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Каква	 е	 ролята	 на	 големите	 компании	 за	 макроикономически-
те	 колебания?	 Статията	 дава	 частичен	 отговор	 на	 този	 въпрос,	
като	разглежда	влиянието	на	големите	компании	върху	ръста	на	
брутния	вътрешен	продукт	на	регионално	ниво	–	на	примера	на	
област	Варна	и	област	Добрич.	Основната	хипотеза	е,	че	ако	раз-
пределението	в	размера	на	компаниите	е	силно	неравномерно	и	
може	да	се	опише	посредством	степенна	функция,	то	шоковете	в	
производителността	на	най-големите	компании	се	предават	и	на	
макроикономическо	ниво.	За	област	Варна	наличните	данни	не	са	
в	подкрепа	на	тази	хипотеза,	но	за	област	Добрич	хипотезата	не	
може	да	бъде	отхвърлена.	Статията	предлага	различни	механизми,	
които	биха	могли	да	са	в	основата	на	тези	различия.	
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Въведение

През	2011	година	френският	икономист	Ксавие	Габе	от	Харвардския	универ-
ситет	публикува	статия	в	списание	Econometrica,	озаглавена	The Granular Origins 
of Aggregate Fluctuations	(Gabaix	2011).	В	статията	се	предлага	хипотезата,	че	не-
малка	част	от	макроикономическите	колебания	се	пораждат	от	микроикономиче-
ски	шокове	за	отделни,	но	достатъчно	големи	фирми.	Това	виждане	контрастира	
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с	доминиращата	теза	в	макроикономическата	теория,	че	подобни	микроикономи-
чески	шокове	се	анулират	взаимно	като	следствие	от	закона	за	големите	числа.	
С	други	думи,	традиционното	схващане	е,	че	поради	наличието	на	множество	и	
разнообразни	по	своята	дейност	фирми	специфичните	за	отделната	фирма	шо-
кове	губят	сила	в	цялата	съвкупност	от	фирми.	В	теорията	на	Габе	динамиката	
в	основните	звена	на	икономиката	се	предава	на	макроикономическата	система	
като	цяло.

От	 тази	 гледна	 точка	 значителна	 част	 от	макроикономическите	 колебания	
не	 изглежда	 да	 е	 резултат	 единствено	 от	шокове,	 които	 засягат	 всички	фирми	
едновременно.	Произходът	на	макроикономическите	колебания	може	да	се	търси	
и	в	шокове,	засягащи	основните	звена	в	икономиката	–	най-едрите	фирми.	Тези	
шокове	от	своя	страна	се	„пренасят“	през	общото	макроикономическо	равнове-
сие	и	на	всички	останали	фирми	в	икономиката.	Габе	нарича	това	предположение	
„грануларна	хипотеза“.	Грануларната	хипотеза	не	отрича	ролята	на	чисто	мак-
роикономическите	шокове	 в	 резултат	 например	 на	 изменения	 във	фискалната,	
паричната	или	валутната	политика.	Напротив,	 важното	в	 случая	е	 схващането,	
че	подобни	съвкупни	 за	икономиката	шокове	не	 са	 единствените	двигатели	на	
стопанския	цикъл,	а	тяхното	действие	се	подсилва	от	специфични	за	най-големи-
те	фирми	шокове.

Използвайки	емпирични	данни	за	американската	икономика,	Габе	показва,	
че	изменения	в	производителността	на	най-големите	фирми	обясняват	около	една	
трета	от	годишните	колебания	на	брутния	вътрешен	продукт	(БВП)	на	страната.	
В	своето	изследване	Габе	използва	извадка	от	индивидуални	фирмени	данни	за	
икономиката	на	САЩ	за	сравнително	дълъг	период	от	време	–	от	1951	до	2008	го-
дина,		или	общо	58	последователни	години.	За	всяка	от	годините	Габе	проследява	
най-големите	100	компании	в	икономиката,	за	да	определи	т.нар.	грануларен ос-
татък.	Той	установява,	че	именно	грануларният	остатък	е	в	състояние	да	обясни	
значителна	част	от	колебанията	в	ръста	на	БВП.	Габе	смята,	че	тези	грануларни	
шокове	ще	имат	още	по-силно	действие	извън	САЩ	поради	факта,	че	американ-
ската	икономика	е	много	по-силно	диверсифицирана	в	сравнение	с	повечето	от	
останалите	икономики	по	света.	От	тази	гледна	точка	е	важно	грануларната	хипо-
теза	да	бъде	проверена	и	за	други	икономики.

В	годините	след	публикуването	на	статията	на	Габе	е	направен	опит	за	про-
верка	на	тази	хипотеза	и	в	някои	други	развити	икономики.	Основните	резултати	
от	тези	изследвания	са	обобщени	в	таблица	1.	По-голямата	част	от	тях	са	в	под-
крепа	на	грануларната	хипотеза.	Например	Лин	и	Перез,	следвайки	методология	
от	изследването	на	Габе,	установяват,	че	грануларната	хипотеза	е	в	състояние	да	
обясни	около	една	трета	и	от	колебанията	в	БВП	на	Германия	(Lin,	Perez	2014).	
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Шокове	в	производителността	на	най-големите	фирми	обясняват	значителна	част	
от	 колебанията	 на	БВП	и	на	 други	икономики	 –	 съответно	 18%	 за	Корея	 (Lee	
2015),	40%	за	8	икономики	от	ЕС	(това	са	Австрия,	Белгия,	Финландия,	Франция,	
Германия,	Италия,	Португалия,	Испания)	 (Ebeke,	Eklou	2017),	45%	за	Испания	
(Blanco-Arroyo	et	al.	2018),	40%	за	Финландия	(Fornaro,	Luomaranta	2018),	30%	за	
Великобритания	(Dacic,		Melolinna	2019)	и	от	20%	до	40%	за	Австралия	(Miranda-
Pinto,	Shen	2019).	Единствено	резултатите	от	изследването	на	Вагнер	и	Вехе	за	
Германия	не	са	подкрепят	грануларната	хипотеза	и	са	в	противоречие	с	останали-
те	до	момента	(Wagner,	Weche	2020).

Таблица 1
Емпирични изследвания на грануларната хипотеза

№ Изследване Извадка Резултати

1 Gabaix (2011) 100-те	 най-големи	 фирми	 в	
САЩ	от	1951	до	2008	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	1/3	 от	 вариацията	 в	 ръ-
ста	на	БВП

2 Lin	&	Perez	(2014)
100-те	 най-големи	 фирми	 в	
САЩ,	 Германия,	 Канада	 и	
Великобритания

За	 САЩ	 и	 Германия	 грану-
ларният	 остатък	 обяснява	
1/3	от	вариацията	в	ръста	на	
БВП,	но	за	Великобритания	и	
Канада	резултатите	не	са	ед-
нозначни

3 Lee	(2015) 20-те	най-големи	фирми	в	Ко-
рея	от	1981	до	2001	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	18%	от	вариацията	в	ръ-
ста	на	БВП

4 Ebeke	&	Eklou	
(2017)

100-те	 най-големи	 фирми	 в	
Европа	(от	8	държави,	вж.	те-
кста)	от	2000	до	2013	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	40%	от	вариацията	в	ръ-
ста	на	БВП

5 Blanco-Arroyo et al. 
(2018)

100-те	 най-големи	 фирми	 в	
Испания	от	1995	до	2016	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	45%	от	вариацията	в	ръ-
ста	на	БВП

6 Fornaro	&	
Luomaranta	(2018)

57-те	 най-големи	 фирми	 във	
Финландия	от	1998	до	2008	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	около	40%	от	вариация-
та	в	ръста	на	БВП

7 Dacic	&	Melolinna 
(2019)

100-те	най-големи	фирми	във	
Великобритания	 от	 1988	 до	
2016	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	около	30%	от	вариация-
та	в	ръста	на	БВП

8 Miranda-Pinto	&	
Shen (2019)

20-те	 най-големи	 фирми	 в	
Австралия	от	2000	до	2018	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	между	 20-40%	 от	 вари-
ацията	в	ръста	на	БВП
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9 Wagner	&	Weche 
(2020)

100-те	 най-големи	 фирми	 в	
Германия	от	1978	до	2016	г.

Грануларният	 остатък	 не	 е	 в	
състояние	да	обясни	вариаци-
ята	в	ръста	на	БВП

10 Jannati,	Korniotis	&	
Kumar	(2020)

Най-големите	фирми	на	реги-
онално	ниво	(щат)	в	САЩ	от	
1977	до	2017	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	до	30%	от	ръста	на	БВП	
на	съответния	щат

Стъпвайки	на	резултатите	на	изследванията	на	национално	ниво,	интересът	
все	повече	са	насочва	към	възможността	 грануларната	хипотеза	да	намира	по-
твърждение	и	на	по-ниско	(регионално)	равнище.	Причината	за	това	е,	че	различ-
ните	географски	региони	в	рамките	на	националната	икономика	са	хетерогенни.	
Някои	се	характеризират	с	по-равномерно	разпределение	на	размера	на	фирмите,	
докато	 при	 други	 то	 е	много	по-неравномерно.	 Региони,	 които	 са	 доминирани	
от	малко	на	брой	големи	фирми,	се	очаква	да	са	по-волатилни	от	макроиконо-
мическа	гледна	точка	(Daniele,	Stüber	2020).	Тази	хетерогенност	позволява	да	се	
откроят	евентуални	причини	за	валидността	или	невалидността	на	хипотезата.

Целта	на	настоящата	статия	е	емпиричната	проверка	на	грануларната	хипо-
теза	–	конкретно	за	област	Варна	и	област	Добрич.	Това	изглежда	удачно	пред-
вид	обстоятелството,	че	икономиките	на	двете	области,	въпреки	своята	близост,	
се	характеризират	с	различна	структура.	Това	предполага,	че	би	трябвало	да	са	
налице	разлики	в	разпределението	на	размера	на	най-големите	фирми,	а	от	тук	
и	разлики	в	тяхната	грануларност.	Въпросът	относно	източниците	на	макроико-
номическите	колебания	и	тяхната	връзка	с	микроикономическите	единици	е	осо-
бено	актуален	предвид	шоковете,	на	които	е	подложена	икономическата	система	
през	последното	десетилетие.

За	постигането	на	горепосочената	цел	са	решени	последователно	следните	
изследователски	задачи.	Първо,	в	следващия	параграф	е	представена	методологи-
ята	за	проверката	на	грануларната	хипотеза.	Втората	задача	се	състои	в	подбира-
нето	на	подходящи	данни,	които	в	случая	обхващат	период	от	11	последователни	
години	–	от	2008	до	2018	година	–	това	са	микроикономически	данни	за	отделни-
те	фирми,	както	и	макроикономически	данни	за	област	Варна	и	област	Добрич.	
Третата	 	 задача	 е	 емпиричната	 апробация	 на	 предложения	 в	 методологичната	
част	иконометричен	подход	и	извеждането	на	основните	резултати	от	изследва-
нето,	които	са	обобщени	в	заключителната	част	на	изложението.

Методология и данни

Емпиричната	проверката	на	грануларната	хипотеза	може	да	се	осъществи	в	
три	стъпки.	На	първо	място	следва	да	се	провери	дали	разпределението	в	разме-
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ра	на	фирмите	в	извадката	е	достатъчно	неравномерно,	или	с	други	думи,	дали	
следва	т.нар.	степенен закон	 (от	англ.	power law).	Той	описва	зависимост,която	
може	да	бъде	представена	посредством	показателна	функция	от	вида:	
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 
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Габе	и	Ибрагимов	предлагат	проста	корекция	на	модела,	която	е	особено	удачна	за	
по-малки	извадки.	За	целта	зависимата	променлива	в	посочения	по-горе	модел	се	
заменя	с	
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зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

,	а	самият	модел	придобива	вида:	
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(Gabaix,	Ibragimov	2011).	В	случай	че	разпределението	на	фирмите	е	силно	не-
равномерно,	 то	 абсолютната	 стойност	 на	 коефициента	
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с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

	 се	 очаква	 да	 лежи	 в	
интервал	от	[0,2].	Колкото	по-ниска	е	неговата	(абсолютна)	стойност,	толкова	е	
по-голяма	вероятността	икономиката	да	е	доминирана	от	малко	на	брой	изключи-
телно	големи	фирми.	В	случай	че	степенният	показател	е	равен	на	единица,	то	за	
разпределението	на	разглежданата	променлива	се	твърди,	че	следва	т.нар.	Закон 
на Зипф-Парето	(Axtell	2001;	Иванов	2017).

Втората	стъпка	в	анализа	е	самото	изчисление	на	грануларния	остатък.	За	
целта	първо	t	се	дефинира	производителността,	zit,	на	отделната	фирма	i	за	всяка	
от	годините		като	(естествен)	логаритъм	на	съотношението	между	приходите	на	
фирмата	(TR)	и	броя	на	заетите	от	нея	лица	(E):

7 
 

зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Темпът	на	нарастване	на	производителността	за	всяка	от	фирмите	може	да	
се	изчисли	като:	
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зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

.	Средната	стойност	на	този	темп	на	нарастване	
за	всички	фирми	в	извадката	(K)	през	съответната	година	е:
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зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Така	грануларният остатък 
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вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степенният показател и приема отрицателни 

стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пренебрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на размера на фирмите в 

икономиката, то иконометричната оценка на степенния показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния лога-

ритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), 

обикновено зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази фирма в из-

вадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ ред според своя размер, започ-

вайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в модела се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния показател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибра-

гимов предлагат проста корекция на модела, която е особено удачна за по-малки извадки. За 

целта зависимата променлива в посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел 

придобива вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че разпределени-

ето на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да 

лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма 

вероятността икономиката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението на разглежданата про-

менлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния остатък. За целта първо се 

дефинира производителността, zit, на отделната фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) 

логаритъм на съотношението между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица 

(𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите може да се изчисли като: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) 

през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾
�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Така грануларният остатък  𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 се получава като: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1

(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖���)
𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Той представлява претеглена сума на разликата между темпа на нарастване на производи-

телността на отделната фирма и средния темп на нарастване на всички фирми в извадката, като 
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теглата са зададени от съотношението между приходите на съответната фирма и брутния вътре-

шен продукт за икономиката през предходната година (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1) (Gabaix 2011). 

За изчислението на грануларния остатък са необходими два типа данни: (1) макроиконо-

мически – това е размерът на БВП за предходната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, и (2) фирмени, които трябва да 

включват индивидуалните приходи на всяка от фирмите в извадката за текущата 𝑡𝑡𝑡𝑡 и за предход-

ната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, но също така и броят на заетите във всяка от компаниите за тези години. За 

съжаление, Националният статистически институт (НСИ) не предоставя подобни индивидуални 

данни дори и в анонимизиран вид. Поради това в настоящото изследване са използвани офици-

ални данни от НСИ само за макроикономическите показатели. За фирмените данни е необходима 

специализирана база, която да позволява идентификацията на всяка отделна компания по при-

ходи и брой служители. 

В случая е използвана базата данни КАПИ (Капитал 2020). Базата включва две големи 

групи данни: фирмена информация, която съдържа и брой на заетите лица във всяка компания, 

и финансови данни за компании, които включват и приходите на всяка компания. Данните в ба-

зата започват от 2007 г., като за 2018 г. фигурират записи за общо 404 646 на национално ниво, 

които не включват финансови компании. За сравнение – според данните на НСИ за 2018 г. броят 

на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

) (Gabaix 2011).
За	изчислението	на	грануларния	остатък	са	необходими	два	типа	данни:	(1)	

макроикономически	–	това	е	размерът	на	БВП	за	предходната	година	
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на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

	и	за	предходната	година	
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теглата са зададени от съотношението между приходите на съответната фирма и брутния вътре-

шен продукт за икономиката през предходната година (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1) (Gabaix 2011). 

За изчислението на грануларния остатък са необходими два типа данни: (1) макроиконо-

мически – това е размерът на БВП за предходната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, и (2) фирмени, които трябва да 

включват индивидуалните приходи на всяка от фирмите в извадката за текущата 𝑡𝑡𝑡𝑡 и за предход-

ната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, но също така и броят на заетите във всяка от компаниите за тези години. За 

съжаление, Националният статистически институт (НСИ) не предоставя подобни индивидуални 

данни дори и в анонимизиран вид. Поради това в настоящото изследване са използвани офици-

ални данни от НСИ само за макроикономическите показатели. За фирмените данни е необходима 

специализирана база, която да позволява идентификацията на всяка отделна компания по при-

ходи и брой служители. 

В случая е използвана базата данни КАПИ (Капитал 2020). Базата включва две големи 

групи данни: фирмена информация, която съдържа и брой на заетите лица във всяка компания, 

и финансови данни за компании, които включват и приходите на всяка компания. Данните в ба-

зата започват от 2007 г., като за 2018 г. фигурират записи за общо 404 646 на национално ниво, 

които не включват финансови компании. За сравнение – според данните на НСИ за 2018 г. броят 

на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

,	но	също	така	и	броят	
на	заетите	във	всяка	от	компаниите	за	тези	години.	За	съжаление,	Националният	
статистически	институт	(НСИ)	не	предоставя	подобни	индивидуални	данни	дори	
и	в	анонимизиран	вид.	Поради	това	в	настоящото	изследване	са	използвани	офи-
циални	данни	от	НСИ	само	за	макроикономическите	показатели.	За	фирмените	
данни	е	необходима	специализирана	база,	която	да	позволява	идентификацията	
на	всяка	отделна	компания	по	приходи	и	брой	служители.

В	случая	е	използвана	базата	данни	КАПИ	(Капитал	2020).	Базата	включва	
две	големи	групи	данни:	фирмена	информация,	която	съдържа	и	брой	на	заети-
те	лица	във	всяка	компания,	и	финансови	данни	за	компании,	които	включват	и	
приходите	на	всяка	компания.	Данните	в	базата	започват	от	2007	г.,	като	за	2018	
г.	фигурират	записи	за	общо	404	646	на	национално	ниво,	които	не	включват	фи-
нансови	компании.	За	сравнение	–	според	данните	на	НСИ	за	2018	г.	броят	на	
предприятията,	 т.е.	 всички	 нефинансови	 предприятия,	 които	 са	 били	 активни	
през	съответната	година	и	са	представили	годишен	отчет	за	дейността	си	в	НСИ	
или	НАП	(реализирали	са	приходи	от	продажби	или	имат	поне	един	зает),	възли-
за	на	413	535	(НСИ	2020).	Това	дава	ориентировъчно	покритие	на	базата	данни	
КАПИ	от	около	98%.	

Третата	 и	 последна	 стъпка	 е	 иконометричната	 оценка	 на	 връзката	 между	
грануларния	остатък	и	макроикономическите	колебания.	За	показател	на	макро-
икономическата	активност	тук	е	използван	темпът	на	нарастване	на	реалния	БВП	
на	глава	от	населението	
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теглата са зададени от съотношението между приходите на съответната фирма и брутния вътре-

шен продукт за икономиката през предходната година (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1) (Gabaix 2011). 

За изчислението на грануларния остатък са необходими два типа данни: (1) макроиконо-

мически – това е размерът на БВП за предходната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, и (2) фирмени, които трябва да 

включват индивидуалните приходи на всяка от фирмите в извадката за текущата 𝑡𝑡𝑡𝑡 и за предход-

ната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, но също така и броят на заетите във всяка от компаниите за тези години. За 

съжаление, Националният статистически институт (НСИ) не предоставя подобни индивидуални 

данни дори и в анонимизиран вид. Поради това в настоящото изследване са използвани офици-

ални данни от НСИ само за макроикономическите показатели. За фирмените данни е необходима 

специализирана база, която да позволява идентификацията на всяка отделна компания по при-

ходи и брой служители. 

В случая е използвана базата данни КАПИ (Капитал 2020). Базата включва две големи 

групи данни: фирмена информация, която съдържа и брой на заетите лица във всяка компания, 

и финансови данни за компании, които включват и приходите на всяка компания. Данните в ба-

зата започват от 2007 г., като за 2018 г. фигурират записи за общо 404 646 на национално ниво, 

които не включват финансови компании. За сравнение – според данните на НСИ за 2018 г. броят 

на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

.	Той	е	изчислен	на	базата	на	данни	за	БВП	по	
цени	от	2015	година	(по	данни	от	НСИ)	образуван	по	производствения	метод	и	
данни	за	общото	население	на	страната.	Темпът	на	нарастване	на	БВП	на	човек	от	
населението	е	дефиниран,	както	следва:	
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теглата са зададени от съотношението между приходите на съответната фирма и брутния вътре-

шен продукт за икономиката през предходната година (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1) (Gabaix 2011). 

За изчислението на грануларния остатък са необходими два типа данни: (1) макроиконо-

мически – това е размерът на БВП за предходната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, и (2) фирмени, които трябва да 

включват индивидуалните приходи на всяка от фирмите в извадката за текущата 𝑡𝑡𝑡𝑡 и за предход-

ната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, но също така и броят на заетите във всяка от компаниите за тези години. За 

съжаление, Националният статистически институт (НСИ) не предоставя подобни индивидуални 

данни дори и в анонимизиран вид. Поради това в настоящото изследване са използвани офици-

ални данни от НСИ само за макроикономическите показатели. За фирмените данни е необходима 

специализирана база, която да позволява идентификацията на всяка отделна компания по при-

ходи и брой служители. 

В случая е използвана базата данни КАПИ (Капитал 2020). Базата включва две големи 

групи данни: фирмена информация, която съдържа и брой на заетите лица във всяка компания, 

и финансови данни за компании, които включват и приходите на всяка компания. Данните в ба-

зата започват от 2007 г., като за 2018 г. фигурират записи за общо 404 646 на национално ниво, 

които не включват финансови компании. За сравнение – според данните на НСИ за 2018 г. броят 

на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

 
Изчисленият	по	този	начин	темп	на	нарастване	на	БВП	на	човек	от	населението	
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е	използван	като	зависима	променлива	в	следния	еднофакторен	иконометричен	
модел:	

6 
 

теглата са зададени от съотношението между приходите на съответната фирма и брутния вътре-

шен продукт за икономиката през предходната година (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1) (Gabaix 2011). 

