за здравословни 
и безопасни условия на труд13 (ЗЗБУТ). 

Само по отношение на последното изискване е предвидена възможност за 
изчистване на „досието“ от случаи на реализирана административнонаказателна 
отговорност във всички конкретни хипотези, когато наказателното постановле-
ние за установяване на нарушение на ЗЗБУТ е влязло в сила преди повече от 
три години от момента на изявяването на желание за участие в партньорство за 
осъществяване на дуално обучение. Под тази неточна формулировка на закона 
трябва да се разбира моментът на постигането на взаимно съгласие за посоче-
ното партньорство, т.е. работодателят трябва да отговаря на указаното изисква-
не към момента на сключването на договора между него и обучаващата инсти-
туция. 

Във всички останали случаи на установено с влязъл сила акт нарушение на 
трудовото законодателство не е предвидено подобно ограничение назад във 
времето, което означава, че нито веднъж през своето съществуване работодате-
лят не следва да е наказван за извършването на някое от изброените в т. 7 на чл. 
17а ЗПОО нарушения на трудовото законодателство. 

Останалите две групи изисквания, регламентирани в чл. 17а ЗПОО, са на-
сочени към гарантирането на това, че работодателят ще осигури пълноценно и 
качествено обучение на работниците и служителите. Всъщност за установява-
нето на тези изисквания са налице наистина обективни причини. Без работода-
телят да отговаря на тях е сигурно, че на практика е обективно невъзможно той 
да проведе необходимото обучение. 

Така е напълно оправдано от бъдещия работодател на обучаващи се дуално 
лица да се очаква да притежава необходимата материална база за осъществява-
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не на обучението по практика на професията в съответствие с държавния обра-
зователен стандарт за придобиване на квалификация по професията (чл. 17а, т. 
5 ЗПОО). 

Освен това закономерно от задължението на работодателя по чл. 17а, ал. 1 
ЗПОО да определи наставник, който непосредствено да провежда обучението 
чрез работа, произтича задължителната предпоставка за придобиване от рабо-
тодателя на правото да сключи трудов договор, изразяваща се в наличието на 
работници или служители при същия работодател, които биха могли да бъдат 
назначени за наставници. А за да се случи това, тези лица трябва да отговарят 
на трите изисквания по ал. 2 на чл. 17а ЗПОО за придобиване на качеството на 
наставник – да притежават професионална квалификация по професията, по 
която се извършва обучението; да имат най-малко три години доказан професи-
онален опит по същата професия; да са преминали обучение за наставници. 

Съгласно разпоредбата на чл. 17а, ал. 2 ЗПОО функцията на наставник би 
могла да бъде изпълнявана единствено от лице, което е работник или служител 
на работодателя, т.е. задължително между наставника или работодателя следва 
да съществува трудово правоотношение. По този начин значително се ограни-
чава свободата на работодателя да определя лицата, които да бъдат наставници. 
Оказва се, че за разлика от случаите на обучение, което не е дуално, по трудов 
договор по чл. 230, ал. 1 КТ, в чиято правна уредба в КТ липсват каквито и да са 
изисквания за назначаването на наставник, при обучение в дуална система на 
работодателя е отнета възможността да назначава по граждански договор лица, 
които да провеждат обучението. 

Предвид това, че работодателят трябва да отговаря на изискването по т. 6 
на чл. 17а ЗПОО като разполага със съответните работници (служители) – бъ-
дещи наставници към момента на сключването на договора за партньорство с 
обучаващата институция, то към същия този момент посочените работници 
и/или служители от своя страна са длъжни да отговарят на изискванията за нас-
тавници. Най-специфичното от трите изисквания пред тях е това за преминато 
обучение за наставници, поради което съответният работодател следва да е съ-
умял значително по-рано да изяви желание за участие в осъществяването на 
дуално обучение и да е предприел действия за осигуряването на обучението за 
наставници на достатъчно свои работници и/или служители. 

Освен изискванията по чл. 17а ЗПОО, всеки работодател принципно следва 
да отговаря и на още едно допълнително изискване, за да получи право да 
сключи трудов договор за дуално обучение. Става въпрос за получаването на 
регистрация в нарочната, поддържана от Министерството на икономиката, ин-
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формационна база данни за работодателите за участие в партньорства за осъ-
ществяване на дуално обучение. Включването в тази база от данни удостоверя-
ва факта, че определен работодател отговаря на всички от разгледаните пo-горе 
изисквания по чл. 17а ЗПОО. 

Получената регистрация в тази информационна база данни обаче не е аб-
солютна предпоставка за участието на определен работодател в дуално обуче-
ние. Този извод се основава на предвидената в чл. 17а, ал. 7 ЗПОО възможност 
да бъде сключен трудов договор по чл. 230, ал. 1 КТ и без даден работодател да 
е включен в нарочната база от данни, стига той реално да отговаря на всички 
изисквания на чл. 17а ЗПОО. Всъщност само това не е достатъчно. Щом като 
работодател не притежава регистрация в информационната база данни, тогава 
той трябва изрично да удостовери факта, че отговаря на всички останали изиск-
вания, като подаде декларация по образец, утвърден от министъра на икономи-
ката. Въпреки че законът не установява изрично изискването за писмена форма 
на декларацията, това се подразбира от изрично предвидения образец за нея. 

И накрая, освен всичко останало, съгласно чл. 17а, ал. 7, изречение 1 in fine 
ЗПОО е необходимо да има решение на директора на съответната обучаваща 
институция. Законодателят не внася повече разяснения относно това решение, 
но няма друга възможност освен указаното решение, представляващо волеизяв-
ление на директора на обучаващата институция, с което той изрично одобрява 
за партньор в осъществяването на дуалното обучение конкретния работодател, 
въпреки че последният не отговаря на изискването да е включен в информаци-
онната база данни. Но нали същото по своето съдържание е волеизявлението на 
директора на обучаващата институция, което бива обективирано винаги при 
сключване на договора за партньорство с работодател. 

Въз основа на всичко това се оказва, че всъщност съответният директор на 
институция не издава нарочно решение за одобрение на конкретен работодател 
в хипотезата на чл. 17а, ал. 7 ЗПОО, тъй като той така или иначе дава това свое 
одобрение посредством съгласието си за сключването на партньорския договор. 
От друга страна, това волеизявление на директора на обучаващата институция е 
необходимо винаги, дори и в случаите когато работодателят е вписан в базата 
данни по чл. 17а, ал. 1 ЗПОО, за да се стигне да сключването на договор за пар-
тньорство. Споменатият директор във всички случаи разполага със свобода на 
договарянето, т.е. има право, но не и задължение да сключи договор с работода-
тел, който отговаря на абсолютно всички изисквания. Предвид това няма да е 
незаконосъобразно, ако този директор откаже на напълно изряден работодател 
да сключи с него договор за партньорство. 
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Изводът е, че така или иначе, във всички случаи на договаряне директорът 
на обучаващата институция има право на преценка. Поради това напълно се 
обезсмислят всички разпоредби на чл. 17а ЗПОО, установяващи реда за създа-
ване, водене и поддържане на информационната база данни на работодателите, 
отговарящи на изискванията за участие в осъществяването на дуално обучение. 
Единствената правна норма, която е важна и следва да се запази, е тази в разпо-
редбата на чл. 17а, ал. 7, изречение 2 ЗПОО, според която работодателите след-
ва да попълват декларация, удостоверяваща това, че отговарят на всички изиск-
вания по чл. 17а ЗПОО. 

Заключение 

В заключение и след извършения анализ могат да бъдат направени някои 
изводи: 

От трудовоправна гледна точка правното значение на разгледаните дотук 
въпроси, възникващи при осъществяването на дуално обучение, се определя от 
обстоятелството, че ако не се стигне до сключване на указания договор за парт-
ньорски отношение, което от своя страна е обусловено от наличието на анали-
зираните по-горе предпоставки за придобиването на качествата на работник 
(служител) и на работодател, не би могъл да бъде сключен и трудов договор по 
чл. 230, ал. 1 КТ в случаите на дуална система на обучение. 
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ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OBTAINING 

THE QUALITIES OF AN EMPLOYEE AND AN EMPLOYER 

IN THE IMPLEMENTATION OF DUAL EDUCATION 

Hristo BANOV 

Abstract 

The implementation of dual education presupposes the conclusion of a labour contract 
under Art. 230, para. 1 of the Labour Code. It is the execution of this labour contract that 
ensures the existence of the compulsory element of the dual education system known as 
practical training in a real working environment. However, for the conducting of this training, 
the legal framework establishes a number of requirements to be met. The purpose of this study 
is to research and analyse each of these specific requirements, focusing on the ones for 
acquiring the qualities of an employee and an employer under the labour contract for learning 
at work. 

Key words: dual education system, labour contract for learning at work, employee, 

employer, vocational education and training. 
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 Настоящата разработка има за цел извършването на актуален правен 
анализ на института на сумираното изчисляване на работното време, 
както и сравнителноправно изследване на свързани с него правни инсти-
тути – намалено и непълно работно време, почивки, отпуски и т.н. На 
база на анализа се правят изводи с теоретично и практическо приложе-
ние и се отправят препоръки за усъвършенстване на нормите. 
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Въведение 

Работодателите от различни икономически дейности все по-често прилагат 
сумираното изчисляване на работното време в своите предприятия. Освен в 
транспорта, здравеопазването и производствата с технологично непрекъсваем 
процес на работа, където този вид отчитане на работното време традиционно се 
прилага, сумираното изчисляване на работното време все по-широко нализа в 
търговията, ресторантьорството, охранителната дейност, различни видове услу-
ги и други икономически дейности. В същото време от 1991 г. насам норматив-
ната уредба на сумираното изчисляване на работното време претърпя значител-
ни промени в резултат на преминаването на националното стопанство към 
принципите на пазарната икономика и на навлизане в трудовото право на диспози- 
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тивното регулиране и саморегулирането чрез недържавни източници (Мръчков, 
2018, pp. 34-35). 