За изчислението на грануларния остатък са необходими два типа данни: (1) макроиконо-

мически – това е размерът на БВП за предходната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, и (2) фирмени, които трябва да 

включват индивидуалните приходи на всяка от фирмите в извадката за текущата 𝑡𝑡𝑡𝑡 и за предход-

ната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, но също така и броят на заетите във всяка от компаниите за тези години. За 

съжаление, Националният статистически институт (НСИ) не предоставя подобни индивидуални 

данни дори и в анонимизиран вид. Поради това в настоящото изследване са използвани офици-

ални данни от НСИ само за макроикономическите показатели. За фирмените данни е необходима 

специализирана база, която да позволява идентификацията на всяка отделна компания по при-

ходи и брой служители. 

В случая е използвана базата данни КАПИ (Капитал 2020). Базата включва две големи 

групи данни: фирмена информация, която съдържа и брой на заетите лица във всяка компания, 

и финансови данни за компании, които включват и приходите на всяка компания. Данните в ба-

зата започват от 2007 г., като за 2018 г. фигурират записи за общо 404 646 на национално ниво, 

които не включват финансови компании. За сравнение – според данните на НСИ за 2018 г. броят 

на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

	Коефициентът	b	се	очаква	да	приема	положителни	
стойности.	С	други	думи	темпът	на	изменение	на	БВП	на	човек	на	населението	
се	очаква	да	следва	динамиката	на	грануларния	остатък.

Емпирични резултати

Емпиричната	проверка	на	грануларната	хипотеза	за	област	Варна	и	област	
Добрич	е	осъществена	следвайки	описаните	по-горе	три	стъпки.	Първо,	от	базата	
данни	КАПИ	бе	направена	извадка	за	100-те	най-големи	компании	по	приходи	за	
периода	от	2008	до	2018	година	във	всяка	от	двете	области.	Извлечените	фирме-
ни	данни	са	проверени	за	разпределение,	което	може	да	се	опише	посредством	
показателна	функция.	Резултатите	от	предложения	в	предходния	параграф	ико-
нометричен	модел	са	обобщени	в	таблицата	по-долу.	За	област	Варна	степенният	
показател	приема	(абсолютна)	стойност	от	приблизително	1,08	за	2008	година	и	
1,27	за	2018	година.	За	област	Добрич	тези	стойности	са	съответно	1,31	за	2008	
година	и	1,28	за	2018	година.	

Таблица 2
Емпирична оценка на степенния показател за разпределението 

на приходите на фирмите в област Варна и област Добрич

Променливи
Варна Добрич

2008 2018 2008 2018
log(S) 1,08 1,31 1,31 1,28

R2 0,98 0,96 0,97 0,99
Наблюдения 100 100 100 100

Забележка:	Таблицата	показва	резултатите	от	еднофакторен	регресионен	мо-
дел	със	зависима	променлива	log(R	–	½)	и	независима	променлива	log(S),	където	
R	е	позицията	на	отделната	компания	в	извадката,	а	S	са	приходите	на	съответна-
та	компания.	Моделът	е	оценен	по	метода	на	най-малките	квадрати.	Посочените	
коефициенти	са	статистически	значими	при	p	<	0,001.

Получените	резултати	показват,	че	според	наличните	данни	би	могло	да	се	
приеме,	че	разпределението	в	размера	на	най-големите	100	компании	и	в	двете	
области	е	силно	неравномерно.	Резултатите	са	в	съзвучие	и	с	друго	предходно	
изследване	за	България.	Изследвайки	разпределението	в	размера	(измерен	чрез	
EBITDA)	на	най-големите	300	компании	за	периода	2011-2012,	Василева	уста-
новява,	че	степенният	показател	приема	стойности	от	близки	до	1,12	(Vassileva	
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2015).
Нещо	повече,	от	таблицата	се	вижда,	че	за	област	Варна	абсолютната	стой-

ност	на	степенния	показател	нараства	значително.	Ако	през	2008	година	тя	е	мно-
го	близка	до	единица	и	разпределението	в	приходите	на	най-големите	компании	е	
много	близо	до	критерия	за	изпълнението	на	Закона	на	Зипф-Парето,	то	през	2018	
година	тази	стойност	нараства	значително.	Това	означава,	че	разпределението	в	
приходите	на	фирмите	е	станало	по-равномерно.	С	други	думи,	ролята	на	най-
големите	компании	в	извадката	отслабва	за	сметка	на	тази	на	относително	по-
малките.	Същевременно	получените	стойности	за	област	Добрич	се	запазват	при	
сравнително	едно	и	също	равнище.	Динамиката	в	разпределението	на	приходите	
сред	най-големите	компании	в	област	Варна	предполага,	че	то	е	станало	по-рав-
номерно,	докато	това	в	област	Добрич	остава	сравнително	стабилно.

Като	втора	стъпка	бе	изчислен	на	грануларния	остатък,	следвайки	описаната	
по-рано	методология.	 За	целта	бе	направена	извадка	от	приходите	и	броя	 слу-
жители	на	100-те	най-големи	компании	(по	приходи)	за	периода	от	2007	до	2018	
година	за	всяка	от	двете	области.	След	всяка	справка	за	100-те	най-големи	компа-
нии	някои	от	записите	бяха	изчистени	–	това	са	компании,	които	влизат	в	100-те	
най-големи,	но	фигурират	в	базата	с	брой	на	заетите	под	10	души.	В	повечето	от	
случаите	става	дума	за	компании,	за	които	въобще	липсва	запис	(нула	заети)	или	
такива,	които	поради	една	или	друга	причина	имат	записани	твърде	малко	заети.	
Фигура	1	съпоставя	получените	резултати	с	БВП	на	човек	от	населението	за	двете	
области.

Във	фигура	1	се	вижда,	че	грануларният	остатък	за	двете	области	е	много	
по-волатилен	–	подлежи	на	много	по-силни	флуктуации	от	ръста	на	БВП	на	човек	
населението.	Това	важи	в	по-голяма	степен	за	област	Варна	отколкото	за	област	
Добрич.	Същевременно	се	вижда,	че	и	за	двете	области	двете	променливи	след-
ват	сходна	динамика.	Това	сходство	е	много	по-силно	изразено	в	случая	на	област	
Добрич.

Тези	особености	на	връзката	между	грануларния	остатък	и	ръста	на	БВП	на	
човек	от	населението	намират	отражение	и	в	резултатите	от	регресионния	ана-
лиз,	които	са	обобщени	в	таблица	2.	Вижда	се	например,	че	и	в	двата	случая	съ-
ществува	положителна	зависимост	между	двете	променливи.	В	случая	на	област	
Варна	тази	зависимост	е	статистически	незначима	(p	=	0,52),	като	вариацията	в	
грануларния	остатък	обяснява	едва	5%	от	вариацията	в	ръста	на	БВП	на	човек	от	
населението.
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Област Варна

8 
 

справка за 100-те най-големи компании някои от записите бяха изчистени – това са компании, 

които влизат в 100-те най-големи, но фигурират в базата с брой на заетите под 10 души. В пове-

чето от случаите става дума за компании, за които въобще липсва запис (нула заети) или такива, 

които поради една или друга причина имат записани твърде малко заети. Фигура 1 съпоставя 

получените резултати с БВП на човек от населението за двете области. 

Фигура 1 

Грануларен остатък и ръст на БВП на човек от населението 

за област Варна и област Добрич 

Област Варна 

 

Област Добрич 
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Забележка: Във фигурата са използвани следните обозначения: RGDPpc = ръст на реалния БВП 

на човек от населението; G = грануларен остатък (вж. обясненията в текста). 

Във фигура 1 се вижда, че грануларният остатък за двете области е много по-волатилен – 

подлежи на много по-силни флуктуации от ръста на БВП на човек населението. Това важи в по-

голяма степен за област Варна отколкото за област Добрич. Същевременно се вижда, че и за 

двете области двете променливи следват сходна динамика. Това сходство е много по-силно из-

разено в случая на област Добрич. 

Тези особености на връзката между грануларния остатък и ръста на БВП на човек от насе-

лението намират отражение и в резултатите от регресионния анализ, които са обобщени в таб-

лица 2. Вижда се например, че и в двата случая съществува положителна зависимост между двете 

променливи. В случая на област Варна тази зависимост е статистически незначима (p = 0,52), 

като вариацията в грануларния остатък обяснява едва 5% от вариацията в ръста на БВП на човек 

от населението. 

Таблица 3 

Емпирична проверка на грануларната хипотеза 

за област Варна и област Добрич 

Зависима променлива: Темп на нарастване на БВП на човек от населението 

 Варна Добрич 

 b p b p 

Грануларен остатък 0,0658 0,52 0,4745 0,05 

Константа 2,2296 0,23 4,4025 0,03 
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Фигура 1. Грануларен остатък и ръст на БВП на човек от населението 
за област Варна и област Добрич

Забележка:	Във	фигурата	са	използвани	следните	обозначения:	RGDPpc = 
ръст	на	реалния	БВП	на	човек	от	населението;	G	=	грануларен	остатък	(вж.	обяс-
ненията	в	текста).
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Таблица 3
Емпирична проверка на грануларната хипотеза 

за област Варна и област Добрич

Зависима променлива: Темп на нарастване на БВП на човек от населението
Варна Добрич

b p b p
Грануларен	остатък 0,0658 0,52 0,4745 0,05

Константа 2,2296 0,23 4,4025 0,03

R2 0,05 0,37
Брой	последователни	години 11 11

Забележка:	Таблицата	представя	резултатите	от	еднофакторен	регресионен	
модел	 със	 зависима	 променлива	 ръст	 на	 реален	 БВП	на	 човек	 от	 населението	
(RGDPpc)	и	грануларен	остатък	(G).	Под	посочения	коефициент	b	е	записана	ем-
пиричната	оценка	на	коефициента	на	грануларния	остатък	в	модела.	Стойността	
p	показва	вероятността	за	грешка,	т.е.	статистическата	значимост	на	съответната	
променлива	в	модела.

Това	е	много	по-различно	за	област	Добрич.	Тук	връзката	между	грануларен	
остатък	и	ръст	на	БВП	на	човек	от	населението	е	не	само	положителна,	но	и	ста-
тистически	значима	(p	=	0,05).	В	този	случай	вариацията	в	грануларния	остатък	е	
в	състояние	да	обясни	37%	от	вариацията	в	ръста	на	БВП	на	човек	от	население-
то.	Тези	резултати	подсказват,	че	данните	за	област	Варна	не	са	в	състояние	да	
подкрепят	грануларната	хипотеза,	докато	тези	за	област	Добрич	не	са	в	състояние	
да	я	отхвърлят.

На	какво	биха	могли	да	се	дължат	тези	разлики?	Една	от	възможните	при-
чини	би	могла	да	се	крие	в	динамиката	на	разпределението	на	приходите	сред	
най-големите	100	компании	в	двете	области.	Това	би	било	в	съзвучие	с	обстоятел-
ството,	че	икономическото	значение	на	100-те	най-големи	компании	в	област	Ва-
рна	намалява,	докато	това	в	област	Добрич	по-скоро	се	запазва	при	относително	
високо	равнище.	Фигура	2	илюстрира	съотношението	между	сумарните	приходи	
на	100-те	най-големи	компании	и	БВП	за	двете	области.	Вижда	се,	че	икономи-
ческото	значение	на	100-те	най-големи	компании	в	област	Варна	намалява	с	при-
близително	10	процентни	пункта	–	от	52%	през	2008	година	на	43%	през	2018	
година.	За	област	Добрич	тази	стойност	остава	сравнително	стабилна	около	50%.

Друга	причина	за	установените	разлики	може	да	се	крие	в	силно	неравно-
мерното	разпределение	за	най-големите	компании	в	извадката	(Jannati	et	al.	2020).	
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Както	бе	показано	по-рано	разпределението	на	фирмите	в	двете	области	е	сил-
но	неравномерно,	но	е	възможно	също	така	намалявайки	броя	на	анализираните	
фирми	и	оставяйки	само	най-едрите	това	силно	неравномерно	разпределение	да	
„отшумява“.	Ако	за	дадена	област	то	отшумява	по-бързо	отколкото	в	друга,	 то	
тогава	 е	 възможно	 грануларната	 хипотеза	 да	 е	 невалидна	 за	 първата	 област.	С	
други	думи,	изследвайки	разпределението	само	на	най-едрите	фирми,	гранулар-
ната	хипотеза	да	важи	с	по-голяма	сила	в	онези	области,	в	които	още	в	началото	
на	извадката	се	наблюдава	силно	неравенство	между	фирмите.

11 
 

 
За да се провери емпирично това предположение, може извадката от 100-те най-големи 

фирми да се раздели на няколко по-малки, които да включват съответно най-големите 75, 50, 25 

или 10 компании. С тези извадки последователно се извлича показателят в степенната функция, 

както бе направено по-рано. Абсолютната стойност на показателя се очаква да нараства, тъй като 

извадката ще става по-хомогенна. Ако обаче за едната област това нарастване става по-бавно, то 

това означава, че в този случай силно неравномерното разпределение „отшумява“ по-бавно и 

съответно по-вероятно е грануларната хипотеза да бъде потвърдена в този случай. 

Резултатите от този анализ са представени в таблица по-долу. Вижда се, че действително 

за област Добрич силно неравномерното разпределение на компаниите се запазва дори и за най-

големите 10 компании – абсолютната стойност на степенния показател е 1,51, т.е. все още в ин-

тервала, показващ силно неравномерно разпределение. Същевременно за област Варна може да 

се каже, че най-големите 10 компании могат да се разглеждат като сравнително компактна група 

с не толкова силно изразена неравномерност в разпределението на приходите. 

Таблица 4 

Емпирична оценка на степенния показател по групи фирми 

Фирми Варна R2 Добрич R2 

100 1,27 0,96 1,28 0,99 

75 1,29 0,95 1,31 0,99 

50 1,36 0,94 1,34 0,99 

25 1,54 0,88 1,41 0,99 

10 2,30 0,78 1,51 0,98 

Забележка: Резултати от еднофакторен регресионен модел със зависима променлива ln(R-1/2), 

където R е позицията на отделната фирма в съответната извадка, а независимата променлива е 
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Фигура 2. Съотношение между сумарните приходи на най-големите 100 компании 
в БВП за област Варна и област Добрич

За	да	се	провери	емпирично	това	предположение,	може	извадката	от	100-те	
най-големи	фирми	да	се	раздели	на	няколко	по-малки,	които	да	включват	съот-
ветно	най-големите	75,	50,	25	или	10	компании.	С	тези	извадки	последователно	
се	извлича	показателят	в	степенната	функция,	както	бе	направено	по-рано.	Абсо-
лютната	стойност	на	показателя	се	очаква	да	нараства,	тъй	като	извадката	ще	ста-
ва	по-хомогенна.	Ако	обаче	за	едната	област	това	нарастване	става	по-бавно,	то	
това	означава,	че	в	този	случай	силно	неравномерното	разпределение	„отшумява“	
по-бавно	и	съответно	по-вероятно	е	грануларната	хипотеза	да	бъде	потвърдена	в	
този	случай.

Резултатите	от	този	анализ	са	представени	в	таблица	по-долу.	Вижда	се,	че	
действително	за	област	Добрич	силно	неравномерното	разпределение	на	компа-
ниите	се	запазва	дори	и	за	най-големите	10	компании	–	абсолютната	стойност	на	
степенния	показател	е	1,51,	т.е.	все	още	в	интервала,	показващ	силно	неравномер-
но	разпределение.	Същевременно	за	област	Варна	може	да	се	каже,	че	най-голе-
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мите	10	компании	могат	да	се	разглеждат	като	сравнително	компактна	група	с	не	
толкова	силно	изразена	неравномерност	в	разпределението	на	приходите.

Таблица 4
Емпирична оценка на степенния показател по групи фирми

Фирми Варна R2 Добрич R2

100 1,27 0,96 1,28 0,99
75 1,29 0,95 1,31 0,99
50 1,36 0,94 1,34 0,99
25 1,54 0,88 1,41 0,99
10 2,30 0,78 1,51 0,98

Забележка:	 Резултати	 от	 еднофакторен	 регресионен	 модел	 със	 зависима	
променлива	 ln(R-1/2),	където	R	е	позицията	на	отделната	фирма	в	съответната	
извадка,	а	независимата	променлива	е	ln(S),	където	S	са	приходите	на	съответната	
фирма	за	2018	година.	Броят	на	фирмите,	т.е.	размерът	на	извадката,	е	намаляващ	
–	най-големите	100,	75,	50,	25	и	10.

Могат	да	се	отбележат	още	две	възможни	причини,	които,	поне	на	теория,	да	
водят	до	подобни	разлики	в	получените	резултати.	Едната	произтича	от	така	на-
речената	връзка	„размер-вариация“	(Yeh	2017).	В	основата	на	тази	връзка	е	емпи-
ричното	наблюдение,	че	абсолютният	размер	на	фирмите	и	тяхната	волатилност	
са	в	отрицателна	зависимост	–	по-едрите	компании	се	характеризират	с	по-ниска	
волатилност	от	по-малките.	Това	означава,	че	наличието	на	по-големи	компании	в	
абсолютна	стойност	предполага	по-ниска	волатилност	и	на	грануларния	остатък,	
чиято	динамика	пък	от	своя	страна	се	предава	по-слабо	под	формата	на	макроико-
номически	колебания.

Вторият	механизъм,	 който	 би	могъл	 да	 доведе	 до	 грануларният	феномен,	
е	 свързан	 с	 производствените	 мрежи,	 чрез	 които	 си	 взаимодействат	 фирмите	
(Acemoglu	et	al.	2012).	Този	механизъм	предполага	наличието	на	няколко,	но	мал-
ко	на	брой,	доминантни	фирми,	които	едновременно	играят	ролята	на	свързва-
щи	звена	(хъбове)	в	производствената	мрежа.	Тази	им	роля	поставя	останалите	
фирми	в	мрежата	в	силна	зависимост	от	тях,	което	от	своя	страна	предполага,	
че	динамиката	на	цялата	мрежа	зависи	от	динамиката	на	хъбовете.	Въпреки	че	
теоретичната	основа	за	наличието	и	влиянието	на	тези	фирми	в	производствената	
мрежа	вече	е	сравнително	добре	разработена,	емпиричната	ѝ	проверка	е	все	още	
трудно	 осъществима,	 защото	 изисква	 данни	 относно	 производствените	 връзки	
между	фирмите.
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Заключение

Разбирането	на	макроикономическите	колебания	е	централна	тема	в	иконо-
мическата	теория.	Съществена	критика	към	доминиращата	теория	е	пренебрег-
ването	на	хетерогенността	на	микроикономическите	субекти.	Един	от	отговори-
те	на	тази	критика,	които	се	дискутират	в	актуалната	литература	по	въпроса,	се	
основава	на	отчитането	на	емпиричния	факт,	че	разпределението	на	размера	на	
фирмите	е	силно	неравномерно.	Това	се	очаква	да	има	важни	последствия	за	ди-
намиката	на	макроикономическите	величини.	Настоящото	изследване	допринася	
за	тази	дискусия	посредством	емпиричната	проверка	на	т.нар.	грануларна	хипо-
теза,	според	която	ако	разпределението	в	размера	на	компаниите	е	силно	неравно-
мерно,	то	шоковете	в	производителността	на	най-големите	компании	се	предават	
и	в	измененията	на	ръста	на	БВП.	Нещо	повече,	докато	повечето	изследвания	до	
момента	се	фокусират	върху	националните	икономики,	то	акцентът	тук	е	върху	
регионалните	различия.

Резултатите	от	изследването	показват,	че	грануларната	хипотеза	не	може	да	
бъде	подкрепена	с	наличните	данни	за	област	Варна.	За	област	Добрич	обаче	тя	
не	може	да	бъде	отхвърлена,	като	в	този	случай	грануларният	остатък	е	обяснява	
около	37%	от	вариацията	в	БВП	на	човек	от	населението.	Възможните	причини	за	
тези	разлики	биха	могли	да	се	търсят	в	няколко	посоки.	На	първо	място,	трябва	да	
се	отбележи,	че	ролята	на	най-големите	компании	в	икономиката	на	област	Варна	
отслабва	за	сметка	на	средните	и	по-малките,	докато	тази	роля	за	област	Добрич	
е	сравнително	стабилна,	като	съотношението	между	приходите	на	най-големите	
100	компании	в	областта	и	съответния	БВП	е	около	50%.	На	второ	място,	въпреки	
че	разпределението	на	приходите	най-големите	фирми	и	в	двете	области	е	силно	
неравномерно,	то	това	за	област	Добрич	остава	силно	неравномерно	дори	и	на-
малявайки	броя	на	фирмите	и	запазвайки	само	най-едрите	в	извадката.	С	други	
думи,	концентрацията	на	фирмите	в	област	Добрич	изглежда	да	е	по-осезаема.	
Тези	резултати	показват,	че	грануларният	остатък	може	да	бъде	важен	компонент	
при	анализа	и	прогнозирането	на	БВП.

Бъдещи	изследвания	по	темата	биха	могли	да	задълбочат	разбирането	на	оп-
исаните	в	 статията	феномени	чрез	включването	на	повече	области	в	извадката	
или	използването	на	други	източници	на	данни.	На	тази	база	биха	могли	да	се	
потвърдят	или	допълнят	причините	за	различията	в	регионалното	развитие	в	Бъл-
гария.
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THE ROLE OF LARGE COMPANIES FOR REGIONAL MACROECONOMIC 
FLUCTUATIONS IN VARNA AND DOBRICH

Aleksandar TODOROV

Abstract

What	is	the	role	of	large	companies	for	macroeconomic	fluctuations?	The	article	provides	
a	partial	answer	to	this	question,	considering	the	influence	of	large	companies	on	the	growth	of	
gross	domestic	product	at	the	regional	level	-	using	Varna	and	Dobrich	districts	as	illustrative	
examples.	The	main	hypothesis	is	that	if	the	firm	size	distribution	is	highly	skewed	and	follows	
a	 so-called	 power	 law,	 then	 shocks	 in	 the	 productivity	 of	 the	 largest	 companies	 are	 also	
transmitted	at	 the	macroeconomic	 level.	For	Varna	district	 the	available	data	do	not	 support	
this	hypothesis,	but	for	Dobrich	district	the	hypothesis	cannot	be	rejected.	The	article	suggests	
different	mechanisms	that	could	be	at	the	root	of	these	differences.

Key words:	concentration,	granular	residual,	business	cycle,	regional	development
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Иновациите	в	съвременния	свят	са	от	изключително	важност	за	
всички.	Те	са	основа	за	висока	конкурентоспособност	на	фирми-
те,	икономически	растеж	на	икономиките	и	благоденствие	на	об-
ществата.	Научната	цел	в	статията	е	да	се	установят	различните	
лостове,	 модели	 и	 конкретни	 стимули	 за	 иновации	 и	 научноиз-
следователска	и	развойна	дейност	(НИРД)	в	петте	водещи	в	тази	
област	африкански	страни,	според	Global Innovation Index 20201. 
На	тази	основа	са	направени	изводи	и	насоки,	които	да	са	полез-
ни	както	от	научна	 гледна	точка,	 така	и	 за	подобряване	на	една	
обновена	иновационна	политика	на	България.	В	разработката	са	
използвани	различни	изследователски	методи	и	подходи,	 в	 това	
число	методите	на	анализ	и	синтез,	на	сравнение	и	на	причинно-
следствените	връзки,	както	и	системен	и	комплексен	подходи.
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Въведение

В	съвременния	свят	иновациите	са	един	от	ключовите	фактори	както	за	раз-
витие,	растеж	и	подобряване	на	конкурентоспособността	на	компаниите	и	ико-
номиките,	 така	и	 за	подобряване	на	качеството	на	живот	на	обществата.	Те	 се	
прилагат	 във	 високотехнологичните	 икономически	 сектори,	 но	 също	 така	 и	 в	
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традиционните,	в	образованието,	в	медицината,	в	услугите.	А	в	кои	сектори	от	
икономическия	и	обществения	живот	да	бъдат	подкрепяни	иновациите	и	какви	
конкретни	механизми	да	бъдат	прилагани	за	тяхното	стимулиране	е	прерогатив	
на	иновационната	политика	на	всяка	отделна	държава.	И	независимо,	че	когато	
става	дума	за	иновации	обикновено	се	прави	връзка	с	водещите	световни	иконо-
мики,	трябва	да	имаме	предвид,	че	всъщност	във	всички	части	на	света	се	полагат	
усилия	за	стимулиране	на	иновационната	дейност.	Особен	интерес	представляват	
държавите,	които	имат	ограничени	финансови	възможности	и	множество	полити-
чески,	икономически	и	социални	проблеми	и	въпреки	това	намират	подходящите	
инструменти,	за	да	провеждат	национални	иновационни	политики.	Нещо	повече	
–	в	много	страни	с	по-слаби	икономики	е	постигната	сравнително	висока	ефек-
тивност	на	прилаганите	мерки.	Именно	такава	е	ситуацията	в	няколко	африкан-
ски	държави,	които	са	водещи	в	тази	област	сред	другите	в	региона.	В	тази	връзка	
научната	цел	в	статията	е	да	се	установят	различните	лостове,	модели	и	конкрет-
ни	стимули	за	иновации	и	научноизследователска	и	развойна	дейност	(НИРД)	в	
петте	водещи	в	тази	област	африкански	страни,	според	Global Innovation Index 
2020,	и	да	се	направят	изводи	и	дадат	насоки,	които	да	са	полезни	както	от	науч-
на	гледна	точка,	така	и	за	подобряване	на	една	обновена	иновационна	политика	
на	България.	В	разработката	са	използвани	различни	изследователски	методи	и	
подходи,	в	това	число	методите	на	анализ	и	синтез,	на	сравнение	и	на	причинно-
следствените	връзки,	както	и	системен	и	комплексен	подходи.

1. Същност на иновационната политика 

За	иновационната	политика,	по	наше	мнение,	може	да	се	каже,	че	обхваща	
широко	многообразие	 от	 мерки	 по	 икономическо	 регулиране,	 данъчно	 облага-
не,	амортизационна	политика,	патентно-лицензионно	и	антитръстово	законода-
телство,	регулиране	на	пазара	на	технологии,	стимулиране	на	дребния	и	среден	
иновационен	бизнес	и	привличане	на	средства	за	реализация	на	нововъведения.	
Но	освен	всички	тези,	по-скоро	косвени,	мерки,	иновационната	политика	може	
да	 си	 служи	и	 с	 директни	плащания,	 нисколихвени	или	безлихвени	кредити	и	
субсидии2	за	развитие	на	иновативни,	високотехнологични	или	ключови	за	кон-
кретната	 страна	бизнеси,	 както	и	 с	 конкретни	държавни	поръчки	 за	доставяне	
на	иновативни	продукти,	услуги	или	процеси.	Тя	най-общо	е	курс	на	действие,	
избор	на	цели	и	насоки,	възприета	линия,	съдържаща	необходимите	мероприятия	
и	ресурси	за	постигане	на	целите,	и	е	свързана	с	елементите	на	властта	и	упра-
влението.	Според	Borrás	 и	 Edquist	 (2013)	 иновационната	 политика	може	 да	 се	
определи	и	като	комбинирани	действия,	предприети	от	публични	организации,	
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които	оказват	влияние	върху	иновационните	процеси.	Освен	това	тя	представлява	
съвкупност	от	стратегии,	програми,	мероприятия	и	други,	целящи	създаване	на	
благоприятни	условия	за	ускорено	развитие	на	НИРД	и	успешно	внедряване	на	
иновации	във	фирмите	и	на	пазара	(Райчев	2014).	Казано	на	по-съвременен	език,	
иновационната	политика	е	интерфейсът	между	политиката	за	научни	изследва-
ния	и	технологично	развитие	и	индустриалната	политика	и	има	за	цел	да	създаде	
благоприятна	рамка	за	извеждане	на	идеите	на	пазара	(Gouardères 2020).

Правилно	разработената	и	прилагана	иновационна	политика	според		Ерем-
кин	и	Сутырина	(2012),	трябва	да	оказва	позитивно	влияние	върху	склонността	
към	предприемачество,	макро-	и	микроикономическата	среда	на	взаимодействие	
между	фирмите	и	образователната	система,	която,	от	една	страна,	влияе	на	отно-
шението	към	иновациите,	а	от	друга	–	създава	компетентности,	необходими	за	
иновации.

Считаме,	че	иновационната	политика	следва	да	обхваща	освен	различните	
видове	индустрии,	в	това	число	както	високотехнологични,	така	и	традиционни,	
но	и	всички	останали	сфери	от	икономическия	и	социалния	живот,	а	именно	–	и	
стимули	за	иновации	в	услуги,	селско	стопанство,	социална	дейност,	здравеопаз-
ване	и	т.н.

Една	от	основните	цели	на	иновационната	политика,	освен	задоволяване	на	
различни	потребности	в	обществото,	е	повишаването	на	конкурентоспособност-
та	на	икономиката.	От	 тази	 гледна	 точка	иновационната	политика	би	могла	да	
бъде	много	 силен	 инструмент	 в	 ръцете	 на	 правителствата,	 защото	 икономиче-
ският	растеж	обикновено	води	и	до	повишаване	благосъстоянието	на	хората	и	
подобряване	качеството	на	живот	–	особено	важно	за	всички	африкански	страни.	
В	тази	връзка	е	от	значение	иновационната	политика	на	всяка	държава	да	не	се	
фокусира	 единствено	 върху	 някои	 данъчни	 облекчения	 или	 преки	 субсидии,	 а	
да	предлага	широк	набор	от	възможности.	Защото	за	всяка	компания	или	самос-
тоятелен	 иноватор,	 които	 се	 опитват	 да	 направят	 една	 иновация	 успешна,	 има	
различни	т.нар.	„най-подходящи“	стимули,	за	да	постигнат	успех.	За	някои	от	тях	
проблемите	се	намират	в	началните	фази	и	помощта	би	следвало	да	бъде	съсре-
доточена	към	фазите,	свързани	с	генериране	на	идеи	или	създаване	на	пилотни	
серии.	За	други,	трудностите	са	в	последващите	фази	като	например	пазарната	
реализация	на	новите	продукти	или	услуги	–	съответно	иновационната	политика	
трябва	да	предвижда	стимули	и	в	тази	област	и	т.н.	

Една	 от	 последните	 асоциации,	 които	 бихме	 направили	 по	 отношение	 на	
иновациите	 е	 континентът	Африка.	Може	би	 защото	икономическото	 развитие	
на	повечето	африкански	държави	е	много	по-слабо	от	това	на	водещите	световни	
икономики,	тъй	като	голяма	част	от	африканските	страни	 	са	независими	само	



141

Пламен	Павлов.	Иновационни	политики	
и	механизми	за	стимулиране	на	иновациите	в	пет	водещи	африкански	държави

от	няколко	десетилетия	и	в	повечето	от	тях	основните	трудности	не	произлизат	
от	това	как	да	се	постигне	възможно	най-високият	стандарт	на	живот,	а	по-ско-
ро	как	да	бъдат	преодолени	базови	проблеми	като	глада	или	обезпечаването	на	
населението	с	медикаменти	или	продукти	от	първа	необходимост.	Въпреки	това	
има	няколко	държави	от	Африка,	които	обръщат	специално	внимание	на	инова-
циите	и	провеждат	целенасочени	политики	за	тяхното	стимулиране.	Сред	тях	са	
Мавриций,	ЮАР,	Тунис,	Мароко	и	Кения.	Именно	те	са	класирани	най-напред	в	
класацията	на	Global Innovation Index	за	2020	година	(фиг.	1).

5

компания или самостоятелен иноватор, които се опитват да направят една 

иновация успешна, има различни т.нар. „най-подходящи“ стимули, за да 

постигнат успех. За някои от тях проблемите се намират в началните фази 

и помощта би следвало да бъде съсредоточена към фазите, свързани с

генериране на идеи или създаване на пилотни серии. За други, трудностите 

са в последващите фази като например пазарната реализация на новите 

продукти или услуги – съответно иновационната политика трябва да 

предвижда стимули и в тази област и т.н. 

Една от последните асоциации, които бихме направили по 

отношение на иновациите е континентът Африка. Може би защото 

икономическото развитие на повечето африкански държави е много по-

слабо от това на водещите световни икономики, тъй като голяма част от 

африканските страни  са независими само от няколко десетилетия и в 

повечето от тях основните трудности не произлизат от това как да се 

постигне възможно най-високият стандарт на живот, а по-скоро как да 

бъдат преодолени базови проблеми като глада или обезпечаването на 

населението с медикаменти или продукти от първа необходимост. Въпреки 

това има няколко държави от Африка, които обръщат специално внимание 

на иновациите и провеждат целенасочени политики за тяхното 

стимулиране. Сред тях са Мавриций, ЮАР, Тунис, Мароко и Кения. 

Именно те са класирани най-напред в класацията на Global Innovation

Index за 2020 година (фиг.1).

Фиг. 1. Най-иновативните африкански страни според GII 2020
Източник: Съставена от автора по данни от GII 2020.

Тъй	 като	 средствата,	 които	 тези	 държави	 отделят	 за	 стимулиране	 на	 ино-
вационната	дейност,	не	са	особено	големи	(с	изключение	на	ЮАР),	но	явно	при	
някои	от	тях	се	разходват	доста	ефективно,	изследването	на	техните	иновационни	
политики	и	различните	конкретни	лостове	и	механизми	за	стимулиране	на	ино-
вациите	и	НИРД	може	да	се	окаже	интересно	и	полезно	при	изработване	на	една	
бъдеща	подобрена	иновационна	политика	на	България.	В	тази	връзка	е	необходи-
мо	да	се	изследват	конкретните	иновационни	политики	във	водещите	пет	страни	
според	GII 2020	в	Африка,		а	именно	Мавриций,	Република	Южна	Африка,	Ту-
нис,	Мароко	и	Кения.

2. Иновационна политика на Мавриций

Мавриций	е	водещата	държава	в	областта	на	иновациите	за	континента	Аф-
рика.		Според	GII 2020,	тя	е	на	52	място	в	света	с	индекс	34,35	(WIPO,	2020).	Ин-
тересен	факт	относно	страната	е,	че	до	2018	г.	тя	се	движи	обикновено	над	80-то	
място	в	класациите	на	GII.	От	2019	г.	обаче,	управляващите	в	Мавриций	залагат	
сериозно	на	иновациите	и	то	не	само	на	документи,	а	и	като	реално	прилагане	на	
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мерките	за	подобряване	на	иновативността	и	се	прави	скок	от	30	места	напред	в	
класацията	на	GII	2020.

Иновационната	политика	на	страната	се	осъществява	с	водещата	роля	на	пра-
вителството	и	в	частност	на	Министерството	на	информационните	технологии,	
комуникациите	и	иновациите	(Ministry	of	Information	Technology,	Communication	
and	Innovation	2020).	Активно	участие	в	стимулирането	на	иновационната	дей-
ност	взема	и	Съветът	за	научни	изследвания	и	иновации	на	Мавриций.	След	2018	
г.	 в	 страната	 са	 приети	няколко	 важни	документа	 в	 областта	 на	 иновациите,	 в	
това	число	Национална	иновационна	рамка	2018	г.	–	2030	г.	(National	Innovation	
Framework	2018),	Дигитален	Мавриций	2030	(Digital	Mauritius	2030)	и	Стратегия	
за	изкуствен	интелект	на	Мавриций	(Mauritius	Artificial	Intelligence	Strategy	2018).	
Това	са	документи,	които	очертават	принципите	и	фокуса	на	иновационна	поли-
тика	на	островната	страна	до	2030	г.

В	Мавриций	 има	 различни	 варианти	 за	 директно	 стимулиране	 на	 инова-
ционната	и	изследователската	дейности.	Такива	са	Схемата	за	безвъзмездна	фи-
нансова	помощ	за	научни	изследвания	и	иновации	–	CRAIGS	(MRIC	2020),	която	
финансира	безвъзмездно	иновационни	проекти	в	размер	до	около	100000	евро.	
Други	инструменти	са	Схема	за	насърчаване	на	интелектуалната	собственост	–	
IPPS,	Схема	за	безвъзмездна	помощ	за	научни	изследвания	в	областта	на	соци-
алните	иновации	–	SIRGS,	Национална	схема	за	инкубатори	за	МСП	–	(NSIS),	
изследователски	и	иновационни	мостове	и	други.

Освен	това	за	периода	2014	г.	–	2020	г.	Мавриций,	в	сътрудничество	с	пред-
ставители	 от	 ЕС,	 участва	 в	 два	 проекта	 по	 европейската	 програма	 „Хоризонт	
2020“	 в	 областите	 „Лидерство	 в	 стимулиращи	 и	 индустриални	 технологии“	 и	
„Marie	Skłodowska	Curie	Actions“	(European	Commission	2020).	Островната	стра-
на	също	се	възползва	от	Седма	рамкова	програма	на	ЕС	с	шест	участия	в	шест	
проекта,	като	половината	от	тях	обхващат	научната	област	на	информационните	
и	комуникационни	технологии.

В	Мавриций	има	данъчни	облекчения	за	иновации	и	НИРД,	като	освен	мно-
жеството	данъчни	отстъпки,	които	могат	да	се	използват	в	различните	икономи-
чески	сектори	в	страната,	от	2017	г.	 се	прилага	освобождаване	от	данък	върху	
приходите	от	иновативни	продукти	–	за	период	от	осем	години,	ако	те	могат	да	
бъдат	патентовани	или	ако	е	софтуер,	той	трябва	да	може	да	бъде	защитен	като	
авторско	право	(Lomas	2017).

Общите	разходи	за	НИРД	в	Мавриций	за	2016	г.	–	2018	г.	са	между	0,4%	до	
0,3%	от	БВП	(UNESCO	2020).	В	реално	изражение,	това	са	около	42,8	милиона	
евро	на	година.	Общите	разходи	за	НИРД	на	глава	от	населението	са	около	33	
евро.
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3. Иновационна политика на Република Южна Африка

Република	Южна	Африка,	според	GII 2020,	е	класирана	втора	от	страните	на	
континента.		Тя	е	на	60-то	място	в	света	с	индекс	32,67	(WIPO	2020).

Най-важният	документ,	очертаващ	пътната	карта	за	прехода	на	Южна	Афри-
ка	към	диверсифицирана	икономика	до	2030	г.,	е	Националният	план	за	развитие	
(South	African	Government	2012).	Той	се	отнася	както	за	икономическата,	така	и	
за	социалната	и	културната	политики	на	страната,	като	иновациите	са	в	основата	
на	почти	всяка	област.

Други	важни	елементи	при	реализиране	на	иновационната	политика	на	стра-
ната	са	Национална	интегрирана	система	за	кибернетичната	инфраструктура	(The	
Council	for	Scientific	and	Industrial	Research	2020)	и	Планът	за	действие	на	индус-
триална	политика	2018/19	–	2020/21	(South	African	Government	2018).	Интегрира-
ната	система	насърчава	научното	и	индустриалното	развитие	чрез	предоставяне	
на	високопроизводителни	изчислителни	възможности,	високоскоростен	мрежов	
капацитет	и	национална	инфраструктура	за	данни	за	изследвания,	осигурявайки	
безпроблемен	достъп	за	изследователските	и	образователни	общности	в	Южна	
Африка.	Планът	за	действие	предоставя	рамка	за	развитието	на	цялата	южноаф-
риканска	индустрия,	като	е	отделено	специално	място	и	на	иновациите	и	техно-
логиите,	в	т.ч.	на	технологично	съзряване	и	комерсиализация	на	големи	проекти	
за	научноизследователска	и	развойна	дейност,	които	имат	потенциал	да	създадат	
значителни	индустрии	в	нововъзникващите	технологични	области.

Основните	органи,	участващи	в	осъществяване	на	иновационна	политика	в	
РЮА,	са	Министерството	на	висшето	образование,	науката	и	технологиите,	Ми-
нистерството	на	търговията,	промишлеността	и	конкуренцията,	Министерството	
на	телекомуникациите	и	пощенските	услуги,	Академията	на	науките	на	Южна	
Африка,	Южноафриканската	агенция	за	технологични	иновации.

Пряко	финансиране	на	иновационна	дейност	в	РЮА	може	да	се	получи	по	
различни	програми	(Technological	Innovation	Agency	2020)	като:	1)	Програма	за	
технологични	станции,	която	има	за	цел	да	подобри	конкурентоспособността	на	
индустрията	чрез	прилагането	на	специализирани	знания,	иновации	и	техноло-
гии	и	улесняване	на	взаимодействието	между	индустрията	и	академичните	сре-
ди;	2)	Програма	„Иновации	за	приобщаващо	развитие“;	3)	Младежка	програма	за	
иновации	в	технологиите,	насочена	към	финансиране	и	подпомагане	на	младежи	
на	възраст	между	18	–	30	години,	които	имат	иновативни	идеи	и	потенциал	за	
създаване	на	нов	бизнес;	4)	Глобалната	иновационна	програма	Cleantech,	фокуси-
рана	върху	насърчаването	на	иновациите	в	чистите	технологии	и	подпомагането	
на	предприемачите	при	разрастването	на	техните	малки,	средни,	микро-	и	стар-
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тиращи	предприятия;	5)	Програма	за	иновационни	умения.
В	Южна	Африка	се	прилага	и	непряко	стимулиране	на	иновациите	чрез	да-

нъчни	 облекчения	 за	 фирмите	 (Department	 of	 Science	 and	 Innovation	 2019).	От	
облагаемия	корпоративен	доход	могат	да	се	приспадат	до	150%	от	текущите	или	
капиталовите	разходи	за	НИРД,	без	таван	на	сумата.	Този	стимул	е	достъпен	за	
бизнес	от	всякакъв	мащаб	(както	за	МСП,	така	и	за	големи)	и	във	всички	сектори	
на	икономиката.

Общите	 разходи	 за	НИРД	 в	 Република	Южна	Африка	 (UNESCO	2020)	 за	
2016	г.	–	2018	г.	са	0,8%	от	БВП.	В	реално	изражение	това	са	от	1,6	до	1,9	мили-
арда	евро	на	година.

4. Иновационна политика на Тунис

Тунис	е	третата	държава	според	GII 2020	за	континента	Африка.		Тя	е	на	65-
то	място	в	света	с	индекс	31,21	(WIPO	2020).	

В	Тунис	иновационната	политика	е	в	ресора	на	Министерството	на	промиш-
леността	и	МСП,	чрез	Агенцията	за	насърчаване	на	индустрията	и	иновациите.	
Тя	изпълнява	правителствената	политика,	свързана	с	насърчаването	на	индустри-
алния	сектор	и	иновациите.	В	самата	агенция	е	обособен	и	Център	за	иновации	
и	 технологично	 развитие	 (Agence	 de	 Promotion	 de	 l’Industrie	 et	 de	 l‘Innovation		
2020).	Министерството	 на	 висшето	 образование	 и	 научните	 изследвания	 също	
участва	в	прилагането	на	иновационната	политика	на	страната.	Освен	това	в	Ту-
нис	действа	Националната	агенция	за	насърчаване	на	научните	изследвания,	чи-
ято	основна	цел	е	да	подпомага	публичните	изследователски	структури.	С	важна	
роля	по	отношение	на	иновациите	в	страната	са	и	технополисите,	които	предста-
вляват	пространства,	в	които	са	настанени	дейности	в	областта	на	обучението,	
научно-техническите	 изследвания,	 производството	 и	 технологичното	 развитие.	
Основната	им	цел	е	да	се	насърчава	конкурентният	капацитет	на	икономиката	и	
да	се	развиват	нейните	технологични	компоненти,	като	се	стимулират	техноло-
гичните	иновации.

В	областта	на	иновациите	и	високите	технологии,	в	страната	действа	Нацио-
нален	стратегически	план	Цифров	Тунис	2020	(République	Tunisienne	2020),	а	от	
началото	на	2020	г.	се	подготвя	Национална	стратегия	за	насърчаване	на	индус-
трията	и	иновациите	2035.