Като правен институт работното време е предизвиквало интереса на утвър-
дени българските учени трудовоправници, за което свидетелстват множество 
изследвания в различни негови аспекти (Радоилски, 1957, pp. 335-340) (Средко-
ва, 1992, pp. 15-131) (Василев, 1997, pp. 215-236) (Милованов, 1988, pp. 80-94) 
(Мръчков, 2018, pp. 326-396) (Средкова, 2001) (Средкова, 2001) (Янулов, 1946) 
(Банов, 2018) (Банов, 2018). Към момента броят на публикациите с актуална 
информация и изследване на действащата правна регламентация на сумираното 
изчисляване на работното време е сравнително малък, а по отношение новите 
моменти в регулацията, въведени с допълнението на Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските от 2018 г. изобщо липсват. 

Предвид това актуалността на изследваната тема е безспорна и това се 
определя както от потребността за проучване на доктринално ниво, така и ана-
лиз, който да послужи за практическите нужди на страните по трудовото право-
отношение. В светлината на това настоящата статия има за цел актуален правен 
анализ на института на сумираното изчисляване на работното време и сравни-
телноправно изследване на свързани с него институти – намалено и непълно 
работно време, работни смени, почивки, отпуски и т.н. На база на анализа се 
правят изводи с теоретично и практическо приложение и се отправят препоръки 
за усъвършенстване на нормите. 

За реализиране на целта са заложени следните изследователски задачи: 1) 
анализиране на института на сумираното изчисляване на работното време в 
българското трудово законодателство; 2) сравнителноправен анализ на свързани 
правни институти; 3) изводи, обобщения и предложения за усъвършенстване на 
нормите. 

В разработката се залага на използването на традиционни за правните из-
следвания методи като: логико-юридически и общонаучни методи на позна-
ние – индукция, дедукция, анализ и синтез. Статията е съобразена с действащо-
то към юли 2019 г. национално законодателство. 

1. Същност на сумираното изчисляване на работното време 

и свързани с него понятия 

Работното време е времето, през което работникът или служителят е длъ-
жен да изпълнява трудовите си функции по трудовото правоотношение (Андре-
ева, 2013, pp. 270-279) (Андреева, А., Йолова, Г., 2014) (Димитрова, 2010, pp. 
30-35, 269-275) (Димитрова, 2019, pp. 22-26, 317-324) (Андреева, 2010) (Андрее-
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ва, А. и др., 2017). То е част от неговото жизнено време. Работното време е 
включено и се разполага в него и определя продължителността (разтегнатостта) 
на труда във времето като физическо явление (Мръчков, 2018, pp. 326-328). За 
това говори и легалното определение за работно време по §1, т. 11 от Допълни-
телните разпоредби на Кодекса на труда (ДР на КТ), според което работно вре-
ме е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълня-
ва работата, за която се е уговорил. Работното време е периодът, през който 
работникът или служителят е подчинен на работодателя. (Андреева, А., Йолова, 
Г., 2014) (Рачев, Р., Андреева, А., Йолова, Г., Владова-Иванова, В., 2008). 

Работното време е екстензивна мярка на дължимия труд. То е мярка за ко-
личество на дължимия от работника или служителя труд по индивидуалното му 
трудово правоотношение. Като мярка за дължимия труд работното време под-
лежи на измерване, като за единица за неговото измерване се използват едини-
ците за астрономическо или календарно време – час, ден, седмица, месец и др. 

Изчисляването на работно време1 представлява по своята същност опреде-
ляне на продължителността на дължимото работно време, реално отработеното 
работно време и установяване на съотношението между тях. Според Кодекса на 
труда (КТ) изчисляването (отчитането) на работното време се извършва по два 
начина: подневно и сумирано. 

Сумирано е изчисляването на работното време, при което работните часове 
се сборуват като сума за определен период време. При тази форма на отчитане 
нормативно установената продължителност на работното време се спазва сред-
но за отделен предварително определен период – седмица, месец и т.н. С други 
думи работното време не се отчита в дни както при подневното, а – в часове, 
като балансът на работното и свободното от работа време се спазва средно за 
периода. 

Сумираното изчисляване на работното време е гъвкава форма за отчитане-
то му, позволяваща да се отговори на нуждите на организацията на работния 
процес, когато той обхваща повече от 8 часа в денонощието и повече от 5 пос-
ледователни дни в една календарна седмица. Прилагането на сумирано изчис-
ляване позволява по-оптимално разпределение на заетостта на работниците и 
служителите, без това да води до свръхексплоатация на работната сила и пола-
гане на труд в повече от нормалната продължителност на времето в работа и 
като се гарантира достатъчно време за почивка на работниците и служителите 
за възстановяване на силите. 

Проф. Мръчков ограничава приложното поле на сумираното изчисляване 
на работното време само в производствата и дейностите, в които условията на 
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труд не позволяват подневно отчитане на работното време (Мръчков, 2016, p. 
484). На практика това не е така. Действащото българско законодателство не 
поставя ограничения по отношение на производствата, предприятията и дей-
ностите, за които може да се въведе сумирано изчисляване на работното време. 
Нормативната уредба не поставя каквито и да е условия по отношение на усло-
вията на труд и свързана с тях неприложимост на подневното отчитане на ра-
ботното време, за да се въведе сумираното му изчисляване. Сумирано изчисля-
ване на работното време може да бъде въведено и в производства и за дейности, 
за които подневното отчитане е напълно приложимо, като изборът зависи само 
от независимата преценка на работодателя и неговите виждания за организаци-
ята на работата в предприятието му. 

За да може да се разбере същността на сумираното изчисляване на работ-
ното време, е необходимо да се изяснят две понятия – период, за който е уста-
новено сумирано изчисляване на работното време, и норма на продължителност 
на работното време. 

За периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното вре-
ме, се използват и названията „период на отчитане”, „период на сумирано из-
числяване на работното време”, „период на сумиране на работното време”, „от-
четен период”. Което и название от изброените по-горе да се ползва, винаги се 
има предвид отрязъкът календарно време, в рамките на който се сумират работ-
ните часове – седмица, месец или по-дълъг такъв, но не повече от 6 месеца (чл. 
142, ал. 2 от КТ). Няма пречка началото на периода на отчитане да не съвпада с 
началото на календарния месец или година, както и да не обхваща само пълни 
календарни месеци. Конкретната продължителност и началото на периода на 
отчитане е въпрос на преценка на работодателя с оглед нуждите на предприяти-
ето или дейността, за която е въведено сумираното изчисляване на работното 
време. 

В международен план е познат и по-дълъг период на сумирано отчитане на 
работното време. Съгласно КТ на Руската федерация, чл. 104, периодът на су-
мирано изчисляване на работното време може да достигне 1 година. Толкова 
продължителен период на сумирано изчисляване на работното време в голяма 
степен способства за значителна неравномерност в натоварването на организма 
и психиката на работника или служителя, както и за свръхнатоварване през 
продължителни периоди от време (над 6-5 месеца) без възможност за пълно-
ценно възстановяване на силите. Това от своя страна е предпоставка за увели-
чаване на нивото на стреса на работното място, както и за повишаване на риска 
от трудови злополуки. Тези съображения са били и са водещи при определяне 
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на максималната продължителност на периода на сумирано изчисляване на ра-
ботното време в българското законодателство. 

Тясно свързана с периода на отчитане на работното време е нормата ра-
ботно време. Първоначално Наредбата за работното време, почивките и отпус-
ките (НРВПО) борави с понятието „норма на работното време” и това название 
дълги години се ползваше за обозначаване на общата продължителност на вре-
мето, в което работникът или служителят е длъжен да полага труд за работода-
теля. С измененията на текстовете на чл. 9а и 9б от НРВПО този термин е заме-
нен с „норма на продължителност на работното време”. Нормата на продължи-
телността на работно време е производна от нормалната продължителност на 
работния ден за съответния работник или служител и е в пряка зависимост от 
уговорената между страните по трудовия договор продължителност на работ-
ния ден или седмица. 

Съгласно чл. 9б, ал.1 от НРВПО нормата на продължителността на работ-
ното време се определя в часове, като броят на работните дни по календар, 
включени в периода на отчитане, се умножи по дневната часова продължител-
ност на работното време, определено в трудовия договор. В тази връзка следва 
се отбележи, че сегашната нормативна уредба не дава ясна формула за опреде-
ляне на нормата на продължителност на работното време в случаите, когато с 
трудовия договор е уговорена само продължителността на работната седмица, 
но не и на работния ден.Това на практика създава трудности при определянето 
на нормата на продължителност на работното време в такива случаи.  

При определяне на нормата работно време се извършва превръщане (при-
равняване) на часовете нощен труд в дневен. Работата през нощта е значително 
по-натоварваща психически и физиологично и поради това е предвидена по-
малка продължителност на работния ден при полагане на нощен труд, съответ-
но нормата на нощния труд е по-малка. Поради това, когато нормата работно 
време за конкретен работник обхваща работа както през деня, така и нощен 
труд, е нужно да се преодолее тази разлика в продължителността на работния 
ден. Това се извършва чрез приравняване на часовете нощен труд към дневните 
с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на 
дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работ-
ното време за съответното работно място2. 

Когато за работите или работниците, за които е въведено сумирано изчис-
ляване на работното време, е установен намален работен ден, дължимата норма 
работно време се изчислява по начина, установен в чл. 9б от НРВПО, като се 
има предвид намалената продължителност на работното време, което се явява 



Н. К. Кирова. Сумираното изчисляване на работното време – теоретически 
и практически аспекти 

271 

пълно за съответния вид работа или категория работник. При определяне на 
нормата на работно време не се извършва превръщане часовете нощен труд в 
дневен, тъй като продължителността на дневното работно време в случая е рав-
на или по-малка от тази за нощния труд. 