В	Тунис	се	прилагат	няколко	програми	и	различни	фондове,	които	стимули-
рат	иновациите,	като	Програма	за	надграждане	(PMN)	и	Програма	за	подкрепа	на	
конкурентоспособността	на	бизнеса	и	улесняване	на	достъпа	до	пазара	(PCAM);	
Рисков	 взаимен	 фонд	 (IN‘TECH),	 който	 финансира	 високо	 технологични	 ино-
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вативни	 проекти;	 Фонд	 за	 насърчаване	 на	 индустриалната	 децентрализация	
(FOPRODI);	Стимулираща	схема	 за	 креативност	и	иновации	в	областта	на	ин-
формационните	и	комуникационните	технологии	(RIICTIC);	Фонд	за	подпомага-
не	на	стартиращи	иновационни	бизнеси,	който	инвестира	в	дялове	от	собствения	
капитал	на	новосъздадените	иновативни	компании,	които	имат	силен	потенциал	
за	 развитие,	 след	 което,	 когато	 иновативните	 компании	 се	 утвърдят	 на	 пазара,	
имат	възможност	да	изкупят	обратно	дяловете	си.

В	 Тунис	 действат	 и	 някои	 данъчни	 облекчения	 за	 иновации	 (Agence	 de	
Promotion	de	l’Industrie	et	de	l‘Innovation	2020)	като	освобождаване	от	данък	пе-
чалба	 за	 инвестиции	 в	 капитала	 на	 технологични	 и	 иновационни	 компании	 (с	
изключение	на	инвестициите	във	финансовия	и	енергийния	сектор,	но	без	да	се	
включват	възобновяеми	източници,	добивна	промишленост,	недвижими	имоти,	
местно	потребление,	търговия	и	телекомуникации).	Освобождаване	от	данък	за	
първите	четири	 години	 за	новосъздадени	компании,	 в	 т.ч.	и	иновативни,	 както	
следва:	 100%	 за	 първата	 година,	 75%	 за	 втората	 година,	 50%	 за	 третата	 годи-
на,	25%	за	четвъртата	година.

Брутните	вътрешни	разходи	за	НИРД	в	Тунис	(UNESCO,	2020)	за	периода	
2016	г.	–	2018	г.	е	0,6%	от	БВП	или	в	парично	изражение	–	между	185	и	216	ми-
лиона	евро	годишно.

5. Иновационна политика на Мароко

Мароко	е	четвъртата	държава	според	GII 2020	за	континента	Африка.		Тя	е	
на	75-то	място	в	света	с	индекс	28,97	(WIPO	2020).	Въпреки	това,	в	страната	има	
разработени	и	действат	няколко	стратегически	документа	в	областта	на	иноваци-
ите	и	изследователската	дейност	(Royaume	du	Maroc	2020)	като	най-значимите	от	
тях	са	Иновационна	стратегия	на	Мароко	и	Национална	стратегия	за	развитие	на	
научните	изследвания	до	2025	г.	(Royaume	du	Maroc,	Ministère	de	l’Enseignement	
Supérieur,	de	la	Recherche	Scientifique	et	de	la	Formation	des	Cadres	2020).

Основните	 институции	 и	 организации,	 отговорни	 за	 прилагане	 на	 инова-
ционни	политики	 в	Мароко,	 са	Постоянен	министерски	 комитет	 за	 научни	из-
следвания	 и	 технологично	 развитие;	 Министерство	 на	 висшето	 образование,	
научните	изследвания	и	обучението	на	кадрите;	Академия	на	науките	и	техно-
логиите	„Хасан	II“;	Върховен	съвет	за	образование,	обучение	и	научни	изслед-
вания;	Национален	фонд	за	подкрепа	на	научните	изследвания	и	технологичното	
развитие;	Национален	център	за	научни	и	технически	изследвания.

В	северноафриканската	страна	през	последните	години	са	прилагани	различ-
ни	програми	за	пряко	стимулиране	на	иновациите	и	НИРД	на	национално	равни-
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ще.	Такива	са	Мрежа	за	инкубация	и	развитие	на	Мароко;	Програма	INOV’ACT;	
Програми	за	насърчаване	на	върхови	постижения;		Програми	за	университетско	и	
бизнес	партньорство.	Освен	това	иноватори	и	учени	от	Мароко	имат	възможност	
за	получаване	на	финансиране	и	по	международни	програми	като	Мароканско-
Валонско	сътрудничество,	Мароканско-Катарско	сътрудничество,	както	по	други	
двустранни	програми.

В	Мароко	няма	данъчни	облекчения	конкретно	и	само	за	иновации	или	НИРД.	
Но	иноваторите	могат	да	се	възползват	от	отстъпки	в	области	като	автомобилна,	
космическа,	електронна,	химическа,	фармацевтична	индустрии	чрез	фонда	„Ха-
сан	II“	(Moroccan	Investment	Development	Agency	2020).	Също	така	при	големи	
инвестиционни	проекти	–	над	9200000	евро,	в	това	число	и	иновационни,	може	да	
се	иска	освобождаване	от	ДДС	и	вносни	мита.	В	областта	на	селското	стопанство	
също	могат	да	се	ползват	данъчни	облекчения	(Worldwide	Tax	Summaries	Online	
2020),	в	т.ч.	и	от	иновативни	компании,	като	отстъпките	са	различни	в	зависимост	
от	големината	на	предприятието.

Брутните	вътрешни	разходи	за	НИРД	в	Мароко	(UNESCO	2020)	по	последни	
налични	данни	(за	2010	г.)	е	0,7%	от	БВП	или	в	парично	изражение	са	около	510	
милиона	евро.

6. Иновационна политика на Кения

Кения	е	петата	държава	според	GII 2020	за	континента	Африка.		Тя	е	на	86-то	
място	в	света	с	индекс	26,13	(WIPO	2020).

Основните	 институции	 и	 организации,	 отговорни	 за	 реализиране	 на	 ино-
вационната	политика	на	Кения,	са	Министерството	на	науката,	технологиите	и	
иновациите;	Националната	комисия	за	наука,	технологии	и	иновации	(NACOSTI,	
2020);	Кенийската	национална	агенция	за	иновации	и	Националният	изследова-
телски	фонд.

Министерството	на	науката,	технологиите	и	иновациите	отговаря	за	поли-
тиката,	планирането	и	контрола	при	финансиране	на	иновациите	и	НИРД.	То	ко-
ординира	изпълнението	на	водещи	програми	за	всички	секторни	министерства,	
департаменти	и	агенции	по	отношение	на	науката,	технологиите	и	иновациите.

Един	от	важните	документи	по	отношение	на	икономическото	и	социално	
развитие	на	страната	е	Kenya	Vision	2030.	В	него,	наред	с	редица	поставени	за	
решаване	проблеми	в	области	като	доходи,	здравеопазване,	изхранване,	се	отчита	
и	ключовата	роля	на	науката,	технологиите	и	иновациите	в	създаването	на	богат-
ство	и	изграждането	на	човешкия	капитал,	необходим	за	прехода	към	икономика,	
базирана	на	знанието	(Kenya	Vision	2030,	2017).	Освен	това	в	Кения	от	Минис-
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терството	на	образованието	е	разработена	Научна, технологична и иновационна 
политика	(Republic	of	Kenya,	Ministry	of	Education	2017),	която	съдържа	задъл-
бочени	анализи,	визия,	цели,	политики	и	стратегии	в	тези	области.	Конкретно	в	
областта	на	иновациите	са	предвидени	усилия,	които	включват	развитие	на	ино-
вационни	центрове,	бизнес	инкубатори,	научни	паркове	и	специални	икономиче-
ски	зони	за	конвертиране	на	идеи,	изследвания	или	прототипи	на	жизнеспособни	
продукти	и	услуги.

В	Кения	действат	няколко	програми	за	финансиране	на	иновационна	дей-
ност	и	НИРД,	по	които	може	да	се	получи	пряко	финансиране,	като	„Грант	за	на-
ука,	технологии	и	иновации“;	„Изграждане	на	капацитет	за	ИКТ“;	„Подхранване	
на	ИКТ	предприемачеството“;	„Национални	награди	за	иновации“;	„Стипендии	
за	лидери	в	иновациите“	и	други.

Непреките	стимули	са	насочени	към	данъчни	облекчения,	които	не	са	пряко	
за	иновации	и	НИРД,	но	от	тях	могат	да	се	възползват	всички	компании,	направи-
ли	инвестиции	в	Кения	(Kenya	Revenue	Authority	2020).	Отстъпките	са	най-често	
под	формата	на	 увеличени	 амортизационни	 ставки	 за	 първата	 година	 (в	 някои	
случаи	и	за	следващи	години)	след	инвестирането	в	сгради,	машини,	фермерски	
дейности	или	за	покупка	или	придобиване	на	право	на	ползване	на	оптичен	кабел	
от	телекомуникационен	оператор	и	варират	между	10%	и	50%.

Брутните	вътрешни	разходи	за	НИРД	в	Кения	(UNESCO	2020)	по	последни	
налични	данни	(за	2010	г.)	са	0,8%	от	БВП	или	в	парично	изражение	са	около	380	
милиона	евро.

7. Анализ на особеностите на иновационните политики на петте 
африкански държави

Ако	 анализираме	по-подробно	 тези	пет	 водещи	в	 областта	на	иновациите	
африкански	държави,	ще	установим,	че	има	редица	сходства.	Във	всички	тях	има	
разработени	стратегически	документи	в	областта	на	иновационната	политика.	И	
независимо	че	фокусът	им	е	различен	–	от	иновации	в	промишлеността,	селското	
стопанство,	научната	и	изследователска	дейност,	до	висока	иновативност	на	МСП	
или	нещо	друго,	политиките	се	изпълняват,	като	се	прави	опит	да	се	прилагат	раз-
лични,	но	възможно	най-подходящи	за	конкретната	страна	подходи	и	стимули.

Във	всички	пет	разгледани	страни	основният	двигател	за	изпълнение	на	ино-
вационната	политика	са	правителствата	–	директно	чрез	определени	министер-
ства	или	чрез	конкретни	държавни	агенции.

Друга	важна	особеност	в	тези	африкански	държави	е	наличието	на	непреки	
стимули	за	иновации	или	НИРД	във	всяка	една	от	тях.	Разбира	се,	има	и	нюанси	
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–	в	Мавриций,	Република	Южна	Африка	и	Тунис	облекченията	са	данъчни	и	са	
пряко	насочени	към	НИРД	и	иновациите.	В	Мароко	и	Кения	също	има	данъчни	
облекчения,	но	те	са	ориентирани	към	всички	инвестиции,	отговарящи	на	опре-
делени	условия,	в	т.ч.	и	за	иновационни	дейности,	а	не	са	специално	подготвени	
за	иновации	и	НИРД.	От	казаното	може	би	трябва	да	направим	извода,	че	данъч-
ните	облекчения,	които	пряко	визират	стимулирането	на	иновациите	и	НИРД,	са	
по-ефективни	от	общите	мерки	в	тази	насока,	защото	Мавриций,	ЮАР	и	Тунис	в	
класацията	на	GII 2020	са	много	преди	Мароко	и	Кения,	които	не	прилагат	такива	
специални	облекчения.

Друг	 факт	 е,	 че	 във	 всички	 пет	 държави	 брутните	 вътрешни	 разходи	 за	
НИРД,	като	процент	от	БВП,	са	между	0,3%	в	Мавриций	и	0,8%	ЮАР	и	Кения	
(фиг.2),	което	е	много	ниско	ниво	на	фона	на	водещите	иновативни	страни	в	све-
та,	(например	в	Израел	и	Република	Корея	–	тези	разходи	са	над	4,5%)	(UNESCO	
2020).	Още	повече	–	това	са	водещите	пет	държави	от	африканския	континент	по	
отношение	на	иновациите.	

 15 

Във всички пет разгледани страни основният двигател за изпълнение 

на иновационната политика са правителствата – директно чрез определени 

министерства или чрез конкретни държавни агенции. 

Друга важна особеност в тези африкански държави е наличието на 

непреки стимули за иновации или НИРД във всяка една от тях. Разбира се, 

има и нюанси – в Мавриций, Република Южна Африка и Тунис 

облекченията са данъчни и са пряко насочени към НИРД и иновациите. В 

Мароко и Кения също има данъчни облекчения, но те са ориентирани към 

всички инвестиции, отговарящи на определени условия, в т.ч. и за 

иновационни дейности, а не са специално подготвени за иновации и 

НИРД. От казаното може би трябва да направим извода, че данъчните 

облекчения, които пряко визират стимулирането на иновациите и НИРД, 

са по-ефективни от общите мерки в тази насока, защото Мавриций, ЮАР и 

Тунис в класацията на GII 2020 са много преди Мароко и Кения, които не 

прилагат такива специални облекчения. 

Друг факт е, че във всички пет държави брутните вътрешни разходи 

за НИРД, като процент от БВП, са между 0,3% в Мавриций и 0,8% ЮАР и 

Кения (фиг.2), което е много ниско ниво на фона на водещите иновативни 

страни в света, (например в Израел и Република Корея – тези разходи са 

над 4,5%) (UNESCO 2020). Още повече – това са водещите пет държави от 

африканския континент по отношение на иновациите.  

 
Фиг. 2 Брутни вътрешни разходи за НИРД в Мавриций, ЮАР, Тунис, 

Мароко и Кения 
Източник: Съставена от автора по данни от UNESCO 2020. 
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Източник: Съставена от автора по данни от UNESCO 2020.

От	друга	страна	–	ниските	разходи,	които	прави	Мавриций,	но	постигнатите	
добри	резултати	показват,	че	подбраните	основни	инструменти	и	лостове	в	ино-
вационната	политика	на	страната	се	прилагат	правилно	и	дават	добри	резултати.	
Това	означава,	че	е	от	съществено	значение	за	постигане	на	висока	иновативност	
в	различните	икономики		не	само	да	се	разходват	много	средства,	а	те	да	са	пра-
вилно	насочени	и	прилагани	чрез	най-подходящите	инструменти	от	иновацион-
ната	политика	на	конкретната	държава.	

Друга	важна	информация	относно	иновационните	политики	на	петте	воде-
щи	африкански	страни	според	GII 2020	и	разходваните	от	тях	средства	за	стиму-
лиране	на	иновационната	и	научноизследователска	дейност	може	да	се	получи,	
ако	се	разгледат	разходите	от	БВП	за	НИРД,	падащи	се	на	човек	от	населението.	
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Този	показател	може	да	се	определи,	като	се	отнесат	разходите	от	БВП	за	НИРД	
към	броя	на	населението	на	съответната	държава	(табл.1).

Таблица1
Разходи от БВП за НИРД, разпределени на човек от населението

Страна Място в 
GII 2020

Разходи 
от БВП за 

НИРД в ми-
лиони евро

Население
Разходи от БВП 

за НИРД на 
глава от населе-

нието в евро
I II III IV V=III/IV

Мавриций 52 42,8 1295462 33,04
Република	Южна	Африка 63 1900 57092143 33,28

Тунис 65 216 11805501 18,30
Мароко 75 510 36439551 14,00
Кения 86 380 51517661 7,38

Източник: Данните за разходи от БВП за НИРД са от UNESCO (2020).  
Данните за населението на страните са от Wikipedia (2020).

На	база	посочените	данни	може	да	се	обобщи,	че	във	всичките	пет	страни	
разходите	от	БВП	за	НИРД	на	глава	от	населението	не	са	високи	–	около	33	евро	
в	Мавриций	и	ЮАР	и	изключително	скромните	7,4	евро	в	Кения.	Това,	заедно	с	
ниския	процент	брутни	вътрешни	разходи	за	НИРД,	всъщност	са	две	от	важните	
причини,	дори	водещите	държави	в	континента	Африка	да	са	извън	първите	пет-
десет	в	света	–	в	областта	на	иновациите.

От	направените	анализи	и	изводи	могат	да	бъдат	изведени	три	важни	насоки 
по	отношение	разработването	на	нова	иновационна	политика	на	България.	Пър-
во	–	независимо	че	мерките,	които	се	прилагат	за	стимулиране	на	иновациите,	
са	изключително	многообразни,	те	трябва	да	бъдат	така	подбрани,	че	да	пасват	
най-добре	на	специфичните	характеристики	на	икономиката	и	обществото.	И	тук	
трябва	 да	 се	 подчертае,	 че	 е	 необходим	пакет	 от	 дългосрочни,	 добре	прецене-
ни	мерки,	а	не	текущи	кратковременни	решения.	Второ	–	наличието	на	конкрет-
ни	данъчни	отстъпки	 за	иновиращите	 компании	или	 самостоятелни	иноватори	
действа	положително	на	цялата	икономика	и	е	важен	фактор	за	подобряване	на	
иновативността	на	държавата,	която	ги	прилага.	В	случая	с	България	–	ниският	
корпоративен	данък	за	всички	икономически	субекти	явно	не	е	достатъчен	стимул	
в	тази	насока	и	е	необходимо	да	се	мисли	и	в	посока	намаляване	на	данъчната,	а	
може	би	и	осигурителна	тежест	за	висококвалифицирания	персонал	(български	и	
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чуждестранен),	зает	с	научноизследователска	и	друга	иновационна	дейност	както	
в	 научните	 организации,	 така	 и	 в	 предприятията	 от	 различните	 икономически	
сектори.	 	Трето	–	постигането	на	значими	резултати	в	областта	на	иновациите	
и	НИРД	е	обвързано	с	преките	разходи	от	БВП	в	тази	посока.	За	съжаление	и	в	
това	отношение	България,	с	разход	от	около	60	евро	на	човек	от	населението,	е	
много	далеч	от	световните	иновационните	лидери	–	Швейцария	–	над	2380	евро,	
Израел	–	над	1890	евро	и	Швеция	–	1530	евро	(UNESCO	2020)	и	много	по-близо	
до	водещите	африкански	страни	Мавриций	и	ЮАР.	Това	на	практика	означава,	
че	в	мнозинството	от	случаите	у	нас	иновациите	се	случват	въпреки	държавната	
намеса,	а	не	с	нейна	помощ.	От	изключителна	важност	е	разходите	за	НИРД	и	
иновации	да	бъдат	изведени	като	приоритетно	перо	в	следващите	републикански	
бюджети,	за	да	бъдат	постигнати	по-значими	резултати.

Заключение

Независимо	че	в	световен	план		петте	разгледани	африкански	държави	не	са	
сред	водещите	относно	иновациите,	то	в	регионален	аспект	те	са	лидери	в	тази	
област.	Когато	анализираме	иновационните	способности	на	различните	страни,	
трябва	да	се	отчитат	и	редица	други	подробности,	отнасящи	се	до	тяхното	ця-
лостно	икономическо	развитие,	до	неотдавнашни	политически	и	социални	про-
блеми	(както	е	в	ЮАР,	Мароко,	Тунис),	до	предприемаческите	нагласи	и	много	
други	фактори,	 които	 влияят	 на	 иновативността.	Но	 все	 пак	 тези	 страни	 имат	
няколко	 общи	черти,	 освен	 че	 са	 водещи	 в	 областта	 на	 иновациите	 в	Африка.	
Всички	 те	 прилагат	 разнообразни	 програми	 за	 директно	финансиране	 на	 ино-
вациите	и	НИРД	в	страните	си,	които	се	финансират	от	националните	бюджети,	
като	навсякъде	съответните	министерства	или	други	държавни	органи	или	аген-
ции	прокарват	националните	иновационни	политики.	Важно	е	да	се	отбележи,	че	
във	всички	тези	5	държави,	в	стремежа	да	се	развиват	иновациите,	се	прилагат	и	
данъчни	облекчения	–	както	пряко	насочени	към	НИРД	и	иновации,	така	и	общи	
за	различни	инвестиционни	проекти	като	непреки	мерки	в	тази	посока.	

В	заключение,	за	да	бъде	силна	и	иновативна	една	икономика,	не	е	задължи-
телно	тя	да	е	богата	на	петрол,	да	е	бивша	колониална	сила,	да	е	сред	най-големи-
те	икономики	в	света	–	предпоставки,	които	безспорно	могат	да	дадат	предимство	
в	това	отношение.	Много	важно	е	обаче	страната	да	има	правилна	политика	и	
стратегия	 за	иновативно	развитие	на	националното	стопанство,	да	 се	прилагат	
подходящите	фискални	стимули	и	иновациите	да	са	осъзнат	приоритет	за	цялото	
общество.
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Бележки:
1 Global innovation index	предоставя	подробни	показатели	за	иновациите	в	

131	държави	и	икономики	по	света	(за	2020	г.).	Той	представлява	годишна	кла-
сация	на	страните	по	техния	капацитет	и	успех	в	областта	на	иновациите.	Пуб-
ликува	се	от	Университета	„Корнел“,	INSEAD	и	Световната	организация	за	ин-
телектуална	собственост	в	партньорство	с	други	организации	и	институции	и	се	
основава	както	на	субективни,	така	и	на	обективни	данни,	получени	от	няколко	
източника,	включително	Международния	съюз	по	телекомуникации,	Световната	
банка	и	Световния	икономически	форум.	Неговите	81	индикатора	изследват	ши-
рока	визия	относно	иновациите,	включително	политическата	среда,	образование-
то,	инфраструктурата	и	сложността	на	бизнеса.

2	Трябва	да	се	отчете	фактът,	че	не	всички	страни	имат	пълна	свобода	по	
отношение	на	преките	субсидии,	в	това	число	и	за	иновации	(например	страните	
–	членки	на	ЕС.).	
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INNOVATION POLICIES AND MECHANISMS USED FOR STIMULATING  
THE INNOVATIONS IN THE FIVE LEADING AFRICAN COUNTRIES

Plamen PAVLOV

Abstract
Innovations	 in	 the	 modern	 world	 are	 of	 great	 importance	 for	 everyone.	 They	 are	 the	

basis	 for	high	competitiveness	of	companies,	economic	growth	of	economies	and	prosperity	
of	societies.	The	scientific	objective	of	the	article	is	to	identify	the	various	levers,	models	and	
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specific	 incentives	 for	 innovation	 and	 research	 and	 development	 (R&D)	 in	 the	 five	 leading	
African	countries	in	this	area,	according	to	the	Global	Innovation	Index	2020.	On	this	basis,	
conclusions	and	guidelines	have	been	worked	out,	that	are	useful	both	from	a	scientific	point	
of	view	and	for	improving	the	renewed	innovation	policy	of	Bulgaria.	The	article	uses	various	
research	methods	and	approaches,	including	methods	of	analysis	and	synthesis,	comparison	and	
causation,	as	well	as	systematic	and	complex	approaches.