Сумирано изчисляване на работното време може да бъде въведено и при 
работа на непълен работен ден. В този случай нормата работно време е съответ-
но редуцирана и е равна на броя на работните дни по календар, включени в пе-
риода на отчитане, умножени по дневната часова продължителност на непълно-
то работно време, уговорена в трудовия договор (чл. 9б, ал.1 от НРВПО). Няма 
пречка продължителността на работната смяна (ден) за наетите за непълно ра-
ботно време да е еднаква с тази на работната смяна на наетите за работа на пъл-
но работно време. В тази хипотеза при изготвянето на графиците за работници-
те и служителите, наети за работа при непълен работен ден, се определят такъв 
брой смени, така че общият брой работни часове в периода да съответства на 
намалената норма според уговореното в индивидуалния трудов договор. 

Вътрешно присъщите особености на разпределението на работното време 
при сумираното му изчисляване оказват влияние и върху начина на определяне 
на нормата за продължителност на работното време при ползване на отпуск от 
работника или служителя. Разликата при изчисляване на нормата работно време 
при ползване на различните видове отпуск се дължи на различния начин на тях-
ното изчисляване – в работни или календарни дни. При ползване на отпуск, 
изчисляван в работни дни, нормата на работно време се преизчислява, като от 
броя на работните дни по календар се изваждат размерът на ползвания в работ-
ни дни отпуск. 

Различен е начинът за определяне на нормата на продължителност на ра-
ботното време, когато работник или служител е ползвал отпуск, който се изчис-
лява в календарни дни. В този случай нормата за продължителност на работно-
то му време се преизчислява, като от нормата, изчислена според работните дни 
по календар на база уговорената дневна продължителност на работното време, 
се извадят работните часове по утвърдения поименен график, които попадат в 
календарния период на ползвания отпуск.  

2. Ретроспекция на източниците и анализ на актуалната уредба 

на сумираното работно време 

Възможност за установяване на сумирано изчисляване на работното време 
е предвидена още в КТ от 1951 г., според който с наредба може да се определя 
за отделни производства или ведомства изчисляването на работното време да 



Известия 
2019  •  том 63  •  №3 

272 

става помесечно (чл. 44, ал. 2,  КТ от 1951 г.). На основание на посочения текст 
на КТ от 1951 г. са били издадени наредби с ранг на ведомствени източници на 
правото, с които този вид отчитане на работното време е уреден подробно, нап-
ример Наредба за работното време и почивките на работниците и служителите 
от железопътния и пр. транспорт, обн. в Известия, бр.12/1953 г. Това законода-
телно решение в условията на централизирана планова икономика дава въз-
можност, от една страна, за сравнително по-голяма гъвкавост на регламентаци-
ята и адаптацията ѝ към спецификите на работния и технологичния процес в 
съответното предприятие, а от друга – гарантира стабилност на уредбата. 

Този подход при правната уредбата на сумираното работно време се запаз-
ва при сега действащия КТ от 1986 г.Следвайки вече установената традиция, с 
чл. 142 от КТ законодателят е предвидил два начина на отчитане на работното 
време – подневно като основен такъв и сумирано изчисляване като възможност. 
Подробната уредба на сумираното изчисляване на работното време е извършена 
отново с подзаконов нормативен акт, но вече с по-висок ранг – наредба на МС – 
Наредба за работното време, почивките и отпуските, обн. ДВ, бр.26/1986 г. 

Според първоначалната редакция на текста на чл. 142, ал. 2 от КТ прилож-
ното поле на сумираното изчисляване на работното време е ограничено до 
„непрекъснати производства и други видове работи, при които условията на 
труда не позволяват подневно изчисляване на работното време“. С други думи, 
според най-ранната редакция на чл. 142, ал. 2 приложното поле на сумираното 
работно време обхваща онези предприятия, в които работният процес е техно-
логично непрекъсваем, както и такива, в които, макар работният процес да мо-
же да се прекъсва, спецификата му не позволява работното време да се отчита 
подневно.  

В първоначалния текст на чл.142, ал. 2 от КТ е налице законова делегация 
на правомощия за преценка за необходимостта от въвеждане на сумираното 
работно време. Те са изрично предоставени на професионалните съюзи на тру-
дещите се. Това делегиране е отражение на общото делегиране на правомощия 
на тогавашните професионални съюзи по чл. 34 от КТ. В условията на макси-
мално одържавена собственост в унисон с прокламирания тогава постулат, че 
„работещият чрез държавата е собственик на средствата на производство“ с 
разпоредбата на чл. 34 от КТ (ред. ДВ бр.26/1986 г.) на професионалните съюзи 
на трудещите се, като представители на интересите на работниците и служите-
лите, е дадено правомощие да участват в създаването и прилагането на трудово-
то законодателство, както и в контрола на неговото спазване, в управлението на 
обществото и на предприятието и да упражняват други права, които им предос-
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тавят законите на страната. Тази делегация има за цел един вид саморегулиране 
на трудовите правоотношения в една силно централизирана планова икономика. 
Друг е въпросът доколко всъщност при това законодателно решение има отс-
тъпване на правомощия от страна държавата, отчитайки казионния характер на 
профсъюзите към онзи момент. 

За разлика от КТ от 1951 г., според който е допустим само месечен период 
на изчисляване на работното време, действащият КТ допуска варианти на пери-
ода на сумирано отчитане – седмично, месечно или за друг календарен период, 
като едновременно с това установява максимум от 6 месеца за сумираното из-
числяване на работното време. Това законодателно решение е запазено и до 
днес. То е доказало своята жизнеспособност в практиката и гарантира доста-
тъчна степен на защита от прекомерна експлоатация на работещите. Както по-
горе е посочено, уредбата на сумираното изчисляване на работното време е до-
развита в НРВПО. На сумираното изчисляване на работното време са посветени 
чл. 8 и 9 от първоначалния текст на наредбата. В чл. 8 от наредбата беше уста-
новена максималната продължителност на работния ден при сумирано изчисля-
ване на работното време, а в чл. 9 – редът за определяне на нормата работно 
време и за приравняване на часовете нощен труд към часовете дневен такъв. 

Преминаването на националното стопанство към принципите на свободна-
та стопанска инициатива и свободна конкуренция след 1989 г. наложи преразг-
леждане на уредбата на трудовите правоотношения и изменение на КТ и акто-
вете по неговото прилагане, в това число и на НРБПО. В тази връзка през 1992 
г. са направени значителни на брой съществени промени в КТ, които засягат и 
уредбата на сумираното изчисляване на работното време. С въвеждането на 
понятието „работодател” е променен и текстът на чл. 142, ал. 2 от КТ, като пре-
ценката и правото да се въведе сумирано изчисляване на работното време са 
предоставени на работодателя по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ. 

Освен от по-горе посочените причини, промяната в носителя на правото за 
въвеждане на сумирано изчисляване на работното време е и в резултат на про-
мяната в ролята и мястото на синдикалните организации, на тяхното окончател-
но отделяне от държавата и утвърждаването на принципа на синдикалната сво-
бода и самостоятелност, закрепени в чл. 49, ал.1 от Конституцията на Република 
България от 1991 г. и в чл. 33 от КТ (изм. ДВ, бр. 100 от 1992 г.). На този етап 
на развитие на нормативната уредба се запазва ограничението в приложното 
поле на сумираното изчисляване на работното време. В същото време продъл-
жителността на работния ден (смяна) вече е регламентирана със законова раз-
поредба. 
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С измененията в НРВПО от август 1993 г. изцяло се отменя подзаконовата 
регламентация на сумираното изчисляване на работно време. Едновременно с 
това се наблюдава повишаване на нормативното равнище на уредбата на суми-
раното изчисляване на работното време, като нормите, уреждащи сумираното 
изчисляване на работното време, „мигрират” от подзаконов нормативен акт 
(НРВПО) в закон (КТ). При този процес обаче е допусната празнота в уредбата 
– остават без нормативна регламентация нормата на работно време и начинът 
на нейното определяне. Тази празнота дава отражение по-късно, създавайки 
предпоставки за неточно и превратно прилагане на сумираното отчитане на 
работното време. 

Следващият етап в развитието на нормативната регламентация на сумира-
ното работното време се свързва с измененията на КТ от 2001 г. и 2004 г. С из-
мененията от март 2001 г. на чл. 142, ал. 2 от КТ отпада ограничението по от-
ношение на кръга предприятия, където може да се прилага сумирано изчисля-
ване на работното време. Новата редакция от 2001 г. на чл. 142, ал. 2 от КТ даде 
възможност сумираното изчисляване на работното време да бъде въвеждано във 
всяко едно предприятие, независимо от икономическата дейност, прилагания 
технологичен процес и вида организация на работа в него. 

С това изменение започна бързото увеличаване на броя предприятия, в ко-
ито работодателите избираха като начин на отчитане на работно време сумира-
ното изчисляване. Работодателите видяха в сумираното изчисляване на работ-
ното време начин за намаляване на разходите за труд, увеличаване на времето 
на заетостта на наетите лица при намаляване на броя им и заобикаляне на заб-
раната за полагане на извънреден труд, установена с чл. 143, ал. 2 от КТ. За това 
способстваше липсата на нормативно установени правила за определяне на 
нормата на работно време, както и липсата на изисквания за съставяне на доку-
менти от работодателя за разпределение и отчитане на работното време в усло-
вията на сумираното изчисляване. Тази празнота в нормативната уредба затруд-
няваше и контрола по спазване на трудовото законодателство, упражняван от 
органите на инспекцията по труда. Именно повишаването на ефективността на 
упражнявания контрол от инспекцията по труда и стремежът да се внесе яснота 
по въпросите на работното време станаха двигателят за последващите промени 
в нормативната база, касаеща сумираното изчисляване на работното време. 

През 2006 г. отново беше изменен текстът на чл. 142, ал. 2 от КТ, като гла-
голът от несвършен вид „въвеждам“ беше заменен с глагола от свършен вид 
„въведа”. Тази на пръв поглед незначителна промяна всъщност доведе до зна-
чителни изменения на практика. При редакцията на текста на чл. 142, ал. 2 от 
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КТ в сила до 2006 г. изказът на законодателя караше работодателите да издават 
свой вътрешен акт за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време 
за всеки един период на сумиране на работното време. Замяната на глагола поз-
воли въвеждането на сумираното изчисляване на работното време да стане с 
еднократен акт на работодателя с неограничено по време действие. 

През 2008 г. с изменението на чл. 181 от КТ бе възстановено задължението 
на работодателя за издаване на правилник за вътрешния трудов ред. През 1992 
г. задължителният характер на правилника за вътрешния трудов ред беше пре-
махнат и издаването на този вид вътрешен акт беше закрепено само като право 
на работодателя, упражняването на което зависеше само от независимата пре-
ценка на работодателя. Това законодателно решение доведе до увеличаване на 
несигурността у работещите относно организацията на работа в предприятието 
и създаваше предпоставки за злоупотреба с работодателска власт и права. С 
изменението на чл. 181 от КТ през 2008 г. тези негативни проявления бяха пре-
одолени. 

От 2009 г. започна процес на обогатяване и детайлизиране на подзаконова-
та нормативна база, регламентираща работното време. Наредбата за работното 
време, почивките и отпуските е допълнена с нови текстове. Създаден е нов чл. 
4а, с който се уреди задължителното съдържание на правилника на вътрешния 
трудов ред. Според посочения текст значителна част от въпросите, които рабо-
тодателят следва задължително да уреди, са пряко свързани с работното време. 
В правилника за вътрешния трудов ред се определят началото и краят на работ-
ния ден, редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето 
за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем про-
цес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, както и други 
въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на 
работа в предприятието. Въведено е изискване работодателят да съставя и ут-
върждава писмен документ – график за работа при въведено сумирано изчисля-
ване на работното време и е установен срок за задължително му съхраняване – 3 
години (чл. 9а от НРВПО). Срокът на съхранение на графиците е съобразен с 
определения в чл. 358 от КТ срок, в който работникът или служителят може да 
търси защита на правата си по трудовото правоотношение по съдебен ред. 

През 2017 г. с допълнението на чл. 9а от НРВПО нормативно е закрепено 
задължение за работодателя да запознава работниците и служителите, които 
работят при сумирано изчисляване на работното време, с утвърдените графици 
за работа, както е уредена и възможността за изменение на графиците през пе-
риода на изчисляване, за който те се отнасят. Със създадените нови текстове в 
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чл. 9а и тези на чл. 9б и 9в от НРВПО за пръв път след 1993 г. е уредена дължи-
мата норма работно време и правилата за нейното формиране. Нормативно е 
определен начинът за формиране на дължимата норма работно време при пола-
гане на нощен труд. Уредена e и хипотезата на отработване на по-малко часове 
от нормата работно време не по вина работника. 

През юли 2018 г. посочените текстове отново бяха подложени на редакция. 
Тези промени са наложени от необходимостта за хармонизиране на уредбата на 
определянето на дължимата норма работно време с начина на изчисляване на 
различните видове отпуски, както и за отстраняване на недостатъци на регламен-
тацията, проявили се при прилагането ѝ на практика. Например според чл. 9а, ал. 
2 от НРВПО в редакцията му от 2017 г. утвърдените поименни графици задължи-
телно се изменят от работодателя при настъпване на промяна на числеността на 
заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са ут-
върдени. На практика обаче не винаги е необходимо да се извършва подобно из-
менение. Графикът е поименен, т.е. той е индивидуално определен за всеки ра-
ботник или служител. Прекратяването на работа от един работник или служител 
може да не окаже влияние върху организацията на работа и разпределението на 
работното време на останалите работници или служители, за които е въведено 
сумираното изчисляване на работното време. В такива случаи промяна в утвър-
дените поименни графици не се налага. Отчитайки това, през 2018 г. е изменен 
текстът на чл. 9а, ал. 2 от НРВПО, като изменението на графиците от задължение 
е променено във възможност, упражнявана от работодателя по целесъобразност. 

За съжаление при формулирането на разпоредбите на чл. 9а и 9б от 
НРВПО не е приложен в пълнота принципът, установен в чл. 9 от Закона за 
нормативните актове, разпоредбите на нормативните актове да се формулират 
на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно. Текстът на новите 
разпоредби е силно усложнен и в него са използвани описателни термини за 
понятията „период на сумиране на работното време“ и „норма на работното 
време“, което създава затруднения при разбирането им за гражданите без юри-
дически познания или такива в областта на организацията и нормирането на 
труда. Това налага изясняването на точния смисъл на разпоредбите на чл. 9а и 
9б от НРВПО чрез нагледни примери. 

3. Вътрешни актове и документи на работодателя, 

свързани със сумираното изчисляване на работното време 

С промените в нормативната уредба от 2008 г. насам въвеждането на суми-
раното изчисляване на работното време се формализира, като на работодателите 
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нормативно са вменени задължения за издаване на вътрешни актове и докумен-
ти с определено съдържание. В изпълнение на разпоредбата на чл. 181 от КТ 
работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР), 
който следва да има определеното в чл. 4а от НРВПО съдържание. Правилникът 
е вътрешен акт на работодателя с продължително действие, с който се урежда 
работното време в предприятието. Предвид това именно ПВТР е актът на рабо-
тодателя, с който следва да се въведе сумираното изчисляване на работното 
време, и няма необходимост от издаване на друг акт от работодателя извън него 
за тази цел. С правилника трябва да се уредят всички въпроси относно периода 
на сумиране на работното време, работния ден/смяна, редуването на смените, 
графиците за работа, както и отчитането на отработеното време. В правилника 
следва да се определят дейностите, структурните звена или длъжностите, за 
които се въвежда сумираното изчисляване на работното време, както и начал-
ният момент на въвеждането. Последното е необходимо, за да може да се опре-
дели началото на периода на сумиране на работното време спрямо времето по 
календар. 

Вторият вид задължителни документи, които е нужно да изготви и утвърди 
работодателят, са графиците за работа. Те трябва да бъдат изготвени и утвърде-
ни едновременно с въвеждането на сумираното изчисляване на работното вре-
ме, т.е. графиците следва да са изготвени и утвърдени към началото на първия 
период на сумиране на работното време. Например ако с ПВТР се въвежда су-
мирано изчисляване на работното време, считано от 1 август на съответната 
година, то към тази дата трябва да са налице утвърдени графици за работа за 
започващия на тази дата период на сумиране на работното време. 

Графиците трябва да са поименни. Те следва да съдържат имената на ра-
ботниците и служителите, за които е въведено сумирано изчисляване на работ-
ното време, или най-малкото тези работници или служители да могат да бъдат 
безспорно идентифицирани чрез допълнителни документи, поясняващи графи-
ка3. Изготвените графици трябва да са утвърдени от работодателя. Тук се има 
предвид не работодателят по смисъла на легалното определение по §1, т.1 от ДР 
на КТ, а физическото лице, на което е възложено управлението на предприятие-
то и на това основание изпълняващо неговите правомощия по трудови правоот-
ношения. Няма пречка правомощието за утвърждаване на графиците да бъде 
делегирано от законния представляващ и управляващ предприятието на длъж-
ностно лице или друго лице от ръководството на предприятието. Делегирането 
на това правомощие може да се извърши с ПВТР в рамките на цялостната уред-
ба на отчитането на работното време или с нарочен писмен акт. 
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При състъвянето на графиците за работа следва да се отчита, че при суми-
раното изчисляване, поради особеностите на разпределението на работното 
време, специален е и размерът на седмичната почивка (Андреева, А., Йолова, Г., 
2018). Непрекъснатата седмична почивка има по-малък минимален размер – 36 
часа, като при промяна на смените, в случаите когато действителната и техни-
ческата организация на работата в предприятието налагат това, тя може да бъде 
намалена до 24 часа (чл. 153, ал. 2 и 3 от КТ). Не се прилага и принципът за 
ползване на седмичната почивка в края на календарната седмица. Нейното раз-
положение спрямо дните на календарната седмица се определя от разпределе-
нието и редуването на смените по утвърдения работен график. На работника 
или служителя следва да се осигурява седмична почивка във всеки седемдневен 
период от графика, който може да не съвпада с календарната седмица. 

Сумираното изчисляване на работното време е тясно свързано с работа на 
смени. Тази връзка обаче е еднопосочна. Допустимо е прилагането на сменен 
режим на работа при подневно изчисляване на работното време, но прилагането 
на сумирано изчисляване на работното време без въвеждане на сменен режим 
на работа е практически невъзможно. При сумираното изчисляване на работно-
то време продължителността на смяната може да съвпада с установената от 
закона нормална продължителност на работния ден за отделните категории ра-
ботници и служители, но може да е по-малка или по-голяма. КТ поставя горна 
граница на продължителността на работната смяна (чл. 142, ал. 4, КТ). Макси-
малната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на 
работното време, от една страна, гарантира минимална продължителност на 
междудневната непрекъсната почивка, а от друга – представлява мярка за огра-
ничаване експозицията на рискове на работното място. 