Key words: innovation	policies,	innovations,	stimulating	innovation
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Целта	на	изследването	 е	 да	 се	 разгледат	и	 анализират	 основни-
те	 подходи	 за	 счетоводно	 третиране	 съгласно	 изискванията	 на	
МСФО	от	лизингополучателите	и	лизингодателите	по	оперативен	
лизинг,	които	са	засегнати	от	новите	постановки	и	извънредната	
епидемична	обстановка.	С	измененията	в	МСФО	16	Лизинг	бяха	
създадени	облекчения	за	лизингополучателите,	които	през	2019	г.	
приложиха	новите	изисквания,	а	през	2020	г.	следваше	да	отчи-
тат	изменения	в	лизинговите	договори.	Въпросите	на	отчитането	
на	въведеното	практически	целесъобразно	третиране	са	обект	на	
разглеждане	в	счетоводството	на	лизингополучателите	и	лизинго-
дателите.	Обсъждат	се	въпросите	относно	адекватното	оповестя-
ване	на	подходите	и	политиките,	които	паралелно	с	практически	
целесъобразното	 третиране	 на	 измененията	 в	 договорите	 за	 ли-
зинг	предоставят	полезна	информация	за	ефекта,	който	лизингът	
оказва	 на	 финансовото	 състояние,	 финансовите	 резултати	 и	 па-
ричните	потоци.

© 2021 Икономически университет – Варна

Цитиране: ГЕНОВ,	С.	 (2021)	Отчитане	 на	 промените	 в	 договорите	 за	 оперативен	 лизинг	
в	условията	на	пандемия	за	предприятията,	изготвящи	финансовите	си	отчети	на	базата	на	
Международните	счетоводни	стандарти.	Известия. Списание на Икономически университет – 
Варна,	65	(2),	с.	155	– 172.



156

Известия 
2021  •  том 65  •  №2

Въведение

Обявеното	на	13	март	2020	г.	извънредно	положение	беше	преустановено,	
считано	от	13	май	2020	г.р	и	заменено	с	„извънредна	епидемична	обстановка“,	
която	 правителството	 последователно	 удължава	 и	 която	 е	 в	 сила	 до	 30	 април	
2021г.1		Целта	на	Закона,	от	една	страна,	е	да	се	възпрепятства	разпространението	
на	COVID-19	чрез	въвеждане	на	мерки	за	социална	дистанция	и	ограничаване	
на	физическото	присъствие	на	хора.	От	друга	страна,	е	налице	стремеж	да	се	об-
лекчат	неблагоприятните	последици	за	засегнатите	лица,	осигуряване	на	баланс	
между	мерките	за	защита		процесуалните	и	материалните	им	права	и	мерките	за	
осигуряване	на	фискална	сигурност	за	бюджета.2 

Осигуряването	 на	 социална	 дистанция	 и	 ограничаването	 на	 физическото	
присъствие	на	хора	наложи	ограничаването	и	затварянето	на	определени	бизнеси.

По	отношение	на	засегнатите	лица	се	прилагат	икономически	мерки	–	мерки	
за	преференциално	кредитиране,	мерки	с	инвестиционен	характер	за	микропред-
приятия,	малки,	средни	и	големи	предприятия,	както	и	за	общинни,	публично-
частни	партньорства,	самоосигуряващи	се	и	самонаети	лица,	за	земеделски	про-
изводители	и	за	туризма.3 

Посочените	обстоятелства	водят	до	намалени	или	липса	на	приходи	от	дей-
ностите	на	засегнатите	предприятия.	В	същото	време	осъществяването	на	бизнес	
в	наети	търговски	и	производствени	помещения	и	наличието	на	наети	активи	е	
свързано	с	наемни	вноски,	които	са	договорени	и	се	дължат	на	времева	база,	не-
зависимо	от	намалените	обороти	или	липсата	на	такива	при	наемателя.	

Пандемията	COVID-19	принуди	много	лизингодатели	да	направят	отстъпки	
за	дължимите	наеми	на	лизингополучателите.	Това	се	случва	на	база	на	клаузите	
на	съществуващите	договори	(форсмажор,	непреодолима	сила	и	др.	)	или	с	допъл-
нително	договаряне	за	намаляването	или	освобождаването	(изцяло	или	частично)	
от	наемни	вноски	за	определен	период,	както	и	на	други	изменения	в	договорите	
за	лизинг.	Прилагането	на	изискванията	на	МСФО	16	Лизинг	(МСФО	16)	в	насто-

1 Закон	 за	мерките	 и	 действията	 по	 време	 на	 извънредното	 положение,	 обявено	 с	 решение	
на	Народното	събрание	от	13	март	2020	г.	и	за	преодоляване	на	последиците.		ДВ,	бр.	55	от	
19.06.2020г.);	 Решение	№	72	 от	 2021	 г.	 за	 удължаване	 срока	на	 извънредната	 епидемична	
обстановка	до	30	април	2021	г.	(	обявена	с	Решение	№	325	на	Министерския	съвет	от	2020	г.	
,	последно	удължена	с	Решение	№	855	на	Министерския	съвет	от	2020	г.).

2 Становище	№	20-00-54	от	27.03.2020	г.	Национална	агенция	за	приходите	по	прилагане	
на	Закона	за	мерките	и	действията	по	време	на	извънредното	положение,	обявено	с	ре-
шение	на	Народното	събрание	от	13.03.2020	г.).

3	Единен	информационен	портал,	Икономически	мерки	|	coronavirus.bg (http://coronavirus.bg/
bg/merki/ikonomicheski#).
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ящата	среда	и	промените	във	взаимоотношенията	между	лизингодатели	(наемо-
датели)	и	лизингополучатели	(наематели)	повдига	редица	практически	въпроси,	
свързани	със	счетоводното	отчитане	на	договорите	за	оперативен	лизинг.

Целта	на	настоящата	статия	е	да	се	разгледат	и	анализират	основните	под-
ходи	за	счетоводно	третиране	съгласно	изискванията	на	МСФО	от	лизингополу-
чателите	и	лизингодателите	по	оперативен	лизинг,	които	са	засегнати	от	новите	
постановки	и	извънредната	епидемична	обстановка.

Постановка на въпроса

В	последните	десетилетия	лизингът	се	превърна	в	един	от	най-важните	ин-
струменти	за	финансиране,	замествайки	финансирането	чрез	класическия	банков	
кредит.	На	наемателя	се	предоставя	право	на	ползване	на	актив,	без	да	се	налага	
незабавно	да	се	заплаща	неговата	покупна	стойност.	Счетоводството	може	да	от-
чита	операциите	като	класически	наем.	Тук	наемодателят	като	юридически	соб-
ственик	продължава	да	признава	имуществото	–	предмет	на	лизинговия	договор,	
като	дълготраен	материален	актив	и	да	го	амортизира	в	рамките	на	полезния	му	
живот.	Лизинговата	вноска	се	признава	периодично	като	приход	от	наем.	Наема-
телят,	от	друга	страна,	периодично	отчита	лизинговите	вноски	като	разход	за	съ-
ответния	период.	Това	отчитане	се	счита	за	неподходящо,	ако	съществуват	други	
характеристики	в	договора	за	лизинг,	като	например:

■	лизингополучателят	може	да	използва	наетия	актив	за	определен	в	дого-
вора	период,	който	приблизително	съответства	на	вероятния	полезен	живот	на	
актива;

■	общият	размер	на	договорените	наемни	вноски	е	сходен	със	справедливата	
първоначална	стойност	на	актива	и	др.

Лизингополучателят	може	да	използва	актива	през	голямата	част	от	неговия	
полезен	живот	и	го	признава	изцяло	в	отчета	за	финансовото	състояние	–	финан-
сов	лизинг,	или	е	напълно	изключен	от	него	–	оперативен	лизинг	(	Gruber,	2016,	
с.	442).

МСС	17	Лизинг	се	фокусираше	върху	идентифицирането	на	това	кога	да-
ден	лизингов	договор	е	икономически	сходен	със	закупуването	на	отдадения	под	
наем	актив	и	лизингът	се	класифицираше	като	финансов	лизинг	и	се	отчиташе	в	
отчета	за	финансово	състояние	на	дружеството	наемател.	Всички	други	договори	
за	 лизинг	 се	 класифицираха	 като	 оперативен	 лизинг	 и	 не	 намираха	 балансово	
отражение	(те	се	третираха	като	„извънбалансови	лизинги“).	За	разлика	от	ме-
тода	„изцяло	или	нищо“	(„all	or	nothing	approach“),	сега	почти	всички	лизингови	
активи	при	лизингополучателя	трябва	да	бъдат	признати	в	отчета	за	финансово	
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състояние.	МСФО	16	замени	съществуващия	набор	от	стандарти	и	тълкувания	
по	отношение	на		лизинговите	договори.	Публикуван	е	през	януари	2016	г.	и	се	
прилага	за	първи	път	за	финансовата	2019	г.	(Генов,	2019,	с.	172).

Въвеждането	на	нова	концепция	от	МСФО	16		и	новият	модел	на	„контрол”	
за	идентифициране	на	лизинговите	взаимоотношения	води	до	отчитането	на	на-
етия	актив	в	упражняващата	контрол	страна	–	при	лизингополучателя	 (Pellens,	
2017,	p.	780;	Дурин,	2019).

В	същото	време	отдаденият	под	наем	актив	се	отразява	и	в	отчета	 за	фи-
нансовото	състояние	на	собственика	–	лизингодателя,	който	отчита	приходите	от	
наеми	–	без	промяна.	Лизинговото	взаимоотношение	се	„капитализира”	чрез	при-
знаване	на	настоящата	стойност	на	договорените	лизингови	плащания	при	лизин-
гополучателите	и	се	елиминира	разграничението	между	оперативен	и	финансов	
лизинг	–	признава	се	нов	лизингов	актив	(представляващ	правото	за	ползване	на	
лизинговия	актив	за	срока	на	договора)	и	лизинговото	задължение	(представлява-
що	задължението	за	плащане	на	наем).

Счетоводното	отчитане	при	лизингодателя	не	се	променя	и	лизингодателите	
продължават	да	отразяват	актива	–	предмет	на	лизинговото	споразумение,	в	отче-
та	за	финансовото	състояние	(Генов,	2019,	с.	174;	Брезоева,	2019).

Промени, предизвикани от пандемията

През	 април	2020	 г.	 International	Accounting	Standards	Board	 (IASB)	публи-
кува	документ,	подготвен	за	образователни	цели,	подчертавайки	изискванията	в	
рамките	на	МСФО	16	и	други	стандарти,	които	са	от	значение	за	субектите,	които	
обмислят	как	да	отчитат	взаимоотношенията	по	договори	за	оперативен	лизинг	в	
резултат	на	пандемията.	Документът	не	прави	промяна,	премахване	или	добавяне	
към	изискванията	на	МСФО,	а	намерението	е	„да	се	подкрепи	последователното	
и	стабилно	прилагане	на	МСФО	16“.	Обяснява	се	как	дадено	предприятие	оценя-
ва	дали	договорът	за	наем	представлява	изменение	на	лизинговия	договор,	както	
е	регламентирано	в	МСФО	16	(IASB,	2020a).

IASB	предприе изменение	на	МСФО	16,	свързано	с	COVID-19,	което	поз-
волява	на	лизингополучателя	да	приложи	практически	целесъобразно	третиране.	
Изменението	от	2020	г.	разрешава	на	наемателите	да	не	преценяват	дали	конкрет-
ни	промени	в	договорите	за	наем,	възникващи	като	пряка	последица	от	пандемия-
та,	са	изменения	на	лизинговия	договор.	Наемателите	могат	да	изберат	да	отчитат	
промените	в	договора	за	наем	по	същия	начин,	както	биха	го	направили,	ако	тре-
тират	промените	като	липса	на	изменение	на	лизинговия	договор	(IASB,	2020b).	

Допълнителнo	 предложение	 за	 актуализация	 на	МСФО	 16	 е	 публикувано	
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през	февруари	2021	г.	На	4	февруари	2021	г.	 	IASB	обмисля	дали	да	се	удължи	
срокът,	през	който	се	прилага	практически	целесъобразното	третиране,	предви-
дено	в		§	46а	от	МСФО	16.	IASB	реши	да	се	измени		§	46б	от	стандарта,	за	да	
позволи	на	лизингополучателите	да	приложат	практически	целесъобразното	тре-
тиране	за	всяко	намаление	на	лизинговите	плащания,	дължими	на	или	преди	30	
юни	2022	г.,	а	не	само	плащания,	както	първоначално	бе	предвидено	на/преди	30	
юни	2021	г.	(IASB,	2021).	Изменението	през	2021	г.	ще	изисква	от	лизингополу-
чателя,	който	вече	е	приложил	облекчението,	предвидено	в		§	46а,	да	го	приложи	
за	договори	за	наем,	които	намаляват	лизинговите	плащания	след	30	юни	2021	г.,	
но	в	срок	до	30	юни	2022	г.	Разрешава	се	на	лизингополучателите	да	приложат	
изменението	по-рано,	включително	във	финансови	отчети,	които	не	са	одобрени	
за	публикуване	към	датата	на	изменението.	Лизингополучателят,	който	прилага	
промяната,	може	да	го	направи	с	обратна	сила,	като	признае	кумулативния	ефект	
от	първоначалното	прилагане	като	корекция	на	неразпределената	печалба	 (или	
друг	компонент	на	собствения	капитал)	в	началото	на	годишния	отчетен	пери-
од,	за	който	се	прилага	промяната	за	първи	път.	През	отчетния	период,	в	който	
лизингополучателят	прилага	за	първи	път	изменението,	не	се	изисква	от	него	да	
оповестява	информацията,	изисквана	от	§	28.е	от	МСС	8	Счетоводни	политики,	
промени	в	счетоводните	оценки	и	грешки.	

Практически	 целесъобразното	 третиране	 се	 прилага	 само	 за	 промените	 в	
договорите	за	лизинг,	възникнали	като	пряка	последица	от	пандемията,	и	то	при	
условие	че	са	изпълнени	посочените	по-долу	условия.

Промяна в обхвата на лизинговия договор
Промяната	в	обхвата	включва	добавяне	или	прекратяване	на	правото	за	из-

ползване	на		базови	активи	или	разширяване,	или	съкращаване	на	договорeния	
наемен	срок.	Разсроченото	плащане	на	лизингови	вноски,	намалението	на	дъл-
жимите	лизингови	вноски	или	освобождаването	от	плащане	е	промяна	в	лизин-
говите	отношения	и	не	се	третира	като	промяна	в	обхвата	на	лизинговия	договор.

Промяна във възнаграждението по лизинговия договор
При	преценката	дали	е	имало	промяна	в	задължението	по	лизинговия	дого-

вор,	лизингополучателят	взема	предвид	общия	ефект	от	всяка	промяна	в	лизин-
говите	задължения.	Промяна,	която	обичайно	не	води	до	третиране	на	изменение	
на	лизинговия	договор,	е:

а.	Промяната	в	лизинговите	плащания	води	до	промяна	във	възнаграждение-
то	по	лизинговия	договор,	което	по	същество	е	същото	или	по-малко	от	възна-
граждението,	непосредствено	предшестващо	промяната.	Договорът	за	наем	може	
да	позволи	на	лизингополучателя	да	не	прави	лизингови	плащания	за	определен	
период,	но	лизинговите	плащания	за	периодите	след	това	се	увеличават	пропор-
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ционално.	Това	на	практика	означава,	че	възнаграждението	е	непроменено.		След-
ва	да	се	приеме,	че	увеличението	на	следващите	лизингови	плащания,	които	ще	
отчитат	единствено	стойността	на	парите	във	времето,	не	е	съществена	промяна	в	
лизинговото	задължение,	а	по-скоро	компенсация	на	лизингодателя	за	стойността	
на	парите	във	времето.	Въпреки	това	определени	промени	в	лизинговите	взаи-
моотношения,	 като	 същественото	 опрощаване	 на	 дължими	наемни	 вноски,	ще	
следва	да	се	третират	като	промяна	на	възнаграждението.

б.	Всяко	намаляване	на	лизинговите	плащания	засяга	само	плащанията,	дъл-
жими	на	или	преди	30	юни	2021	г.	или	30	юни	2022	г.	

Промяна, която е част от първоначалните условия на лизинга
Когато	се	оценява	дали	е	имало	промяна	в	обхвата	или	във	възнаграждение-

то,	предприятието	е	длъжно	да	вземе	предвид	условията	на	договорите	и	всички	
относими	факти	и	обстоятелства,	включително	приложимото	право.	Когато	ли-
зингополучателят	и	лизингодателят	се	съгласят	с	промяната	на	лизинговия	до-
говор,	която	не	е	предвидена	в	първоначалните	условия	на	лизинговия	договор,	
промяната	се	отчита	като	изменение	на	лизинговия	договор.	В	този	случай	лизин-
гополучателите	ще	следва	да	прилагат		§§	44	до	46	от	МСФО	16	(ако	промяната	
на	МСФО	16	не	се	прилага)	и	лизингодателите	ще	разгледат	насоките	в	§§	79	и	
80	(за	финансов	лизинг)	или		§	87	от	МСФО	16	(за	оперативен	лизинг)	(вж.	също	
BDO,	2016,	p.37).	Ако	обаче	промяната	е	ограничена	само	до	съществуващите	
условия	на	лизинговия	договор,	тя	няма	да	се	третира	като	изменение	в	лизин-
говия	договор	за	целите	на	МСФО	16,	т.е.	няма	съществена	промяна	в	други	ус-
ловия	на	лизинга.	Лизингодателите	и	лизингополучателите	трябва	да	анализират	
условията	в	своите	договори,	като	те	могат	да	съдържат	клаузи	(непреодолима	
сила,	форсмажор,	правителствени	действия,	изискващи	затваряне	на	бизнеса	за	
определен	период,	и	др.),	които	водят	до	промени	в	лизинговите	плащания	при	
настъпването	на	определени	събития	или	обстоятелства.	

Лизингополучателят	може	да	избере	да	прилага	практически	целесъобраз-
ното	третиране	последователно	към	договори	със	сходни	характеристики	и	при	
подобни	обстоятелства.

Счетоводно третиране  на промените в счетоводството на 
наемателя

Промяната	на	МСФО	16	не	предоставя	изрични	указания	за	това	как	лизин-
гополучателят	отчита	промените	в	договора	за	наем,	когато	прилага	практически	
целесъобразното	третиране.	Възможни	са	няколко	потенциални	подхода	за	отчи-
тане	на	промените	в	договора	за	наем,	които	ще	бъдат	разгледани	по-долу	(IASB,	
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2021).	Лизингополучателите	обикновено	отчитат	договорите	за	наем	като	моди-
фикация	на	лизинга,	когато	дефиницията	за	изменение	на	лизинговия	договор	е	
изпълнена	и	промяната	на	МСФО	16	не	се	прилага.	При	доброволно	опрощаване	
на	задължението	по	договора,	предоставено	от	лизингодателя,	без	други	промени	
в	лизинговия	договор,	наемателите	трябва	да	прилагат	своите	политики	–	т.е.	да	
се	прилага	МСФО	16	или	МСФО	9	Финансови инструменти	(МСФО	9)	после-
дователно	към	договори	с	подобни	характеристики	и	при	подобни	обстоятелства.	

1.	Счетоводно третиране на промени, свързани с COVID-19, които са из-
менения на лизинговия договор и при които лизингополучателят не прилага 
изменението на МСФО 16

Лизингодателят	 отчита	 намалението	 на	 наемните	 вноски	 по	 лизинговия	
договор	като	изменение	(модификация)	на	лизинговия	договор	и	не	прилага	об-
лекчението,	предвидено	в	промяната	на	МСФО	16.	Модификация,	вследствие	на	
която	се	увеличава	обхватът	на	лизинговия	договор,	като	се	добавя	правото	на	
ползване	на	 един	или	повече	наети	 активи	и	 възнаграждението	по	 лизинговия	
договор	се	увеличава	със	сума,	съизмерима	със	самостоятелната	цена	за	увеличе-
нието	в	обхвата	и	евентуални	корекции	на	тази	цена	за	отразяване	на	обстоятел-
ствата	по	конкретния	договор,	се	отчита	като	отделен	лизинг	(МСФО	16.44;	вж.	
също	IASB,	2016,	§§	44-46;	EY,	2019,	p.74).	При	отсрочване	на	лизинговите	пла-
щания	и	удължаване	срока	на	лизинговия	договор	промяната	в	плащанията	няма	
ефект	върху	общия	размер	на	задълженията	по	лизинговия	договор		и	промяната	
в	сроковете	на	плащане	няма	да	повлияе	на	счетоводното	третиране.	Обхватът	
на	лизинговия	договор	обаче	се	е	променил,	което	не	е	част	от	първоначалните	
условия	и	представлява	изменение	на	лизинговия	договор.	Ако	изменението	на	
лизингов	договор	не	е	отчетено	като	отделен	лизинг	към	датата	на	влизане	в	сила	
на	изменението,	лизингополучателят	отчита	изменение	на	договора	за	лизинг.	В	
такъв	случай	той	разпределя	възнаграждението	в	модифицирания	договор	към	
лизинговите	и	нелизинговите	компоненти	(когато	е	приложимо)	и	определя	ли-
зингов	срок	за	модифицирания	лизингов	договор.	Лизингополучтелят	преоценява	
лизинговото	задължение	чрез	дисконтиране	на	променените	лизингови	плащания	
с	коригиран	лихвен	процент,	определен	на	тази	дата	(МСФО	16.45).	Коригирани-
ят	дисконтов	процент	е	лихвеният	процент,	заложен	в	лизинговия	договор,	ако	
този	процент	може	да	бъде	непосредствено	определен	или	се	използва	диферен-
циалният	лихвен	процент	на	лизингополучателя	към	датата	на	влизане	в	сила	на	
изменението.	Вследствие	на	тази	промяна	се	извършва	и	съответната	корекция	на	
актива	с	право	на	ползване.	Начисляването	на	амортизацията	продължава		на	ба-
зата	на	коригираната	стойност	и	ревизирания	остатъчен	срок	на	наемния	договор.	
Ако	модификацията	намалява	обхвата	на	лизинга	(напр.	промяна,	която	намалява	
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общото	наето	пространство	или	съкращава	срока	на	наемния	договор),	лизинго-
получателят	преоценява	лизинговия	пасив	и	намалява	балансовата	стойност	на	
актива	с	правото	на	ползване,	за	да	отрази	промяната.	Всяка	разлика	между	тези	
две	корекции	се	признава	във	финансовия	резултат.	За	всички	други	модифика-
ции	лизингополучателят	признава	размера	на	преoценката	на	лизинговия	пасив	
като	корекция	на	актива	с	право	на	ползване,	без	това	да	засяга	финансовия	ре-
зултат	(EY,	2019,	p.71).