Проф. Мръчков пише (Мръчков, 2016), че при сумираното изчисляване про-
дължителността на работното време през отделните работни дни може да надви-
шава нормалната, но работата в повече се компенсира с почивка в границите на 
отчетния период. Този изказ може да създаде у читателя впечатлението, че про-
дължителността на работния ден или смяна при сумираното отчитане е промен-
лив, като в едни дни тя е по-голяма, а в други е по-малка. На практика продължи-
телността на работните смени и редуването на смените задължително се уреждат 
в правилника на вътрешния трудов ред. В правилника работодателят може да 
предвиди смени с различна продължителност, но тяхната продължителност не се 
изменя в рамките на сумирания период. При разпределение на работното време в 
отчетния период чрез работните графици смените се прилагат с тази продължи-
телност, която е установена с правилника за вътрешния трудов ред. 
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Работодателят е длъжен да запознае работниците с утвърдените от него 
графици. Действащата правна уредба не съдържа изисквания за формата на 
запознаване. Работодателят има свобода да избере конкретната форма, чрез 
която ще запознае работниците – срещу полагане на подпис в графика, подпис-
ване на декларация или друго, но във всеки случай той трябва да е в състояние 
да докаже това обстоятелство4. Нормативните актове не съдържат задължение 
работодателят да води изрични документи за отчитане на действително отрабо-
теното време от всеки конкретен работник или служител. Но тъй като графици-
те за работа се изготвят предварително и не е задължително тяхното изменение 
при промяна на обстоятелствата, при които те са съставени, желателно е в 
предприятието да се води отделен документ за реално отработеното време от 
работниците и служителите, за които е въведено сумирано изчисляване на ра-
ботното време. 

В случай че такива документи не се водят, изхождайки от презумпцията за 
добросъвестност при изпълнение на трудовите задължения и упражняване на 
правата по трудово правоотношение, съвкупността на работните часове по ут-
върдения график за работа ще се приеме за реално отработено от конкретния 
работник или служител. Документите, които работодателят трябва да изготви 
във връзка със сумираното работно време, могат да са както на хартия, така и в 
електронен вариант. В последния случай те трябва да отговарят на изискванията 
за електронен документ. Кой от двата варианта ще бъде избран зависи от орга-
низацията на документооборота в конкретното предприятие и прилаганите 
практики при администриране на работния процес. 

Заключение 

В резултат на направеното изследване могат да бъдат изведени обобщения 
и изводи, както следва: 

1. С последните изменения на подзаконовата нормативна уредба на суми-
раното работно време са запълнени до голяма степен празнините в уредбата на 
сумираното изчисляване на работното време и премахнати възможностите за 
злоупотреба с института. 

2. На лице е отстъпване от традиционно използвани термини във връзка 
със сумираното изчисляване на работното време. При формулирането на разпо-
редбите на чл. 9а и 9б от НРВПО не е приложен в пълнота принципът, устано-
вен в чл. 9 от Закона за нормативните актове, разпоредбите на нормативните 
актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и 
ясно. Текстът на новите разпоредби е силно усложнен и в него са използвани 
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описателни термини за понятията „период на сумиране на работното време” и 
„норма на работното време”, което създава затруднения при разбирането им. 

Горното предполага прередактиране на новите текстове в Наредбата за ра-
ботното време, почивките и отпуските, като се опрости изказът и ползваните 
сега описателни термини се заменят с традиционно използвани такива, отгова-
рящи по-точно на действителния смисъл на понятията, и да се дадат легални 
определения на понятията „норма на работното време” и „период на сумиране”. 
Също така е необходимо да се уреди начинът на определяне на нормата на ра-
ботното време при уговаряне в трудовия договор само на продължителността на 
работната седмица. 

Бележки 
1
 КТ борави с понятието „отчитане”. 

2
 Напр. в предприятие работата е организирана на три смени с продължителност 
8 часа при сумирано изчисляване на работното време за едномесечен период, 
като една от смените включва 8 часа нощен труд. За месец с 20 работни дни 
продължителността на нормалното работното време е 160 часа. В този случай 
нормата на работника включва 12 дневни смени по 8 часа и приблизително 7 
нощни смени, които след приравняването на нощния труд към дневен състав-
ляват 160 часа. 

3
 В този смисъл е и Решение №513/28.12.2015 г. по АХД №652/2015 на АС Ве-
лико Търново. 

4
 Решение № 103/20.09.2018 г. по А.Н.Д. № 143/2018 г., РС – Луковит. 

Литература 

1. АНДРЕЕВА, А., ЙОЛОВА, Г., 2014. Трудово и осигурително право. 
Варна: Наука и икономика. 

2. АНДРЕЕВА, А., ЙОЛОВА, Г., 2018. Правен режим на почивките и от-
пуските: Теоретични и практически аспекти. Варна: Наука и икономика. 

3. АНДРЕЕВА, А., 2010. Влияние на икономическата криза върху прекра-
тяването на трудовото правоотношение. От: Световната криза и икономичес-
кото развитие, т. 3. Варна: Наука и икономика, с. 247-255. 

4. АНДРЕЕВА, А., 2013. Глава седемнадесета. Трудово правоотношение. 
От: Основи на правото. Варна: Наука и икономика, с. 270-279. 

5. АНДРЕЕВА, А., ЙОЛОВА, Г. & РАЧЕВ, Р., 2017. Актуални правни ас-
пекти на трудовите договори и свързаните с тях правни институти. Варна: Нау-
ка и икономика, Библ. Цани Калянджиев. 

 



Н. К. Кирова. Сумираното изчисляване на работното време – теоретически 
и практически аспекти 

281 

6. БАНОВ, Х., 2018. Особености на заплащането на труда на военнослу-
жещите, положен над нормативно определения при извършване на дежурства. 
Норма: Правното списание, № 3, с. 43-59. 

7. БАНОВ, Х., 2018. Правна същност на служебното време на военнослу-
жещите, отработено в повече от установеното за тях при полагане на дежурства. 
Право, политика, администрация, № 2. 

8. ВАСИЛЕВ, А., 1997. Трудово право. Бургас: БСУ. 
9. Димитрова, Д., 2010. Глава четвърта. Правоотношения. От: Основи на 

правото. Варна: Наука и икономика, с. 30-35. 
10. ДИМИТРОВА, Д., 2019. Глава първа. 1.3. Правоотношения. Същност, 

елементи, съдържание. От: Основи на правото. Варна: Наука и иконоика, с. 22-
26. 

11. МИЛОВАНОВ, К., 1988. Трудово право. Част първа. София: НИПП „Г. 
Димитров”. 

12. МРЪЧКОВ, В., 2016. Коментар на Кодекса на труда. София: Сиби. 
13. МРЪЧКОВ, В., 2018. Коментар на Кодекса на труда. София: Сиби. 
14. МРЪЧКОВ, В., 2018. Трудово право. София: Сиби. 
15. РАДОИЛСКИ, Л., 1957. Трудово право на Народна република Бълга-

рия. София: НИ. 
16. РАЧЕВ, Р., АНДРЕЕВА, А., ЙОЛОВА, Г., ВЛАДОВА-ИВАНОВА, В., 

2008. Трудово и осигурително право. Варна: Наука и икономика. 
17. СРЕДКОВА, К., 1992. Правен режим на работното време. София: 

УИ“Св. Кл. Охридски. 
18. СРЕДКОВА, К., 2001. Развитие на производствената функция на трудо-

вото право чрез правната уредба на работното време. Съвременно право, Issue 2, 
с. 20-31. 

19. СРЕДКОВА, К., 2001. Удължаване на работното време. Съвременно 
право, № 3. 

20. ЯНУЛОВ, И., 1946. Трудово право и социалистическо законодателство. 
Част първа. София: Държавно висше училище за финансови и административни 
услуги. 

 
 
 
 
 
 



Известия 
2019  •  том 63  •  №3 

282 

SHIFT WORK WITH SUMMARIZED CALCULATION 

OF WORKING TIME – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

Nataliya KIROVA 

Abstract 

The following article is aiming to provide a current legal analysis of the institute of the 
summarized calculation of working time, as well as legal comparative research of some of the 
closely related institutes to it – full and reduced working time, breaks, time off and annual 
leaves. Conclusions, which are applicable both theoretically and practically, are drawn upon 
the presented legal analysis and also recommendations are made towards the improvement of 
the legal norms, regulating the matter. 

Key words: working time; summarized calculation; reduced working time; part-time; 

work shifts; time off; annual leave. 
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публичното задълже-
ние. 

 Изследването изяснява същността на исковете по чл. 216 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс като правна възможност за защита 
интересите на държавата и общините в качеството им на  кредитори с 
публични вземания при открито срещу длъжника производство по не-
състоятелност. Анализира се правната природа на тези искове, процесу-
алната легитимация на страните по тях и компетентният съд от гледна 
точка  възможностите за защита на длъжника и третото лице- преобрета-
тел на отчужденото имущество. Чрез анализ, обобщение и сравнител-
ноправен метод се обобщава наложилата се до момента практика на 
съдилищата в Република България по такива искове в аспекта на съпос-
тавяне на институтите с подобни правни фигури в анализиращата ги  
научна доктрина. 
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Въведение 

С оглед функционирането си като основни конституционно установени 
обществени единици и предвид осъществяване на присъщите им обществено-
икономически функции и дейности, държавата и общините се нуждаят от финан-
сиране. В основата си то се осъществява чрез начисляване и събиране на данъци,   
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такси за услуги, осигурителни вноски и други публични вземания от правните и 
стопанските субекти на територията на Република България или на съответната 
община (Колев, 2018). 

Декларирането, внасянето и заплащането на дължимите от задължените 
лица публични вземания невинаги се осъществява доброволно. В някои от слу-
чаите те не ги декларират, в други декларират неправилни стопански и фискал-
ни резултати, нерядко самите задължени лица не знаят какви са дължимите от 
тях публични задължения. За тази цел законодателят е предоставил възможност 
и процесуален ред на публичния взискател, с които при констатирани несъот-
ветствия сам да установи какъв е действителният размер на дължимия публичен 
дълг. Установяването на дължимите от задълженото лице публични вземания се 
осъществява от органа по приходите с акт за установяване на публично задъл-
жение или с ревизионен акт. 