Възможно	е	също	наемодателят	да	опрости	една	или	повече	лизингови	внос-
ки,	а	наемателят	да	не	приложи	облекчението	на	МСФО	16	–	по	избор	или	по-
ради	несъответствие	с	условията.	При	този	модел	се	наблюдава	намаляване	на	
възнаграждението,	което	не	е	част	от	първоначалните	условия	и	се	третира	като	
изменение	на	договора	за	лизинг.	Наемателят	прилага	счетоводно	отразяване	на	
изменението	на	лизинговия	договор.	

При	прилагане	на	изискванията	на	МСФО	16	без	прилагане	на	промяната	в	
него	изменението	на	лизинговия	договор	изисква	преоценяване	на	задължението	
за	лизинг	с	коригирания	дисконтов	процент	(МСФО	16.45в).	Лихвеният	процент	
обикновено	не	може	да	бъде	непосредствено	определен	и	е	необходимо	да	бъде	
използван	диференциалния	лихвен	процент	на	лизингополучателя.	Това	обстоя-
телство	ще	създаде	допълнителни	затруднения,	особено	когато	дадено	предприя-
тие	е	страна	по	много	наемни	договори	и	получава	отстъпки	от	различни	лизин-
годатели.

При	обстоятелства,	 включващи	доброволно	опрощаване	на	 задължение	 за	
лизинг,	предоставено	от	лизингодателя	без	други	промени	в	лизинговия	договор,	
то	наемателите	може	да	избират	в	своите	политики	–	да	прилагат	МСФО	16	или	
МСФО	9	последователно	към	договори	с	подобни	характеристики	и	при	подобни	
обстоятелства.	

2.	Счетоводно отчитане на договори за наем, които не се отчитат като 
модификации на наемния договор, а като отписване на задължение 

При	обстоятелства,	 включващи	доброволно	опрощаване	на	 задължение	 за	
лизинг,	предоставено	от	лизингодателя	без	други	промени	в	лизинговия	договор,	
може	да	се	приеме	за	разумно	лизингополучателят	да	отчете	частично	отписване	
на	задължение	съгл.	МСФО	9,	§	3.3.1,	съпроводено	с	увеличение	на	финансовия	
резултат	(т.е.	вместо	прилагане	на	изискването	за	отчитане	на	изменения	на	ли-
зинговия	договор	или	на	изменението	на	МСФО	16	(IASB,	2020a).

3.	Счетоводно отчитане на промени в договори за наем, които не се от-
читат като изменения на лизинговия договор съгл. промяната в МСФО 16

Лизингополучателят,	който	прави	избор	за	практически	целесъобразно	тре-
тиране,	произтичащо	от	пандемията,	отчита	всяка	промяна	в	плащанията	по	до-
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говора	за	наем	по	същия	начин,	както	ако	се	отчиташе	промяна	съгласно	МСФО	
16,	която	не	е	модификация	на	лизинговия	договор.

Възможни	са	няколко	потенциални	подхода	за	счетоводно	отчитане	на	про-
мени	в	договора	за	наем,	които	не	се	отчитат	като	изменение	на	лизинговия	до-
говор.

A. Отчитане на изменение на договора под формата на опрощаване или 
намаление на лизингови плащания като отрицателна променлива лизингова 
вноска

Когато	лизингодателят	договорно	освобождава	лизингополучателя	от	наем-
ни	вноски,	същият	извършва	определени	лизингови	плащания	в	намален	размер	
или	е	освободен	от	лизингови	плащания.	Лизингополучателят	преоценява	оста-
ващото	задължение	и	ако	договорът	съдържа	множество	лизингови	и	нелизин-
гови	компоненти,	преразпределя	лизинговите	и	нелизинговите	компоненти,	като	
използва	непроменени	проценти	на	разпределение.	Не	се	актуализира	дисконто-
вия	процент,	използван	за	оценка	на	лизинговото	задължение.	В	този	случай	ли-
зингополучателят	признава	разпределена	част	от	опростените	плащания	като	от-
рицателна	променлива	лизингова	вноска	за	периода,	в	който	се	променят	фактите	
и	обстоятелствата,	при	които	променливите	лизингови	плащания	са	възникнали.	
Ако	няма	други	промени	в	условията	на	договора,	лизингополучателят	заключа-
ва,	че	са	изпълнени	условията	на		§	46б	(на	база	практическа	целесъобразност).	
Наемателят	отчита	намалението	на	бъдещите	лизингови	задължения	чрез	отпис-
ване	на	опростената	част	от	задължението	по	лизинг	и	признава	корекцията	във	
финансовия	 резултат	 (печалба).	 Лизингополучателят	 продължава	 да	 признава	
лихвените	разходи	по	лизинговото	задължение,	като	използва	непроменения	дис-
контов	процент	за	получените	отстъпки	от	наемните	вноски.	Амортизацията	на	
актива	 с	 право	на	 ползване	не	 се	 променя	и	 продължава	 да	 се	 начислява	през	
останалия	срок	на	договора	(Weller,	Orth,	Tettenborn,	2020).	Намаляването	на	ли-
зинговите	плащания	влияе	на	третирането	на	лизинга	само	за	плащанията,	пър-
воначално	дължими	на	или	преди	30	юни	2021	г.	(30	юни	2022	г.).	Следователно	
лизингополучател,	който	вече	е	приложил	 	третирането	от	 	§	46а,	трябва	също	
да	го	прилага	и	в	разширения	обхват.	Предложението	за	удължаване	на	прилага-
нето	до	30	юни	2022	г.	не	позволява	на	лизингополучателя	да	избира	прилагане-
то	на	практически	целесъобразното	третиране,	ако	преди	това	е	избрал	да	не	го	
направи.	Следва	да	се	има	предвид,	че	някои	наематели	може	все	още	да	не	са	
установили	счетоводна	политика	за	прилагане	(или	неприлагане)	на	практически	
целесъобразното	третиране	на	договори	за	наем.	

Б. Отчитане на промените в договора под формата на опрощаване на 
лизингови плащания като разрешаване на непредвидени обстоятелства, за 
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да бъдат отразени преоценките или измененията на лизинговия договор или 
да отрази коригираните фиксирани по същество лизингови плащания  

Лизингополучателят	може	да	отчете	промените	в	договора	за	наем	по	същия	
начин,	както	би	отчел	разрешаване	на	извънредни	ситуации,	които	коригират	по-
рано	оценени	променливи	лизингови	плащания	или	представляват	корекция	на	
фиксирани	плащания.	В	този	случай	лизингополучателят	ще	оцени	задължението	
и	ако	договорът	съдържа	и	нелизингови	компоненти,	ще	преразпредели	опросте-
ното	възнаграждение	към	лизинговите	и	нелизинговите	компоненти,	използвайки	
непроменени	проценти	на	разпределение.	Лизингополучателят	също	би	могъл	да	
не	актуализира	дисконтовия	процент,	използван	за	оценяване	на	лизинговото	за-
дължение.	Следователно	лизингополучателят	ще	преоцени	задължението	си	по	
лизинговия	договор	 (намаление)	 за	частта,	която	е	била	опростена	от	лизинго-
дателя. Отчита	се	намаляването	(опрощаването)	на	бъдещите	наемни	плащания	
и	 се	коригира	 актива	 с	право	на	ползване. Лизингополучателят	продължава	да	
признава	лихвените	разходи	по	лизинговото	задължение	и	за	отстъпките	по	до-
говора.	Амортизацията	на	коригираната	стойност	на	актива	с	право	на	ползване	
продължава	да	се	начислява	върху	оставащия	срок	на	договора	(EY,	2021,	p.	14;	
МСФО	16.24а,	16.36в).

В. Отчитане на отсрочване на лизингови вноски 
- отчитане на отсрочването като отрицателна променлива лизингова 

вноска 
Лизингополучателят	третира	договора	като	събитие	или	условие,	което	за-

действа	отрицателно	променливо	плащане.	Той	отписва	част	от	лизинговото	за-
дължение	 с	 разликата	между	настоящата	 стойност	на	 лизинговото	 задължение	
преди	отсрочването	и	настоящата	стойност	на	отложеното	лизингово	плащане.	
Корекцията	на	времевата	стойност	на	парите	се	отразява	във	финансовия	резул-
тат	за	периода	(печалбата	или	загубата),	като	лизингополучателят	би	могъл	да	не	
актуализира	дисконтовия	процент,	използван	за	определяне	на	настоящата	стой-
ност	на	лизинговите	задължения,	дисконтирани	преди	и	след	разсрочване.	Начи-
сляването	на	амортизацията	на	актива	с	право	на	ползване	остава	без	промяна	и	
продължава	през	оставащия	срок	на	договора.

- отчитане на отсрочването като решение на непредвидени обстоятел-
ства, за да отрази коригираните, фиксирани по същество лизингови плаща-
ния  

Счетоводното	третиране	при	този	подход	ще	бъде	същото	като	при	подхода,	
описан	по-горе,	с	изключение	на	това,	че	разликата	(между	настоящата	стойност	
на	лизинговото	задължение	преди	отсрочването	и	настоящата	стойност	на	отло-
женото	лизингово	плащане)	ще	бъде	призната	като	корекция	на	актива	с	право	на	
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ползване,	а	не	като	промяна	във	финансовия	резултат.	При	определянето	на	на-
стоящата	стойност	на	лизинговото	задължение	(преди	и	след	отсрочването)	може	
да	не	се	актуализира	дисконтовия	процент.	Начисляването	на	амортизацията	на	
актива	с	право	на	ползване	се	извършва	върху	променената	стойност	и	продължа-
ва	през	оставащия	срок	на	договора ( EY,	2021,	p.	16;	Brune,	2021).

Г. Отчитане на промените в договора под формата на отсрочване на ли-
зингови плащания за определен период и същевременно удължаване на срока, 
както би било, ако лизинговият договор е непроменен 

Когато	се	отложи	плащане,	лизингополучателят	би	могъл	да	продължи	да	
отчита	актива	с	право	на	ползване,	което	се	основава	на	съществуващите	права	и	
задължения,	и	ще	признае	отделно	задължение	за	лизинговия	договор	в	периода,	
в	който	се	дължи	отсроченото	лизингово	плащане.	В	този	случай	лизингополуча-
телят	ще	отрази	намаление	на	лизинговото	задължение,	когато	извърши	плащане	
на	следващата	договорена	дата.	Този	подход	на	счетоводно	третиране	на	лизин-
гови	вноски,	платими	в	бъдеще,	би	позволил	задължението		да	се	отчита,	като	се	
начислява	първоначалната	 лихва	и	 в	 крайна	 сметка	ще	осигури	изчерпване	на	
пасива	по	лизинга	при	изтичане	на	срока	на	договора	(т.е.	лизингополучателят	не	
би	трябвало	да	преразглежда	своите	лизингови	задължения	на	базата	на	ревизи-
рания	график	на	плащанията).		Лизингополучателят	ще	отчита	задължението	за	
лизинг	с	помощта	на	съществуващия	график	за	плащане	и	с	лихвения	процент,	
заложен	в	лизинговия	договор.	При	този	подход	лизингополучателят	продължава	
да	отчита	задължението	и	актива	с	право	на	ползване,	основаващи	се	на	правата	
и	задълженията	на	съществуващия	лизингов	договор.	Амортизацията	на	актива	с	
право	на	ползване	продължава	да	се	начислява	през	оставащия	срок	на	договора	
(EY,	2021,	p.13).

В	условията	на	COVID-19	следва	да	се	съобразяват	изискванията	на	МСС	
36 Обезценка на активи (МСС 36). В	стандарта	се		изисква	да	се	прецени	дали	ак-
тивите	с	право	на	ползване	(за	лизингополучателя)	и	активите,	отдадени	на	опе-
ративен	лизинг,	класифицирани	като	имоти,	машини,	съоръжения	и	др.	 (за	ли-
зингодателя)	са	се	обезценили.	Обстоятелствата	в	резултат	на	COVID-19,	които	
водят	до	промени	в	договорите	за	наем,		показват,	че	активите	е	вероятно	да	са	
обезценени.	Например	загубата	на	приходи	през	периода,	обхванат	от	договора	
за	наем,	може	да	бъде	индикатор	за	обезценка	на	актива	с	право	на	ползване.	По	
подобен	начин	биха	могли	да	се	интерпретират	и	дългосрочните	ефекти	на	пан-
демията	 и	 по	 отношение	 на	 активите	 на	 лизингодателя	 (IASB,	 2020a;	Zwirner/
Boecker,	2021).
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Счетоводно третиране на промените в счетоводството на 
лизингодателя

Измененията	на	МСФО	16	от	м.	май	2020	г.,	обсъдени	по-горе,	са	неприло-
жими	за	лизингодателите.	IASB	посочва,	че	не	предоставят	на	лизингодателите	
практически	облекчения	за	отчитането	на	договори	за	лизинг,	възникващи	като	
пряка	последица	от	COVID-19	по	следните	причини:

- МСФО	16	не	уточнява	как	лизингодателят	отчита	промяната	в	лизингoви-
те	плащания,	които	не	са	модификация	на	лизингов	договор;	и	

- прилагането	 на	 практически	 целесъобразното	 трeтиране	 би	 се	 отразило	
неблагоприятно	на	сравнимостта	и	взаимодействието	на	счетоводните	изисква-
ния	за	лизингодателя	в	МСФО	16	и	изискванията	в	други	стандарти	(МСФО	9	и	
МСФО	15	Приходи от Договори с клиенти). 

Последиците	за	потребителите	на	финансовите	отчети	на	лизингодателя	се	
различават	от	тези	за	лизингополучателя,	а	именно:

а)	МСФО	16	пренесе	счетоводния	модел	на	лизингодателя	в	МСС	17	Лизинг. 
Следователно	за	разлика	от	лизингополучателите,	лизингодателите	не	са	въвеж-
дали	нов	счетоводен	модел.

б)	Отчитането	на	промени	в	договорите	за	оперативен	лизинг	на	лизинго-
дателите	не	изисква	преоценка	на	сумата	на	възнаграждението,	докато	лизинго-
получателите	 са	длъжни	да	преоценяват	 задълженията	по	лизинговия	договор,	
като	се	използва	ревизиран	лихвен	процент	за	всички	изменения	на	лизинговите	
договори	(IASB,	2020b).

Много	лизингополучатели	могат	да	се	сблъскват	с	финансови	затруднения	
поради	 правителствените	 решения	 за	 затваряне	 на	 предприятия.	 Това	може	 да	
причини	 значително	 влошаване	 на	 събираемостта	 на	 лизингови	 вноски	 от	 оп-
ределени	 лизингополучатели.	 За	 разлика	 от	МСФО	15	Приходи	 от	 договори	 с	
клиенти,	МСФО	16	не	се	позовава	на	събираемостта	за	определяне	дали	(и	кога)	
трябва	да	се	признае	доходът	от	лизингов	договор.	Лизингодателят	може	да	про-
дължи	да	признава	приходи	от	оперативен	лизинг	дори	когато	събирането	не	е	ве-
роятно.	Въпреки	това	друг	подход	може	да	е	подходящ	при	наличие	на	значител-
но	съмнение	относно	събираемостта	на	вземанията	по	неизплатени	вноски.	Това	
на	практика	води	до	възможности	за	избор	на	подход	за	счетоводно	отчитане. 

Възможните подходи са:
- Лизингодателят начислява приходи от наем в договорения размер и 

отразява обезценка на начисленото вземане
Лизингодателят	признава	договорените	наемни	вноски	по	договора	за	опе-

ративен	лизинг	на	линейна	база	за	периода	в	съответствие	с		§	81	от	МСФО	16.	
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Лизингодателят	признава	вземане	за	наем	и	приход.	При	несигурност	относно	съ-
бираемостта	се	отчита	загуба	(разход)	от	обезценка	в	размер,	изчислен	на	базата	
на	вероятността	от	несъбираемост	в	съответствие	с	МСФО	9.

- Лизингодателят признава приходите от оперативен лизинг до степен-
та на събираемост

При	този	подход	лизингодателят	признава	приход	от	лизинговия	договор	за	
периода	до	степента	на	очакваната	събираемост,	различен	от	договорените	внос-
ки.	Този	подход	отразява	високата	несигурност,	свързана	със	събираемостта	на	
пълния	размер	на	лизинговите	 вноски.	Отразяват	 се	 разумните	приблизителни	
оценки	на	лизингодателя	относно	целесъобразността	на	признаване	на	приходите	
от	наем,	когато	не	се	счита		за	вероятно	да	се	съберат	договорените	суми	(МСФО	
15.9.б).	Ако	се	налага	и	обезценка	на	вземанията	по	лизингов	договор,	следва	да	
се	приложат	изисквания	на	МСФО	9.	

В	някои	случаи	лизингодателят	може	да	опрости	лизингови	плащания,	от-
насящи	 се	 за	 минали	 периоди,	 които	 са	 признати	 като	 вземане	 по	 оперативен	
лизинг.	Промяната	 в	 договора	 за	 наем	 води	 до	 промяна	 във	 възнаграждението	
за	лизинг,	което	не	е	част	от	първоначалните	условия	на	лизинговия	договор,	и	
следователно	може	да	се	разглежда	като	изменение	на	лизинговия	договор	от	гл.т.	
на	лизингодателя.	

МСФО	16.87	изисква	лизингодателят	да	отчита	промяна	в	договор	за	опера-
тивен	лизинг	като	нов	лизинг	от	датата	на	влизане	в	сила	на	модификацията,	да	
преразгледа	всички	предплатени	или	начислени	лизингови	плащания,	отразени	
в	първоначалния	договор,	като	част	от	лизинговите	плащания	за	новия	лизинг.	
Останалите	лизингови	плащания	след	отчитане	на	частично	oпростената	сумата	
се	разпределят	на	базата	на	оставащия	срок	на	договора.	

Лизингодателят	отчита	модификацията	като	нов	лизинг,	както	следва:
•	останалите	лизингови	плащания	по	изменения	лизингов	договор	се	разпре-

делят	за	оставащият	срок	на	договора;
•	приходът	от	оперативен	лизинг	се	признава	за	останалите	периоди	на	база	

на	сумата	в	резултат	от	опростените	плащания.
Ако	е	налице	опрощаване	на	лизингови	вноски	за	минали	периоди,	лизин-

годателят	може	 да	 отчете	 намалението	 като	 стимул	 по	 договора	 за	 лизинг	 и	 в	
намаление	на	вземането,	което	се	опрощава	(Гицоайка,	2020;	Рахнев,	2020).	Оп-
рощаването	 (стимулът)	се	разсрочва	на	линейна	база	 за	периода	на	договора	в	
намаление	на	периодично	признаваните	приходи	от	наем. Съществува	алтерна-
тивен	подход, при	който	опрощаването	на	лизингови	вноски	за	минали	периоди	
се	третира	като	погасяване	на	вземанията	по	оперативен	лизинг.	Прилагат	се	из-
искванията	на	МСФО	9	за	отписване	на	вземанията,	признати	от	лизингодателя.	
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Следователно	лизингодателят,	който	се	отказва	от	непогасената	сума	за	предход-
ни	периоди,	ще	признае	в	съответствие	с	МСФО	9	загуба	от	обезценка	на	взема-
нето	си.	При	този	подход	опрощаването	на	вземанията,	отразено	съгласно	МСФО	
9,	не	оказва	влияние	върху	счетоводното	отчитане	на	изменението	на	лизинговия	
договор.	Лизингодателят	ще	продължи	да	признава	приходи	от	наем	без	корекция	
на	базата	на	договорените	плащания	през	новия	срок	на	договора.

За	лизингодателя	в	тази	ситуация	е	налице	възможност	за	избор	на	счетовод-
на	политика,	която	следва	да	прилага	последователно.	

Лизингодателите	отчитат	изменението	в	договора	за	оперативен	лизинг	като	
нов	лизинг	от	датата	на	влизане	в	сила	на	изменението	на	договора.	Ако	новият	
договор	е	класифициран	като	оперативен	лизинг,	лизингодателят	прилага	 	§	81	
от	МСФО	16	и	признава	лизинговите	плащания	на	линейна	база,	освен	ако	няма	
другa	систематична	основа,	която	е	по-представителна	за	модела	на	използването	
на	базовия	актив.

Отчитане на промяна в договор за наем, която не представлява 
модификация

Ако	 промяната	 в	 лизинговите	 плащания	 не	 отговаря	 на	 определението	 за	
изменение	на	договор	за	лизинг	обикновено	се	отчита	като	отрицателна	промен-
лива	лизингова	вноска.	В	случай	на	оперативен	лизинг	лизингодателят	признава	
ефекта	от	промяната	в	договора	за	наем	чрез	признаване	на	по-ниски	приходи	от	
договорите.

Оповестяване

МСФО	16	изисква	да	се	оповестява	информация	за	потребителите	на	финан-
совите	отчети	за	ефекта,	който	лизинговите	договори	оказват	върху	финансовото	
състояние,	финансовите	резултати	и	паричните	потоци	(Симеонова,	2018,	с.	406).	
Въпреки	че	няма	конкретни	изисквания	за	оповестяване,	свързани	с	измененията	
на	лизинговите	договори,	лизинго-дателите	ще	трябва	да	оповестят	информация,	
която	е	достатъчна,	за	да	позволи	на	потребителите	на	финансови	отчети	да	раз-
берат	въздействието	на	промените	в	лизинговите	плащания	върху	финансовото	
състояние	и	финансовите	резултати	на	предприятието,	свързани	с	Covid-19.