От съществено значение за успешното събиране на установените с влязъл в 
сила акт за установяване на публично задължение или с ревизионен акт пуб-
лични вземания на държавата и общините е имуществото на длъжника да е в 
състояние в максимална степен да обезпечи и да послужи за удовлетворяването 
им. В случаите, в които длъжникът е притеснен с дългове от частен и публичен 
характер обаче, съществува вероятност той да предприеме определени дейст-
вия, с които цели съзнателно да намали обема на своето имущество, служещо, 
съгласно чл. 133 от ЗЗД, за общо обезпечение на неговите кредитори (Йолова, 
2003). С тези си действия длъжникът уврежда своите кредитори, в това число и 
публичните взискатели. Имуществото му намалява, а това е в техен ущърб, тъй 
като се намалява и възможността за удовлетворение на установените публични 
задължения. 

Това обуславя актуалността на проблематиката и провокира интереса на 
авторите за изследването ѝ в различни аспекти на отражение, а именно – ус-
пешното събиране на установените с влязъл в сила акт публични задълже-

ния, съответно – с ревизионен акт, публични вземания на държавата и об-
щините от имуществото на длъжника. 

Обект на изследване е същността и правната природа на исковете по чл. 
216 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) като механизъм и  
възможност за защита интересите на държавата и общините, явяващи се креди-
тори с публични вземания при открито срещу длъжника производство по несъс-
тоятелност. 

В този смисъл и цел на настоящото изследване е да се разкрие същността 

на исковете с правно основание чл. 216 от ДОПК като правна възможност 
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за защита интересите на държавата и общините, явяващи се кредитори с 

публични вземания при открито срещу длъжника производство по несъс-

тоятелност. В изпълнение на целта са поставени и следните основни задачи: 
1. Да се изследва правната природа на искове по чл. 216 от ДОПК, проце-

суалната легитимация на страните по тях и компетентният съд в аспекта ѝ на  
анализ на доказателствената тежест, която носят страните по тези искове. 

2. Да се изследват  възможностите за защита на длъжника и третото лице 
преобретател на отчужденото имущество и евентуалните възражения, които те 
могат да противопоставят на публичния взискател.  

3. Анализиране пределите и обхвата на съдебното решение по същите в 
хипотеза на открито производство по несъстоятелност спрямо длъжника по 
установено публично задължение, както и действието на решението по отноше-
ние на кредиторите в несъстоятелността. 

4. Да се обобщи наложилата се до момента практика на съдилищата в Ре-
публика България по такива искове, както и изследване на тематиката в светли-
ната на  съпоставяне с подобни правни фигури и анализиращата ги  научна док-
трина. 

Методологичната основа на изследването е свързана с комплексното из-
ползване на утвърдени в доктрината методи като: сравнително-правен, формал-
но-юридически и общонаучни методи на познание – индукция, дедукция, ана-
лиз и синтез. 

Изложение 

1. Същност и правна природа на исковете по чл. 216 от ДОПК 

При наличие на открито производство по несъстоятелност актът на самото 
увреждащо действие зависи от избрания от длъжника подход с оглед конкрет-
ните обстоятелства. Това може да бъдат действия по отчуждаване на наличното 
негово имущество на трети лица с възмездни, с безвъзмездни сделки, с плаща-
ния на парични суми. Освен това, длъжникът може да намали възможността на 
публичните взискатели да се удовлетворят от имуществото му или от отделни 
обекти в него чрез извършване на действия по обезпечаване на чужди задълже-
ния със същото. На трето място, увреждането на кредиторите може да е свърза-
но и с увеличаване на пасива в това имущество. Така длъжникът, чрез поемане 
на дълг, чрез встъпване в такъв или чрез признание на несъществуващ или по-
гасен по давност дълг, също може да допринесе за увреждането на публичния 
взискател чрез намалената възможност същия да се удовлетвори от това иму-
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щество (Кожухаров В., 1994, pp. 120,121)(Калайджиев, 2010, p. 587) (Апостолов, 
1990) (Голева, 2015). Изключително силно се проявява увреждащият ефект на 
такива действия в откритото спрямо длъжника производство по несъстоятел-
ност. 

Общият исков ред чрез отменителен иск по чл. 135 от ЗЗД, предвиден за 
защита на кредиторите в подобни случаи на увреждане, наричан в  правната 
доктрина и в практиката искът „Павлов иск“ или Actio Pauliana, невинаги е в 
състояние да отговори на необходимостите, свързани с естеството на публични-
те вземания от аспекта на обществения интерес и засилената защита на интере-
сите на държавата и общините. От друга страна, с отменителните искове, пред-
видени в разпоредбите на чл. 646 и 647 от ТЗ (Стефанов, 2011), законодателят е 
предвидил възможност за синдика, а при бездействие от негова страна и за кре-
диторите да проведат специфична за производството по несъстоятелност искова 
защита за попълване масата на несъстоятелността (Григоров, 2017). 

За задоволяване нуждата от засилена защита на фиска законодателят е 
включил в процесуалните данъчни закони също и материално-правни норми, 
определящи кръга от сделките на длъжника по публичното вземане, които могат 
да бъдат обявявани като относително недействителни (Таджер, 2001, pp. 244,245). 
С разпоредбите на чл. 216, ал. 1 от ДОПК е предоставена възможност на публич-
ния взискател или на публичния изпълнител да предявят особен вид отменителен 
иск, чрез който да се осъществи попълване на подлежащото на принудително 
изпълнение имущество на длъжника. Искът по чл. 216, ал. 1 от  ДОПК е разно-
видност на Павловия иск по чл. 135 от ЗЗД и отговаря на същите характеристики 
като него.  Този иск е конститутивен по характер, като целените със същия прав-
ни последици са да се обяви за недействително по отношение на кредитора – 
публичен взискател, едно по принцип валидно правно действие на длъжника.  

Не е налице законова пречка исковете, предвидени в разпоредбите на чл. 
216, ал. 1 от ДОПК да бъдат предявени в условията на открито производство по 
несъстоятелност. В това отношение съдебната практика е последователна във 
виждането си, че разписаните в чл. 646 и 647 от ТЗ разпоредби, служещи за 
попълване масата на несъстоятелността, не се явяват специални по отношение 
на исковете, уредени в разпоредбите на чл. 216, ал. 1 от ДОПК. Ето защо допус-
тимо се явява предявяване на такъв иск и при открито срещу длъжника търго-
вец производство по несъстоятелност във всички негови етапи, което се възпри-
ема и от съдебната практика в Определение № 741 от 5.11.2010 г. на ВКС по т. 
д. № 369/2010 г., I т. о., ТК, 2010. Въпреки че законодателят изрично е предос-
тавил на синдика и на кредиторите, в това число и на процесуалния субституент 
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– Националната агенция по приходите, право да се възползват от исковата за-
щита по чл. 646 и 647 от ТЗ, държавата и общините, пряко или чрез публичния 
изпълнител, могат да се ползват и от разширените искови възможности предос-
тавени им в чл. 216, ал. 1 от ДОПК.  

Съгласно разпоредбата на чл. 637, ал. 1 от  ТЗ, с откриване на производст-
вото по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по 
имуществени граждански и търговски дела срещу длъжника с изключение на 
трудови спорове по парични вземания. От анализа на цитирания текст следва 
изводът че се въвежда забрана за предявяване на нови искове по имуществени 
граждански и търговски дела  срещу длъжника в открито производство по не-
състоятелност. Исковете по чл. 216, ал. 1 от ДОПК обаче нямат имуществен 
характер. Като разновидност на иска по чл. 135 от ЗЗД те се явяват конститу-
тивни искове, но с провеждането им не се цели постигане на имуществено раз-
местване, те нямат вещно-прехвърлителен ефект, не установяват вещни права, 
нито установяват конкретни вземания. Целта им е осигуряване правото на пуб-
личния взискател да се удовлетвори от имущество, което вече не се намира в 
патримониума на длъжника. Ето защо забраната за предявяване на нови искове 
по имуществени дела срещу длъжника в открито производство по несъстоятел-
ност не е приложима при тях, в какъвто смисъл е Решение № 2 от 15.01.2010 г. 
на ВнАС по в. т. д. № 449/2009 г., (Кожухаров, 1994, p. 127). Както бе посочено 
по-напред в изложението, отменителните искове по чл. 216, ал. 1 от  ДОПК, 
подобно на исковете по чл. 646 и 647 от ТЗ,  представляват разновидност на 
иска по чл. 135 от ЗЗД (Марчева, 2012). Съществуването на последните е осъ-
ществено при съблюдаване баланса между свободата на гражданския и търговс-
кия оборот, правната сигурност и защитата на добросъвестните преобретатели и  
гарантиране интересите на кредиторите в несъстоятелността. Наред с това те 
гарантират защитата на добросъвестните кредитори, които са осигурили обез-
печения на вземанията си, и на добросъвестните кредитори, които вече са полу-
чили изпълнение. От своя страна исковете по чл. 216, ал. 1 от ДОПК оправдават 
своето съществуване със засилената защита на фискалните интереси на държа-
вата и общините като еманация на обществения интерес. Именно различията в 
защитимия интерес обуславят и разликите на този вид искова защита на креди-
тора с публично вземане от тази по отменителните искове с правно основание 
чл. 135 ЗЗД и чл. 646 - 647 от ТЗ. Различни са и функциите на двата вида искова 
защита. Докато отменителните искове по ТЗ са средство за попълване масата на 
несъстоятелността, исковете по чл. 216, ал. 1 от ДОПК са един от способите за 
принудително изпълнение на вземания за ликвидни публични задължения. 
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За разлика от исковете, уредени в чл. 646 - 647 от ТЗ, които са родово и 
местно подсъдни на съда по несъстоятелността, ДОПК не предвижда специална 
подсъдност за предявяване на иск по чл. 216, ал. 1 от ДОПК. За предявяване на 
такъв важат общите правила за местна и родова подсъдност на чл. 103 – 117 от 
ГПК в зависимост от размера на правния интерес, вида на атакуваното увреж-
дащо действие, местожителството и адреса на управление на ответниците. 

Активно легитимирана страна по отменителните искове, основани в разпо-
редбите на чл. 216, ал. 1 от ДОПК, са публичният взискател и/или публичният 
изпълнител. Текстът на чл. 216, ал. 2 от  ДОПК не изброява кои са съответните 
публични взискатели, но несъмнено това ще са тези институции, които са опра-
вомощени да определят и/или събират наличните публични задължения, т.е 
публичните взискатели са лесно определими, съобразно чл. 162 от ДОПК, като 
в зависимост от вида и естеството на публичното вземане, това ще е институци-
ята или органът, оправомощени да определят дължимостта, вида и размера на 
същите. Легитимиран да предяви като ищец иск по чл. 216, ал. 1 от ДОПК е и 
публичният изпълнител, на когото е възложено принудителното събиране на 
вземането. В хипотеза на открито спрямо длъжника производство по несъстоя-
телност искът също следва да бъде предявен от съответния взискател или пуб-
личния изпълнител. Националната агенция по приходите в качеството ѝ на инс-
титуция, която е процесуален субституент на взискателите в производствата по 
несъстоятелност, не е активно легитимирана да предяви такъв иск. Вярно е, че 
публичните изпълнители са служители на Националната агенция по приходите, 
но предявявайки отменителен иск, основан на чл. 216, ал. 1 от  ДОПК, те дейст-
ват в качеството си на орган по принудителното изпълнение, в чиито правомо-
щия е и предявяването на такъв иск, а не в качеството им на упълномощени 
служители в НАП. 

2. Специфика на проблематика, свързана с претендираното 

от ищеца публично вземане 

 За разлика от иска по чл. 135 от ЗЗД, при който не е задължително взема-
нето на кредитора да е ликвидно, а е достатъчно да са налице обосновани твър-
дения за съществуването му, при исковете с правно основание чл. 216, ал. 1 от 
ДОПК е поставено специалното изискване, а именно – действията да са извър-
шени след датата на установяване на публичното задължение, съответно след 
връчването на заповедта за възлагане на ревизия. В съдебната практика се е 
наложило становището, че публичното вземане трябва да е установено с влязъл 
в сила административен акт или с влязло в сила съдебно решение (Стоянов, 
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1994, pp. 251-254) (Минкова, 2012) (Минкова, 2010) (Минкова, 2011, pp. 3-19) 
(Минкова. Г., 2016). Това обстоятелство подлежи на доказване в процеса и не е 
условие за допустимост на иска. В тежест на ищеца е да установи при условията 
на пълно и главно доказване наличието на публично вземане, установено с вля-
зъл в сила административен акт или с влязло в сила съдебно решение. В много 
от случаите ищецът се позовава на няколко задължения от публичен характер, 
които са установени с повече от един административни актове. Обстоятелство-
то, че не всички от актовете за установяване на публични задължения са влезли 
в сила, а само част от тях, не е основание за отхвърляне на иска, в който смисъл 
е и Решение № 166 от 30.12.2009 г. на ВКС по т. д. № 430/2009 г., II т.о., н.д. 
Освен това не във всички случаи е необходимо публичното вземане да бъде 
установено с влязъл в сила административен акт или с влязло в сила съдебно 
решение. Така е например в случаите на чл. 108, ал. 2 от ГПК, когато не е изда-
ден ревизионен акт и срокът за започване на ревизия по чл. 109 е изтекъл. В 
такава хипотеза установените с подадена от длъжника декларация задължения, 
по която той сам е изчислил основата и дължимия данък и/или задължителните 
осигурителни вноски, се считат за окончателно установени (Решение № 228 от 
20.12.2010 г. на ВКС по т. д. № 530/2010 г., II т. о., ТК., 2010). 

Пасивната легитимация по исковете с основание чл. 216, ал. 1 от ДОПК е 
сходна с тази по останалите отменителни искове. По правило като пасивно ле-
гитимирани ответници по тях са длъжникът и лицето, което е облагодетелства-
но от увреждащото действие. В производството по отменителните искове и в 
частност тези по чл. 216, ал. 1 от ДОПК те са необходими и задължителни дру-
гари и участието им в производството е условие за допустимостта на процеса. В 
този смисъл е и Решение № 151 от 27.07.2011г. по гр.д. № 785/2010г. на ВКС, 
ГК, III г.о. , 2010., а също и някои теоретици (Сталев, 1997) (Корнезов, 2009). 
Налице са особености в пасивната легитимация и представителството, когато 
искът се предявява срещу длъжник търговец, спрямо когото е открито произ-
водство по несъстоятелност. При открито производство по несъстоятелност 
пасивно легитимиран е самият търговец, ако е физическо лице, или юридичес-
кото лице, представлявано от органите на управление и представителство или 
от синдика. Дори да е обявена несъстоятелността на юридическото лице, без 
значение дали това е станало по реда на чл. 710 от ТЗ или на основание чл. 632, 
ал. 1 от ТЗ, и производството по делото за несъстоятелност да е спряно, това 
юридическо лице не е заличено, то продължава да е носител на права и задъл-
жения. Неговите органи на управление и представителство запазват възмож-
ността да осъществяват представителна власт, тъй като с обявяване в несъстоя-
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телност не настъпва прекратяване на правомощията на органите на търговеца, а 
те продължават да съществуват, макар и в ограничен обем. Запазване на проце-
суалните правомощия на органите на управление в производството по несъсто-
ятелност е регламентирано и в разпоредбата на чл. 635, ал. 2 от ТЗ. Макар тази 
разпоредба да търпи критики относно съотношението между правомощията на 
тези органи и правата на синдика (Стефанов, 2013, p. 90), същата надлежно 
указва, че в производството по несъстоятелност органите на управление на едно 
дружество могат да извършват лично или чрез упълномощен представител 
всички процесуални действия, които не са изрично предоставени на синдика. 

В тежест на длъжника – ответник по отменителния иск, е да установи, че 
публичното вземане е погасено и начина, по който е станало това.   

Увреждащите публичния взискател действия, извършени от страна на 
длъжника, не са изрично изброени от законодателя. При иск основан на чл. 216, 
ал. 1 от  ДОПК в тежест на ищеца е да докаже извършването на действието. 
Типично за отменителните искове и при иска с правно основание чл. 216 от  
ДОПК законодателят е приел презумптивен подход, като увреждането се пред-
полага при наличие на хипотезите, посочени в точки от 1 до 6 в чл. 216, ал. 1 от 
ДОПК. Съдебната практика е категорична, че посочените разпоредби въвеждат 
необорима презумпция за увреждане. Така например според Решение от 
10.02.2009 г. на ВнАС по в. т. д. № 11/2009 г., ТО, когато се касае за действие 
или сделка, изрично посочено в ал. 1 на чл. 216 от ДОПК, и същите да са из-
вършени след датата на установяване на публичното задължение, в тези случаи 
се приема, че законът е установил необорима презумпция, че действията и 
сделките имат за цел осуетяване събирането на вземания от публичен интерес, 
поради което и други обективни елементи, като вреда и знание за увреждането, 
не се включват във фактическия състав на правото по чл. 216 от ДОПК. По съ-
щото е прието и в Решение № 1 от 24.01.2017 г. на БАС по в. т. д. № 357/2016 г., 
както и в Решение № 178 от 12.11.2013 г. на ВнАС по в. гр. д. № 441/2013 г.  
Такова виждане е подложено на критика в правната доктрина, като се счита, че 
тези презумпции са оборими (Димитров, 2015), тъй като за наличие на увреж-
дане следва да се изхожда в зависимост от възможността за удовлетворяване на 
кредитора и обстоятелството дали с това действие тя реално е намалена. 

От гледна точка на хипотезите в чл. 216, ал. 1 от ДОПК, формулирани с ог-
лед засилената защита на обществения интерес, е без значение дали преобрета-
телят е действал добросъвестно. По този начин същият, въпреки своята добро-
съвестност, е поставен в положение да отговаря за чуждо недобросъвестно по-
ведение, без да е в състояние да противопостави възражения за добросъвест-
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ност. Прави впечатление, че в така установеното законодателно разрешение 
липсва баланс между нуждите от защита на обществения фискален интерес и 
интересите на добросъвестните съдоговорители с длъжника (Стефанов, 2013, 
pp. 274,275). 

По принцип с откриване на производството по несъстоятелност се спират 
изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъс-
тоятелността, с изключение на имуществата, върху които преди откриването на 
производство по несъстоятелност вече са наложени обезпечителни мерки, или 
срещу които е започнало принудително изпълнение за събиране на публични 
вземания. Разпоредбата на чл. 193, ал. 1 от ДОПК предвижда тези имущества да 
бъдат реализирани от публичния изпълнител при условията и по реда на ДОПК. 
(Стефанов, 2013, pp. 294,295) (Николова, 2011). Обстоятелството, че спрямо 
длъжника е открито производство по несъстоятелност или че срокът по чл. 193, 
ал. 4 от ДОПК е изтекъл обаче, не отменя правото на публичния взискател да 
реализира правата си по реда на ДОПК при индивидуално изпълнително произ-
водство. Във вече цитираната статия авторът счита, че  единствената хипотеза, 
при която отменителните искове по ДОПК ще може да се проведат при открито 
производство по несъстоятелност, е ако преди това са били предприети прину-
дителни действия по ДОПК. В такива случаи съдебното решение по иска с 
правно основание чл. 216, ал. 1 от  ДОПК има действие в отношенията между 
публичния взискател, длъжника и третото лице. С това решение увреждащото 
действие на длъжника е обявено за относително недействително само по отно-
шение на публичния взискател и то за конкретно публично вземане, а не спрямо 
всички кредитори на длъжника. Така по отношение на кредиторите в несъстоя-
телността, имуществото прехвърлено с увреждащото действие принадлежи на 
третото лице, а не на длъжника, съответно не се включва в масата на несъстоя-
телността. Както вече бе посочено в изложението, искът по чл. 216, ал. 1 от 
ДОПК няма вещноправно действие, поради което и имуществото, предмет на 
атакувана с такъв иск сделка, не се връща обратно в имуществената сфера на 
длъжника. Прехвърленото с атакуваната сделка имущество остава в патримони-
ума на преобретателя, но ищецът – публичен взискател, има възможност чрез 
принудително изпълнение да се удовлетвори от него, въпреки че то не принад-
лежи на длъжника. При уважен иск по чл. 216, ал. 1 от ДОПК обявените за не-
действителна по отношение на публичния взискател сделка или действие ползва 
само него и няма действие по отношение на другите кредитори на длъжника, 
включително другите публични взискатели и кредиторите на несъстоятелност-
та. Ето защо при открито производство по несъстоятелност спрямо длъжника в 
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масата на несъстоятелността не се включва имуществото, предмет на атакува-
ните с иск по чл. 216  ДОПК действия. Съществени са различията в субективни-
те предели на исковете по чл. 646, чл. 647 от ТЗ и чл. 135 от ЗЗД, вр. чл. 649, ал. 
1 ТЗ. Постановеното по тях съдебно решение има действие за длъжника, синди-
ка и всички кредитори (Стефанов, 2013, pp. 294,295). 