Лизингополучателите,	които	прилагат	облекчението	(МСФО	16.46а,	16.46б),	
следва	да	оповестяват	този	факт,	както	и	дали	го	прилагат	към	всички	договори	за	
наем,	които	отговарят	на	условията	в	изменението,	и	ако	не,	да	оповестят	инфор-
мация	за	естеството	на	лизинговите	договори,	към	които	те	са	приложили	практи-
ческата	целесъобразност.	МСФО	16	не	посочва	къде	да	се	впишат	отрицателните	
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променливи	лизингови	вноски,	произтичащи	от	договори	за	наем	и	свързани	с	
пандемията,	в	отчета	за	печалбата	или	загубата	и	другия	всеобхватен	доход.	Как-
то	беше	отбелязано	по-горе,	е	възможно	да	се	прилагат	МСФО	16	или	МСФО	9.	В	
резултат	на	това	може	да	е	подходящо,		ако	предприятието	третира	отстъпките	по	
договори	за	наем	като	променливи	лизингови	плащания,	да	се	представят	в	опе-
ративни	разходи,	подобно	на	представянето	на	останалите	променливи	лизинго-
ви	плащания.	Като	алтернатива	ако	дадено	предприятие	разглежда	намалението	
на	наема	като	отписване	на	задължение,	то	ще	се	представи	в	същата	позиция,	
както	печалбите	от	отписването	на	финансови	пасиви.	Ако	сумата	е	съществена,	
предприятието	може	да	представи	ефекта	от	договорите	на	отделен	ред	в	отчета	
за	печалбата	или	загубата	и	другия	всеобхватен	доход.	Следва	да	се	оповестява	
подходът,	който	е	възприет	в		счетоводната	политика	и	да	се	прилага	последова-
телно.	

Основният	ефект	върху	паричните	потоци	би	бил	намаляването	или	липсата	
на	парични	потоци	от	лизингови	договори	за	периода.	Когато	балансовата	стой-
ност	 на	 лизинговото	 задължение	 се	 коригира,	 лизингополучателят	 обикновено	
оповестява	този	ефект	като	непарична	промяна	в	лизинговите	задължения,	като	
се	прилагат	 	§§	43–44а	от	МСС	7	Отчет за паричните потоци.	 	Наемателите	
трябва	да	вземат	предвид	оповестяванията,	изисквани	от		§§	51–59	от	МСФО	16,	
и	да	оповестяват	такава	информация,	ако	е	съществена.	Освен	това	лизингополу-
чателите	трябва	да	вземат	предвид	въздействието	на	намалението	(опрощаване-
то)	на	наемни	вноски	във	връзка	с:

1.	Оповестяваният	за	ликвидност,	изисквани	от	МСФО	7;
2.	Оценка	на	действащото	предприятие	и	свързаните	с	това	оповестявания;	
3.	МСС	1	Представяне	на	финансови	отчети	–	критични	счетоводни	прецен-

ки	и	оценки	(Nature,	2020).	

Заключение

Балансовото	отразяване	на	активите	с	право	на	ползване	по	договорите	за	
оперативен	лизинг	създаде	допълнителни	изисквания	към	организацията	и	сче-
товодното	им	отчитане.	При	наличието	на	много	на	брой	лизингови	договори	то	
се	превърна	в	сериозно	предизвикателство	за	ръководствата	на	предприятията	и	
счетоводния	им	персонал.	С	измененията	в	МСФО	16	бяха	създадени	облекчения	
за	лизингополучателите,	които	през	2019	г.	приложиха	новите	изисквания,	а	през	
2020	г.	следваше	да	отчитат	изменения	в	лизинговите	договори,	което	при	нали-
чието	на	много	договори	може	да	е	непосилна	задача.	По	тази	причина	въвежда-
нето	на	практически	целесъобразното	третиране	може	да	се	оцени	положително,	
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тъй	като	ползвателите	на	финансовите	отчети	не	биват	лишени	от	полезна	инфор-
мация	за	ефекта,	който	лизингът	оказва	на	финансовото	състояние,	финансовите	
резултати	и	паричните	потоци.

Съществуват	много	и	различни	форми	на	отстъпки	по	договори	за	наем,	по-
лучени	от	лизингополучателите.	Следователно	за	да	се	определи	подходящ	счето-
воден	подход,	трябва	да	се	направи	оценка	на	клаузите	в	договорите	за	оперативен	
лизинг.	Възможно	е	да	съществува	повече	от	един	приемлив	подход,	а	именно:

-	счетоводно	третиране	на	промени,	свързани	с	COVID-19,	които	са	измене-
ния	на	лизинговия	договор	и	при	които	лизингополучателят	не	прилага	промяна-
та	на	МСФО	16;

-	счетоводно	отчитане	на	промени,	свързани	с	COVID-19,	които	не	се	отчи-
тат	като	модификации	на	наемния	договор,	а	като	отписване	на	задължение;	

-	счетоводно	третиране	на	промени	в	договори	за	наем,	които	не	се	третират	
като	изменения	на	лизинговия	договор	съгл.	промяната	в	МСФО	16.

Освен	предоставяне	на	специфичните	оповестявания,	предизвикани	от	из-
менението,	предприятията	трябва	да	имат	предвид	и	целите	на	оповестяване	по	
МСФО	16.	Те	изискват	от	лизингополучателите	да	предоставят	адекватно	оповес-
тяване,	което	дава	възможност	на	потребителите	на	финансови	отчети	да	оценят	
ефекта,	който	лизингът	оказва	върху	финансовите	отчети.	Освен	това	наематели-
те	трябва	да	обмислят	представянето	и	оповестяването	както	съобразно	изисква-
ния	на	МСФО	16,		така	и	спрямо	другите	счетоводни	стандарти.	
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IMPACT OF COVID-19 ON THE ACCOUNTING OF OPERATING LEASES  
FOR ENTITIES PREPARING THEIR FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING 

TO THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Slavi GENOV

Abstract

The	purpose	of	the	study	is	to	examine	and	analyse	the	main	accounting	approaches	to	
treatment	of	operating	leases	by	lessees	and	lessors,	which	are	affected	by	the	new	requirements	
of	 IFRS	 16.	 Furthermore,	 the	 resulting	 effects	 of	 the	 current	 pandemic	 situation	 are	 to	 be	
observed.	The	amendments	to	IFRS	16	Leasing	created	reliefs	for	lessees	who	applied	the	new	
requirements	in	2019	and	in	2020	should	have	reported	changes	in	leasing	contracts.	The	issues	
of	reporting	a	practical	expedient	treatment	introduced	are	the	subject	of	consideration	in	the	
accounting	of	lessees	and	lessors.	Moreover,	 the	issues	of	adequate	disclosure	of	approaches	
and	policies	are	discussed,	which	in	parallel	with	the	practical	expedient	treatment	of	changes	
in	leasing	contracts	provide	useful	information	about	the	effect	that	leasing	has	on	the	financial	
condition,	financial	results	and	cash	flows.

Key words: Covid-19,	amendment	of	the	leasing	contract,	forgiveness	of	lease	payments,	
deferral	of	lease	payments
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В	статията	се	моделира	тенденцията	на	развитие	в	печалбата	след	
данъчно	облагане	и	 възвръщаемостта	на	 собствения	 капитал	на	
банките	 в	 България	 през	 периода	 2007	 г.	 –	 2019	 г.	На	 основата	
на	допускането,	че	установените	закономерности	ще	се	запазят	и	
през	прогнозирания	период,	се	разработва	прогноза	за	бъдещите	
стойности	на	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемост-
та	на	собствения	капитал	на	банките	през	2020	г.	и	2021	г.		
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Увод

Според	Mishkin	(2016)	тъй	като	банките	имат	такава	съществена	роля	при	
насочване	на	средства	към	заематели,	които	имат	възможност	да	правят	произ-
водствени	инвестиции,	тази	финансова	дейност	е	важна	за	гарантиране	на	без-
проблемното	и	ефективно	функциониране	на	финансовата	система	и	икономика-
та.	Банките	отпускат	кредити	на	фирми,	помагат	на	домакинствата	да	финансират	
покупката	на	нови	коли	и	жилища	и	предоставят	услуги	като	спестовни	сметки,	
дебитни	карти	и	банкомати.	„По	тази	причина	е	важно	всички	банки	да	се	упра-
вляват	разумно“	(Choudhry,	Masek	2011,	p.	20).
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Според	Berger,	Molyneux	 and	Wilson	 (2010)	 банките	 имат	 важна	 роля	 във	
всяка	икономика.	Те	извършват	разплащания,	основен	източник	на	кредит	са	за	
голяма	част	от	икономиката	и	 (обикновено)	 са	 сигурно	място	 за	 средствата	на	
вложителите.	Банковата	система	подпомага	разпределянето	на	средствата	от	тези,	
които	разполагат	с	излишък	(вложители),	към	тези	с	недостиг	(заематели),	като	
трансформират	 относително	малки	 по	 размер	 ликвидни	 депозити	 в	 големи	 по	
стойност	неликвидни	заеми.	Процесът	на	посредничество	помага	да	се	осигури	
съответствие	между	предлагането	на	депозити	и	кредити	и	осигурява	ликвидност	
в	икономиката.	Ако	посредничеството	се	извършва	ефективно,	търсенето	на	де-
позити	и	кредити	може	да	бъде	удовлетворено	на	ниска	цена	и	това	да	носи	ползи	
за	заинтересованите	страни,	както	и	за	икономиката	като	цяло.						

„Стабилното	функциониране	 на	 банковия	 сектор	има	 особена	 икономиче-
ска	и	социална	значимост.	От	една	страна,	това	е	важно	условие	за	устойчивото	
развитие	на	икономиката.	От	друга	страна,	банките	работят	предимно	с	чужди	
пари,	което	обуславя	нуждата	от	защита	на	интересите	на	вложителите“	(Нико-
лова	2009,	с.	252).	

Анализът	 на	финансовите	 показатели	 на	 банките	 е	 от	 изключителна	 важ-
ност,	тъй	като	те	акумулират	голям	финансов	ресурс	от	гражданите	и	фирмите.	
Необходимо	е	да	се	осъществява	строг	контрол	върху	финансовото	им	състояние,	
тъй	като	изпадането	на	банка	в	неплатежоспособност	оказва	голямо	негативно	
влияние	върху	цялата	икономика.

Анализът	на	финансовите	резултати	на	една	банка	се	извършва	с	цел	да	се	
направи	оценка	на	изпълнението	на	набелязаните	от	мениджърите	цели	и	задачи	
и	да	се	сравнят	постигнатите	резултати	с	тези	на	други	подобни	банки.	Оценката	
на	изпълнението	включва	анализ	на	основните	финансови	отчети	и	разработване	
на	основните	съотношения	и	другите	показатели,	с	които	се	измерват	финансо-
вите	резултати.	Целта	на	анализа	е	да	се	откроят	предимствата	и	недостатъците,	
което	ще	даде	възможност	на	мениджърите	да	насочат	усилията	си	към	отстра-
няване	на	слабостите	и	запазване	на	силните	страни	(Джонсън	и	Джонсън	1996).

„Рентабилността	на	банките	изразява	тяхната	доходност“	(Стефанова	1994,	
с.	179).	„Рентабилността	(доходността)	на	банките	дава	представа	за	крайния	ре-
зултат	от	тяхната	дейност“	(Трифонова	2002,	с.	332).	„Тя	в	основна	степен	зависи	
от	характера	на	дейността	им,	от	обема,	състава	и	структурата	на	активите	и	па-
сивите	им,	които	намират	краен	израз	във	величината	и	динамиката	на	приходите	
и	разходите	на	търговските	банки“	(Трифонова	2002,	с.	332).

По	тази	причина	в	разработката	се	анализират	тенденциите	на	развитие	на	
някои	основни	показатели	за	банките	в	България	и	по-конкретно	печалбата	след	
данъчно	облагане	и	възвръщаемост	на	собствения	капитал	и	се	прогнозират	бъде-
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щите	стойности	на	тези	показатели	през	следващите	няколко	години.	Изследване-
то	и	прогнозирането	на	основни	показатели	за	банките	предоставят	важна	инфор-
мация	за	формулиране	и	провеждане	на	икономическата	политика	на	страната.	

Основната	цел	на	разработката	е	да	се	изследват	тенденциите	на	развитие	
на	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемост	на	собствения	капитал	на	
банките	в	България	и	да	се	прогнозират	бъдещите	стойности	на	тези	показатели	
през	следващите	две	години.

За	проучване	и	изследване	на	тенденциите	на	развитие	на	банковите	пока-
затели	в	България	през	периода	2007	г.	–		2019	г.	се	прилагат	различни	трендови	
модели,	описващи	тенденциите	на	развитие.	На	база	на	изследваните	тенденции	
се	разработват	прогнози	за	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемост	на	
собствения	капитал	на	банките	в	България	за	2020	г.	и	2021	г.,	като	за	целта	се	
използват	приложените	трендови	модели.	Счита	се,	че	статистическите	методи	
работят	в	краткосрочен	аспект.	Прогнозата	в	настоящото	изследване	е	за	период	
от	две	години.

Източникът	 на	 данните	 е	 БНБ.	 Анализът	 е	 извършен	 със	 статистическия	
софтуер	SPSS.

 
1. Моделиране на тенденцията на развитие

При	моделирането	на	тренда	банковите	показатели,	чиято	динамика	се	из-
следва,	 се	 разглеждат	 като	функция	 от	 времето.	Проследява	 се	 динамиката	 на	
печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	
банките	в	България	за	периода	2007	г.	–	2019	г.	

Изследваните	банкови	показатели	–	печалбата	след	данъчно	облагане	и	въз-
връщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България	за	периода	2007	г.	–	 
2019	г.	са	представени	в	таблица	1.

Таблица 1 
Печалба след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал  

на банките в България за периода 2007 г. –  2019 г.

Година Печалба след данъчно облагане (млрд. лв.) ROE (%)
2007 1,144 19,80
2008 1,387 17,61
2009 0,780 8,37
2010 0,617 6,92
2011 0,586 6,36
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2012 0,567 6,20
2013 0,585 6,30
2014 0,746 6,90
2015 0,898 7,80
2016 1,262 10,40
2017 1,174 9,32
2018 1,678 12,11
2019 1,675 11,63

Източник: БНБ и собствени изчисления

За	установяване	на	тенденцията	на	развитие	на	печалбата	след	данъчно	об-
лагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България	за	пери-
ода	2007	г.	–	2019	г.	е	извършен	анализ	на	няколко	етапа:

–	проверка	за	наличие	на	тенденция	чрез	изчисляване	на	ранговите	коефи-
циенти	на	корелация	на	Спирман	(ρ)	и	Кендал	(λ)	и	автокорелационен	коефици-
ент	от	първи	порядък	(r1);

–	за	динамичните	редове,	в	които	е	установено,	че	съществува	тенденция	на	
развитие,	чрез	метода	на	най-малките	квадрати	е	изследвана	формата	на	тенден-
цията	и	е	избран	най-подходящият	трендови	модел.	Най-подходящият	модел	се	
избира	въз	основа	на	коефициента	на	детерминация.

1.1. Анализ на тенденциите в изменението на печалбата след 
данъчно облагане на банките в България

Тенденцията,	която	се	съдържа	в	изследвания	динамичен	ред,	може	да	се	ус-
танови	чрез	построяване	на	диаграма	на	развитието.	Тя	дава	нагледна	представа	
за	съществуващите	закономерности	в	динамичния	ред.	Диаграмата	на	развитие	
на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банковата	система	в	България	през	пери-
ода	2007	г.	–	2019	г.	е	представена	на	фигура	1.
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закономерности в динамичния ред. Диаграмата на развитие на печалбата след данъчно облагане 

на банковата система в България през периода 2007 г. – 2019 г. е представена на фигура 1. 

 

 
  

 

Фиг. 1 Динамика на печалбата след данъчно облагане на банките в 

България през периода 2007 г. – 2019 г. (млрд. лв.) 

Източник: БНБ 
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среда в страната. През подпериодите се наблюдава различна посока на изменение на 

разглеждания показател. През годините до 2008 г. дейността на българския банков сектор се 

активизира и разширява и печалбата му нараства. От диаграмата на развитие може да се 

забележи, че развитието на печалбата след данъчно облагане проявява тенденция към намаление 

през годините на финансовата криза. Печалбата след данъчно облагане на банките рязко 

намалява през 2009 г. под влияние на световната финансова и икономическа криза и дълговата 
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на показателя отразяват възходящата фаза от икономическия цикъл, в която се намира 
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200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

Печалба след данъчно 
облагане 1,1441,3870,7800,6170,5860,5670,5850,7460,8981,2621,1741,6781,675

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

м
лр

д.
 л

в.

Фиг. 1. Динамика на печалбата след данъчно облагане на банките в България  
през периода 2007 г. – 2019 г. (млрд. лв.)

Източник: БНБ

Изследваният	период	може	да	се	разграничи	на	три	подпериода:	от	2007	г.	до	
2008	г.,	от	2009	г.	до	2012	г.	и	от	2013	г.	до	2019	г.	Те	се	характеризират	с	различна	
макроикономическа	среда	в	страната.	През	подпериодите	се	наблюдава	различна	
посока	на	изменение	на	разглеждания	показател.	През	годините	до	2008	г.	дей-
ността	на	българския	банков	сектор	се	активизира	и	разширява	и	печалбата	му	
нараства.	От	диаграмата	на	развитие	може	да	се	забележи,	че	развитието	на	пе-
чалбата	след	данъчно	облагане	проявява	тенденция	към	намаление	през	годините	
на	финансовата	криза.	Печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	рязко	нама-
лява	през	2009	г.	под	влияние	на	световната	финансова	и	икономическа	криза	и	
дълговата	криза	в	еврозоната.	Понижението	на	показателя	продължава	до	2012	г.	
През	годините	на	следкризисно	възстановяване	тенденцията	на	развитие	обръща	
посоката	си	и	от	2013	г.	стойностите	на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	бъл-
гарската	банкова	система	нарастват	през	всяка	следваща	година	от	разглеждания	
период	с	изключение	на	2017	г.	и	2019	г.	Тези	стойности	на	показателя	отразяват	
възходящата	фаза	от	икономическия	цикъл,	в	която	се	намира	българската	иконо-
мика.	Увеличението	на	кредитирането,	изчистването	на	портфейлите	на	банките	
от	лоши	кредити	и	по-строгите	изисквания	по	отношение	на	капитала	на	банките	
оказват	положително	влияние	върху	банковата	дейност	и	съответно	закономерно	
водят	до	по-високи	нива	на	финансовия	резултат	от	дейността.	Растежът	на	пе-
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чалбата	е	положителна	тенденция,	която	отразява	по-големите	възможности	на	
банковата	система	да	си	осигурява	постоянен	източник	за	увеличение	на	капи-
тала.	Трайното	увеличение	на	нетната	печалба,	реализирана	в	банковия	сектор,	
е	израз	на	капитализацията	и	стабилизацията	на	търговските	банки	(Трифонова	
2002).  

Таблица 2 
Абсолютен прираст, темп на растеж и темп на прираст на печалбата  

след данъчно облагане на банките в България

Година

Абсолютен прираст 
(млрд. лв.) Темп на растеж Темп на прираст 

(%)
Постоянна
база 2007 г.

Верижна
База

Постоянна
база 2007 г.

Верижна 
база

Постоянна
база 2007 г.

Верижна 
база

2008 0,243 0,243 1,2127 1,2127 21,27 21,27
2009 -0,363 -0,607 0,6822 0,5626 -31,78 -43,74
2010 -0,527 -0,164 0,5392 0,7904 -46,08 -20,96
2011 -0,557 -0,031 0,5126 0,9505 -48,74 -4,95
2012 -0,577 -0,019 0,4957 0,9671 -50,43 -3,29
2013 -0,559 0,018 0,5114 1,0318 -48,86 3,18
2014 -0,397 0,161 0,6526 1,2760 -34,74 27,60
2015 -0,246 0,152 0,7853 1,2032 -21.47 20,32
2016 0,118 0,364 1,1036 1,4053 10,36 40,53
2017 0,030 -0,088 1,0266 0,9303 2,66 -6,97
2018 0,534 0,504 1,4674 1,4293 46,74 42,93
2019 0,531 -0,003 1,4647 0,9982 46,47 -0,18

Източник: БНБ и собствени изчисления

Изчисленият	абсолютен	прираст	при	постоянна	база	2007	г.	показва,	че	като	
резултат	от	финансовата	криза	и	влиянието	ѝ	върху	българската	икономика	и	по-
конкретно	 върху	финансовия	 сектор	 банковата	печалба	намалява,	 след	 което	 в	
следкризисния	период	е	налице	нарастване,	което	е	силно	изразено	през	2018	г.	
Едва	през	2016	г.	финансовият	резултат	на	банковата	система	превишава	стой-
ността	 си	 от	 2007	 г.	Според	получените	 резултати	 за	 абсолютния	прираст	при	
верижна	основа	най-голямо	увеличение	на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	
банките	в	България	се	наблюдава	през	2018	г.	спрямо	2017	г.	Темповете	на	растеж	
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при	постоянна	основа	2007	г.	също	отбелязват	понижение	през	периода	2009	г.	–	
2012	г.,	след	което	тенденцията	обръща	посоката	си	и	през	последните	две	години	
от	разглеждания	период	банковата	печалба	е	в	размер	близо	1,5	пъти	или	150%	
от	печалбата	през	2007	г.	Темпът	на	растеж	при	верижна	база	на	анализирания	
банков	показател	има	най-висока	стойност	през	2018	г.	–	от	почти	1,5	пъти	или	
150%	от	печалбата	на	банките	през	2017	г.	От	изчислените	темпове	на	прираст	с	
постоянна	база	2007	г.	е	видно,	че	най-значително	нарастване	на	печалбата	се	от-
чита	през	2018	г.	с	46,74%	в	сравнение	с	2007	г.	От	данните	за	анализираните	по-
казатели	може	да	направи	заключението,	че	банковата	система	в	страната	работи	
ефективно	през	последните	години,	което	дава	отражение	във	високите	темпове	
на	растеж	на	печалбата	ѝ	след	данъчно	облагане.

Проверката	за	наличие	на	тенденция	на	развитие	в	динамичните	редове	от	
данни	за	банковите	показатели	е	извършена	чрез	разработените	в	статистическа-
та	теория	критерии	–	рангови	коефициенти	на	корелация	на	Спирман	и	Кендал	и	
автокорелационен	коефициент	от	първи	порядък.