Аргумент в подкрепа на гореизложената теза е и че исковете по чл. 646 чл., 
647 от ТЗ и чл. 135 от ЗЗД изрично са посочени в раздел първи на глава четири-
десет и първа на ТЗ като способи за попълване масата на несъстоятелността. В 
част четвърта на ТЗ не се предвижда предявяване на иск  по чл. 216, ал. 1 
ДОПК, като действие или способ, целящи попълване масата на несъстоятел-
ността. По своята правна същност искът по чл. 216, ал. 1 ДОПК е един от спо-
собите за принудително събиране на възникнали в полза на държавата или на 
общините публични вземания, установени с влязъл в сила акт или съдебно ре-
шение. Макар и този иск да е сходен с иска по чл. 135 от ЗЗД и отменителните 
такива по ТЗ, същият е обусловен от специфични обществено-икономически 
цели и различна процесуалноправна регламентация. От друга страна, целта на 
производството по отменителните искове по чл. 646 и чл. 647 от ТЗ е да се по-
пълни масата на несъстоятелността с оглед справедливото удовлетворяване на 
кредиторите в нея. 

В условията на открито производство по несъстоятелност въпросът за ув-
реждащото действие не касае единствено публичните взискатели, но и остана-
лите кредитори в несъстоятелността. Нормално е в такива случаи увреждащото 
действие на длъжника да се субсумира както в хипотезите на чл. 216, ал. 1 от  
ДОПК, така и в тези на чл. 646 и 647 от ТЗ. При това не е изключено да се по-
лучи паралелно провеждане на отменителни искови производства от двете раз-
новидности – от една страна, от държавата и общините по реда на чл. 216, ал. 1 
от ДОПК, а от друга – от синдика или кредитора в несъстоятелността по реда на 
чл. 646, 647 от ТЗ и чл. 135 от ЗЗД. При успешно провеждане на двете искови 
претенции възниква  конкуренция на права, тъй като за краен резултат е въз-
можно да са налице постановени две или повече конкуриращи се съдебни ре-
шения. В такива случаи е необходимо да се отговори на въпроса за реда и начи-
на, по който ще се реализират правата по тези решения. Така правата на пуб-
личните взискатели срещу имуществото на третото лице подлежат на реализи-
ране по реда на ДОПК, а правата на кредиторите в несъстоятелността намират 
пътя на реализацията си по реда на Глава четиридесет и шеста от ТЗ. 

Считам, че отговор на така поставения въпрос може да се намери посредством 
изследване на субективните предели на двата вида съдебни решения.От своя страна 
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решението по иск, основан на чл. 216, ал. 1 от ДОПК действа със сила на присъде-
но нещо между кредитора с публично вземане, длъжника и третото лице. Това ре-
шение не обвързва кредиторите на несъстоятелността, нито останалите кредитори 
на длъжника и няма действие спрямо тях. Същевременно разпоредбата на чл. 649, 
ал. 5, изр. второ от ТЗ предвижда по-широк кръг от лица, спрямо които се разпрос-
тира субективният спектър на решението, постановено във връзка с иск по чл. 646, 
647 от ТЗ и чл. 135 от ЗЗД. Това са длъжникът, синдикът и всички кредитори. В 
такива случаи ще е без значение кое от решенията е постановено по-рано. Предвид 
разликите в естеството на исковете и процесуалната им регламентация и двете ре-
шения ще са допустими, тъй като същите имат различен персонален обхват. Реше-
нието по отменителния иск, предявен по реда на част четвърта от ТЗ, има действие 
спрямо по-широк кръг от лица. Това означава, че това решение ще е задължително 
спрямо всички кредитори, включително и спрямо предявилия иска по чл. 216, ал. 1 
от ДОПК. При това положение имущественото право, което е прехвърлено на тре-
тото лице, се счита за част от имуществените права на длъжника, съответно част от 
масата на несъстоятелността. По този начин реализацията на правата по постанове-
ното във връзка с иск по  чл. 216, ал. 1 от ДОПК решение следва да се извърши в 
срока по чл. 193, ал. 4 от ДОПК (Николов Д., 2016). 

Заключение 

Настоящото изложение дава основание да бъдат направени следните 
обобщения и изводи: 

1. Исковете по чл. 216, ал. 1 от ДОПК представляват средство (способ) за 
принудително събиране на възникнали в полза на държавата или на общините 
публични вземания, установени с влязъл в сила акт или съдебно решение, или 
установени при условията на чл. 109, ал. 1 от  ДОПК. За разлика от тях исковете 
по чл. 646 и чл. 647 от ТЗ и чл. 135 от ЗЗД, вр. чл. 649, ал. 1 от ТЗ са способи за 
попълване масата на несъстоятелността. Като разновидност на иска по чл. 135 
от ЗЗД исковете по чл. 216, ал. 1 ДОПК имат конститутивен характер. Същев-
ременно обаче те нямат имуществен характер, поради което са и извън обхвата 
на регламентираната в чл. 637, ал. 1 и 6 от ТЗ забрана (Маданска Н., 2011). 

2. Предвид своята същност тези искове могат да послужат като мощен инс-
трумент за защита интересите на държавата и общините дори при открито про-
изводство по несъстоятелност срещу длъжника по едно или повече публични 
вземания. Дотолкова, доколкото в  установената от чл. 216, ал. 1 от ДОПК 

законодателна рамка липсва баланс между нуждите от защита на общест-

вения фискален интерес и интересите на добросъвестните преобретатели, 
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то повече от необходимо е по законодателен път да се предостави защита  

на третите добросъвестни лица. 

3. Следва да се обобщи, че активно легитимирани да предявят иск по чл. 
216, ал. 1 от ДОПК са публичният взискател и публичният изпълнител, като при 
открито производство по несъстоятелност пасивно легитимиран е длъжникът 
търговец. В производството по иска длъжникът – юридическо лице, освен от 
синдика може да бъде представлявано надлежно и от органите на управление и 
представителство. 

4. Обстоятелството, че спрямо длъжника е открито производство по несъс-
тоятелност или че срокът по чл. 193, ал. 4 от ДОПК  е изтекъл, не отменя въз-
можността на публичния взискател да реализира правата си по реда на ДОПК 
спрямо имуществото, по отношение на което е уважен иск по чл. 216, ал. 1 от 
ДОПК. В такива случаи разпоредбите на чл. 638, ал. 1 от ТЗ не намират прило-
жение. Това е така, защото по отношение на кредиторите в несъстоятелността 
това имущество не е част от имуществените права на длъжника, а се намира в 
патримониума на третото лице. 

5. Материалният обхват на решението по иска с правно основание чл. 216, 
ал. 1 Д от ОПК засяга само публичното вземане, във връзка с принудителното 
събиране на което е предявен, и само това вземане може да бъде удовлетворено 
от имуществото, чието отчуждаване е извършено увреждащото действие. Пер-
соналните предели на същото обхващат публичния взискател (кредитора), 
длъжника и третото облагодетелствано от увреждащото действие лице. 

6. При наличието на влязло в сила решение по иск с правно основание чл. 
216, ал. 1 от ДОПК и при наличието на такова, постановено по някой от искове-
те с правно основание чл. 646, чл. 647 от ТЗ и чл. 135 от ЗЗД, вр. чл. 649, ал. 1 
ТЗ, предвид действието му спрямо всички кредитори на длъжника, правата по 
решението могат да бъдат реализирани само при условията на чл. 193, ал. 1 и в 
срока по чл. 193, ал. 4 от ДОПК. 
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SPECIAL CANCELLATION CLAIMS UNDER ART. 216 

OF THE TAX INSURANCE PROCEDURE CODE IN THE VIEW 

OF OPEN AGAINST THE DEBTOR INSOLVENCY PROCEEDINGS 

Stoyan KOLEV 

Abstract 

The study clarifies the nature of the claims under Art. 216 of the Tax Insurance 
Procedure Code as a legal opportunity to protect the interests of the state and the 
municipalities as creditors with public receivables in the open against the debtor insolvency 
proceedings. It analyses the legal nature of these claims, the procedural legitimation of the 
parties and the competent court with regard to the possibilities of defending the debtor and the 
third person, the transferee of the expropriated property. An analysis, summary and 
comparative method summarizes the current practice of the courts in the Republic of Bulgaria 
for such claims in terms of comparison of institutes with similar legal figures in the analysing 
scientific doctrine. 

Key words: Public receivables; insolvency; special cancellation action; audit act; 

establishment of the public obligation. 
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