За	извършване	на	проверката	е	необходимо	да	се	дефинират	статистически	
хипотези,	 които	 са	нулева	 (H0)	 и	 алтернативна	 (H1).	Според	нулевата	 хипотеза	
банковият	 показател	 не	 проявява	 тенденция	 на	 развитие.	 Тя	 се	 приема,	 когато	
изчислената	 стойност	на	 критерия	не	 е	 статистически	 значима.	Алтернативна-
та	хипотеза	гласи,	че	в	изследвания	динамичен	ред	има	тенденция	на	развитие.	
Алтернативната	хипотеза	се	приема,	когато	получената	стойност	на	критерия	е	
статистически	 значима.	 Изчислени	 са	 емпиричните	 стойности	 на	 критериите.	
Проверката	на	хипотезите	се	извършва	при	риск	за	грешка	от	първи	ред,	който	в	
случая	е	α	=	0,05.	

Таблица 3 
Емпирични стойности на критериите за проверка за наличие на тренд за печалба-

та след данъчно облагане на банките в България

Показатели

Рангов  
коефициент  
на Спирман

Рангов  
коефициент  
на Кендал

Коефициент на 
автокорелация от 

първи порядък

нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 

банковата система превишава стойността си от 2007 г. Според получените резултати за 

абсолютния прираст при верижна основа най-голямо увеличение на печалбата след данъчно 

облагане на банките в България се наблюдава през 2018 г. спрямо 2017 г. Темповете на растеж 

при постоянна основа 2007 г. също отбелязват понижение през периода 2009 г. – 2012 г., след 

което тенденцията обръща посоката си и през последните две години от разглеждания период 

банковата печалба е в размер близо 1,5 пъти или 150% от печалбата през 2007 г. Темпът на растеж 

при верижна база на анализирания банков показател има най-висока стойност през 2018 г. – от 

почти 1,5 пъти или 150% от печалбата на банките през 2017 г. От изчислените темпове на прираст 

с постоянна база 2007 г. е видно, че най-значително нарастване на печалбата се отчита през 2018 

г. с 46,74% в сравнение с 2007 г. От данните за анализираните показатели може да направи 

заключението, че банковата система в страната работи ефективно през последните години, което 

дава отражение във високите темпове на растеж на печалбата ѝ след данъчно облагане. 

Проверката за наличие на тенденция на развитие в динамичните редове от данни за 

банковите показатели е извършена чрез разработените в статистическата теория критерии – 

рангови коефициенти на корелация на Спирман и Кендал и автокорелационен коефициент от 

първи порядък. 

За извършване на проверката е необходимо да се дефинират статистически хипотези, които 

са нулева (H0) и алтернативна (H1). Според нулевата хипотеза банковият показател не проявява 

тенденция на развитие. Тя се приема, когато изчислената стойност на критерия не е 

статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  
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рангови коефициенти на корелация на Спирман и Кендал и автокорелационен коефициент от 

първи порядък. 
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нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 
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банковата печалба е в размер близо 1,5 пъти или 150% от печалбата през 2007 г. Темпът на растеж 

при верижна база на анализирания банков показател има най-висока стойност през 2018 г. – от 

почти 1,5 пъти или 150% от печалбата на банките през 2017 г. От изчислените темпове на прираст 

с постоянна база 2007 г. е видно, че най-значително нарастване на печалбата се отчита през 2018 

г. с 46,74% в сравнение с 2007 г. От данните за анализираните показатели може да направи 

заключението, че банковата система в страната работи ефективно през последните години, което 

дава отражение във високите темпове на растеж на печалбата ѝ след данъчно облагане. 

Проверката за наличие на тенденция на развитие в динамичните редове от данни за 

банковите показатели е извършена чрез разработените в статистическата теория критерии – 

рангови коефициенти на корелация на Спирман и Кендал и автокорелационен коефициент от 

първи порядък. 

За извършване на проверката е необходимо да се дефинират статистически хипотези, които 

са нулева (H0) и алтернативна (H1). Според нулевата хипотеза банковият показател не проявява 

тенденция на развитие. Тя се приема, когато изчислената стойност на критерия не е 

статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  
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Печалба след данъчно облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348 Печалба	след	данъчно	облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348

Източник: БНБ и собствени изчисления

В	статистическата	литература	са	разработени	два	рангови	коефициента	на	
корелация,	които	могат	да	се	използват	за	проверка	за	наличие	на	тренд.	Това	са	
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ранговите	коефициенти	на	корелация	на	Спирман	и	на	Кендал.	Препоръчително	
е	тези	коефициенти	да	се	прилагат	за	годишни	данни.	Коефициентът	е	нормирам	
в	границите	между	–1	и	1,	като	ρ	=	1,	когато	всеки	следващ	член	на	реда	е	по-го-
лям	от	предишните,	т.е.	редът	е	растящ.	Съответно	ρ	=	–1,	когато	всеки	следващ	
член	на	реда	е	по-малък	от	предходните.	Емпиричната	стойност	на	коефициента	
се	сравнява	с	теоретичната	му	стойност,	за	да	се	вземе	решение	за	наличието	на	
тенденция	(Атанасов	2018).	

Коефициентът	на	Спирман	за	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	в	
България	има	стойност	ρEM	=	0,418.	Теоретичната	му	стойност	е	ρT =	0,484.	Коефи-
циентът	на	Кендал	възлиза	на	λEM	=	0,282,	а	теоретичната	му	стойност	е	λT =	0,359.	
Сравнението	показва,	че	емпиричните	величини	са	по-малки	от	теоретичните	и	
следователно	не	съществува	тенденция	на	развитие.

Един	от	най-често	използваните	критерии,	с	помощта	на	които	е	възможно	
да	се	провери	дали	в	даден	динамичен	ред	съществува	тенденция	на	развитие,	
е	 чрез	изчисляването	на	 коефициент	на	 автокорелация	от	първи	порядък	 (Ми-
шев,	Гоев	2010).	Счита	се,	че	когато	динамичните	редове	съдържат	тенденция	на	
развитие,	те	са	и	автокорелирани,	т.е.	всеки	член	на	дадения	динамичен	ред	се	
намира	в	корелационна	зависимост	от	предшестващия/те	го	член/ове	на	същия	
динамичен	ред.	Под	автокорелация	се	разбира	корелация	между	последовател-
ните	значения	на	даден	статистически	ред	(Димитров	2005).	Когато	всеки	член	
от	реда	зависи	от	предходния	член	от	същия	ред,	това	се	нарича	автокорелация	
от	 първи	 порядък.	Автокорелационният	 коефициент	 принадлежи	на	 интервала	
–1	≤	r1	≤	+1.	Когато	получената	стойност	е	близо	до	0,	това	означава	слаба	връзка	
между	членовете	на	реда	и	съответно	може	да	се	приеме	нулевата	хипотеза,	т.е.	
че	няма	тенденция	на	развитие.	Когато	стойността	е	близо	до	1	или	–1,	това	озна-
чава	силна	връзка	и	е	по-вероятно	да	се	приеме	алтернативната	хипотеза,	т.е.	че	
е	налице	тенденция	на	развитие.	Когато	r1	е	близо	до	1,	това	означава,	че	редът	е	
прогресивен,	т.е.	тенденцията	е	възходяща.		Когато	r1	е	близо	до	–1,	това	означава,	
че	редът	е	регресивен,	т.е.	тенденцията	е	низходяща	(Атанасов	2018).	

Коефициентът	на	автокорелация	от	първи	порядък	има	стойност	от	r1(EM)	=	
0,754.	Високата	положителна	стойност	на	този	коефициент	е	типична	за	редове,	
съдържащи	тенденция.	Теоретичната	стойност	на	коефициента	е	r1(T)  =	0,348	съ-
ответно	при	5%	риск	от	грешка.	Сравнението	показва,	че	емпиричната	стойност	
надвишава	теоретичната.	Това	дава	основание	за	потвърждаване	на	алтернатив-
ната	хипотеза.	Заключението	е,	че	изчисленият	коефициент	на	автокорелация	е	
статистически	значим	и	с	вероятност	за	сигурност	от	95%	може	да	се	приеме,	че	
динамичният	ред	съдържа	тенденция.	

Моделирането	 на	 тенденцията	 на	 развитие	 се	 свежда	 до	 установяване	 на	
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аналитичния	вид	на	функцията,	при	която	изследваното	явление	се	разглежда	в	
зависимост	от	времето	(Величкова	1981):		

,	 (1)

където:
Y	е	съответният	банков	показател;
t	–	изкуствена	променлива,	чрез	която	се	отбелязва	времето;
ε	–	случаен	компонент	в	модела.	
При	 изследване	 на	 тенденциите	 на	 развитие	 е	 възможно	 използването	 на	

различни	модели,	като	от	статистическа	гледна	точка	най-подходящ	е	този	модел,	
който	има	най-висок	коефициент	на	детерминация	(R2).	Коефициентът	на	детер-
минация	изразява	относителния	дял	на	девиацията,	дължаща	се	на	наличието	на	
тенденция	на	развитие.	Теоретично	стойностите	на	коефициента	на	детермина-
ция	R2	са	в	границите	между	0	и	1	и	колкото	той	е	по-близо	до	1,	толкова	по-ви-
сока	е	обяснителната	способност	на	модела,	съответно	колкото	е	по-близо	до	0,	
толкова	обяснителната	способност	на	модела	е	по-слаба.	Ако	трябва	да	се	избере	
между	няколко	конкуриращи	се	модела,	най-подходящ	би	трябвало	да	бъде	този	
модел,	който	има	по-голям	коефициент	на	детерминация	(Атанасов	2018).	Когато	
различните	функции	се	експериментират	по	отношение	на	едни	и	същи	статисти-
чески	данни,	колкото	коефициентът	на	детерминация	е	по-голям,	толкова	кривата	
описва	по-добре	проявената	тенденция	на	развитие	в	изследвания	динамичен	ред	
(Величкова	1981).

За	 установяването	 на	 тенденцията	 на	 развитие	 са	 използвани	 единадесет	
различни	иконометрични	модела		(линейни	и	нелинейни)	(Гоев	1996).	Тенденци-
ята	на	развитие	е	описана	чрез	модела,	който	има	най-висока	обяснителна	спо-
собност	(Павлова,	Бошнаков	2007).	

Таблица 4 
Резултати от конструираните единадесет иконометрични модела, описващи  

динамиката на печалбата след данъчно облагане на банките в България

Модели

Характеристики на моделите
Коефициент 
на детерми-

нация
Fем

Степен 
на сво-
бода 1

Степен 
на сво-
бода 2

Равнище 
на значи-

мост

Linear 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,222 3,138 1 11 0,104

Logarithmic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,041 0,473 1 11 0,506

Inverse 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,001 0,010 1 11 0,923
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Известия 
2021  •  том 65  •  №2

Quadratic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,855 29,418 2 10 0,000

Cubic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,873 20,664 3 9 0,000

Compound 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Power  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,024 0,272 1 11 0,612

S  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,007 0,077 1 11 0,786

Growth  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Exponential  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Logistic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Източник: БНБ и собствени изчисления

Резултатите	от	използваните	модели	показват,	че	като	най-добър	модел	може	
да	се	приеме	кубичен	модел	(cubic),	който	има	коефициент	на	детерминация	на	
стойност	0,873,	следователно	обяснява	приблизително	87%	от	промените	в	бан-
ковата	печалба.	Моделът	има	следния	аналитичен	вид:	

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

Оценката	на	параметрите	на	полученото	уравнение	показва,	че	те	са	статис-
тически	значими.	Въз	основа	на	специфицирания	трендови	модел	се	пресмятат	
изгладените	стойности.	В	графично	изражение	тенденцията	на	развитие	предста-
влява	кубична	парабола	и	тя	е	представена	на	фигура	2.

През	периода	2007	г.	–	2012	г.	тенденцията	на	развитие	на	печалбата	след	
данъчно	облагане	на	банките	в	България	е	намаляваща,	а	от	2013	г.	до	края	на	
периода	нараства.	Тенденцията	на	развитие	се	приближава	към	своята	асимптота,	
която	е	малко	над	1,7	млрд.	лв.

Избраният	иконометричен	модел	може	да	се	приеме	за	много	добър,	тъй	като	
чрез	него	близо	90%	от	измененията	в	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банки-
те	в	страната	са	обяснени	с	изменението	на	времето.
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Фиг. 2 Динамика на печалба след данъчно облагане на банките в 

България и тенденцията на развитие през периода 2007 г. – 2019 г. 

(млрд. лв.) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
През периода 2007 г. – 2012 г. тенденцията на развитие на печалбата след данъчно облагане 

на банките в България е намаляваща, а от 2013 г. до края на периода нараства. Тенденцията на 

развитие се приближава към своята асимптота, която е малко над 1,7 млрд. лв. 

Избраният иконометричен модел може да се приеме за много добър, тъй като чрез него 

близо 90% от измененията в печалбата след данъчно облагане на банките в страната са обяснени 

с изменението на времето. 

 

1.2. Анализ на тенденциите в изменението на възвръщаемостта на собствения капитал на 

банките в България 

  

За определяне на трендовия модел за описване на тенденцията на развитие може да се 

построи графичният образ на изследвания динамичен ред. Диаграмата на развитие на 

възвръщаемостта на собствения капитал е представена на фигура 3. 
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Фиг. 2. Динамика на печалба след данъчно облагане на банките в България  
и тенденцията на развитие през периода 2007 г. – 2019 г. (млрд. лв.)

Източник: БНБ, собствени изчисления

1.2. Анализ на тенденциите в изменението на възвръщаемостта на 
собствения капитал на банките в България

За	определяне	на	трендовия	модел	за	описване	на	тенденцията	на	развитие	
може	да	се	построи	графичният	образ	на	изследвания	динамичен	ред.	Диаграмата	
на	развитие	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	е	представена	на	фиг.	3.

 
 

 

Фиг. 3 Възвръщаемост на собствения капитал на банковата система в 

България през периода 2007 г. – 2019 г. (%) 

Източник: БНБ 

 
През периода 2007 г. – 2019 г. при показателя възвръщаемост на собствения капитал на 

българската банкова система се наблюдават значителни колебания, но се откроява тенденция към 

намаление, която впоследствие се обръща. Анализираният период може да се раздели на два 

подпериода – до 2012 г. и след нея. Възвръщаемостта на собствения капитал на банките в 

България първоначално непрекъснато намалява до 2012 г. Стойностите на показателя рязко се 

понижават през 2009 г. – повече от двойно, под влияние на световната финансова и икономическа 

криза. Причината за голямото намаление на възвръщаемостта на собствения капитал е както 

близо двойното нарастване на собствения капитал на банковата система поради възприетите 

строги капиталови изисквания, така и понижението на печалбата на банките. През следващите 

години на следкризисно възстановяване показателят се задържа на сравнително близки 

стойности до 2016 г., когато е отчетено по-значително нарастване. Възвръщаемостта на 

собствения капитал на българската банкова система продължава да нараства до края на 

анализирания период с някои колебания. Позитивен е фактът, че рентабилността на собствения 

капитал на търговските банки трайно и чувствително нараства, което е израз на повишаващия се 

размер на печалбите, генерирани в банковия отрасъл. Това говори за по-висока норма на доход 

за акционерите на търговските банки вследствие на ефективно управление на техния капитал. 
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през периода 2007 г. – 2019 г. (%)

Източник: БНБ
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През	периода	2007	г.	–	2019	г.	при	показателя	възвръщаемост	на	собствения	
капитал	 на	 българската	 банкова	 система	 се	 наблюдават	 значителни	 колебания,	
но	се	откроява	тенденция	към	намаление,	която	впоследствие	се	обръща.	Ана-
лизираният	 период	може	 да	 се	 раздели	 на	 два	 подпериода	 –	 до	 2012	 г.	 и	 след	
нея.	Възвръщаемостта	 на	 собствения	 капитал	на	 банките	 в	България	първона-
чално	непрекъснато	намалява	до	2012	г.	Стойностите	на	показателя	рязко	се	по-
нижават	през	2009	г.	–	повече	от	двойно,	под	влияние	на	световната	финансова	и	
икономическа	криза.	Причината	за	голямото	намаление	на	възвръщаемостта	на	
собствения	 капитал	 е	 както	 близо	 двойното	нарастване	 на	 собствения	 капитал	
на	банковата	система	поради	възприетите	строги	капиталови	изисквания,	така	и	
понижението	на	печалбата	на	банките.	През	следващите	години	на	следкризисно	
възстановяване	показателят	се	задържа	на	сравнително	близки	стойности	до	2016	
г.,	когато	е	отчетено	по-значително	нарастване.	Възвръщаемостта	на	собствения	
капитал	на	българската	банкова	система	продължава	да	нараства	до	края	на	ана-
лизирания	период	с	някои	колебания.	Позитивен	е	фактът,	че	рентабилността	на	
собствения	капитал	на	търговските	банки	трайно	и	чувствително	нараства,	което	
е	израз	на	повишаващия	се	размер	на	печалбите,	генерирани	в	банковия	отрасъл.	
Това	говори	за	по-висока	норма	на	доход	за	акционерите	на	търговските	банки	
вследствие	на	ефективно	управление	на	техния	капитал.	Също	така	повишението	
на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	отразява	подобрението	в	капиталова-
та	структура	на	търговските	банки	по	посока	на	натрупване	на	по-голям	собствен	
капитал,	който	е	основна	предпоставка	за	стабилност	и	просперитет	на	финан-
совите	институции	 (Трифонова	2002).	От	фигурите	 е	 видно,	 че	динамиката	на	
възвръщаемостта	 на	 собствения	 капитал	 следва	 в	 общи	линии	 тенденцията	 на	
изменение	на	банковата	печалба.

Таблица 5 
Абсолютен прираст, темп на растеж и  темп на прираст на възвръщаемостта  

на собствения капитал на банките в България

Година
Абсолютен прираст (%) Темп на растеж Темп на прираст (%)

Постоянна 
база 2007 г.

Верижна 
база

Постоянна 
база 2007 г.

Верижна 
база

Постоянна 
база 2007 г.

Верижна 
база

2008 -2,19 -2,19 0,8895 0,8895 -11,05 -11,05
2009 -11,43 -9,24 0,4229 0,4754 -57,71 -52,46
2010 -12,88 -1,45 0,3497 0,8269 -65,03 -17,31
2011 -13,44 -0,56 0,3213 0,9188 -67,87 -8,12
2012 -13,60 -0,17 0,3129 0,9740 -68,71 -2,60
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2013 -13,50 0,10 0,3182 1,0168 -68,18 1,68
2014 -12,90 0,60 0,3484 1,0949 -65,16 9,49
2015 -12,00 0,90 0,3938 1,1303 -60,62 13,03
2016 -9,40 2,61 0,5255 1,3344 -47,45 33,44
2017 -10,48 -1,08 0,4707 0,8959 -52,93 -10,41
2018 -7,69 2,79 0,6117 1,2993 -38,83 29,93
2019 -8,16 -0,48 0,5876 0,9607 -41,24 -3,93

Източник: БНБ и собствени изчисления

Абсолютният	прираст	при	постоянна	база	2007	г.	и	темпът	на	прираст	при	
постоянна	база	2007	г.	са	отрицателни,	а	темпът	на	растеж	при	постоянна	база	
2007	г.	има	стойности	по-малки	от	единица	през	целия	изследван	период,	тъй	като	
най-високата	стойност	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	
България	 е	отчетена	през	2007	 г.	Абсолютният	прираст	на	изследвания	банков	
показател	с	верижна	база	е	с	отрицателни	стойности,	а	темпът	на	растеж	при	ве-
рижна	база	е	със	стойности	по-ниски	от	единица	между	2008	г.	и	2012	г.	Това	се	
дължи	на	намалението	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	под	влияние	
на	 световната	финансова	и	икономическа	криза.	Най-висока	стойност	на	 абсо-
лютният	прираст	с	верижна	база	е	отчетена	през	2018	г.	от	2,79%	т.е.	възвръща-
емостта	на	собствения	капитал	през	2018	г.	се	е	увеличила	с	2,79%	спрямо	2017	
г.	От	2013	г.	се	наблюдава	покачване	на	темпа	на	растеж	при	верижна	база	и	се	
отчитат	стойности	по-високи	от	единица,	което	означава,	че	стойностите	на	бан-
ковия	показател	се	подобряват,	като	най-висока	стойност	е	отбелязана	през	2016	
г.	Най-съществено	нарастване	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	бан-
ките	е	налице	през	2018	г.	спрямо	2017	г.,	когато	темпът	й	на	прираст	при	верижна	
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Таблица 6 
Емпирични стойности на критериите за проверка за наличие на тренд  

за възвръщаемостта на собствения капитал на българската банкова система

Показатели

Рангов  
коефициент  
на Спирман

Рангов  
коефициент  
на Кендал

Коефициент на 
автокорелация от 

първи порядък

нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 

банковата система превишава стойността си от 2007 г. Според получените резултати за 

абсолютния прираст при верижна основа най-голямо увеличение на печалбата след данъчно 

облагане на банките в България се наблюдава през 2018 г. спрямо 2017 г. Темповете на растеж 

при постоянна основа 2007 г. също отбелязват понижение през периода 2009 г. – 2012 г., след 

което тенденцията обръща посоката си и през последните две години от разглеждания период 

банковата печалба е в размер близо 1,5 пъти или 150% от печалбата през 2007 г. Темпът на растеж 

при верижна база на анализирания банков показател има най-висока стойност през 2018 г. – от 

почти 1,5 пъти или 150% от печалбата на банките през 2017 г. От изчислените темпове на прираст 

с постоянна база 2007 г. е видно, че най-значително нарастване на печалбата се отчита през 2018 

г. с 46,74% в сравнение с 2007 г. От данните за анализираните показатели може да направи 

заключението, че банковата система в страната работи ефективно през последните години, което 

дава отражение във високите темпове на растеж на печалбата ѝ след данъчно облагане. 

Проверката за наличие на тенденция на развитие в динамичните редове от данни за 

банковите показатели е извършена чрез разработените в статистическата теория критерии – 

рангови коефициенти на корелация на Спирман и Кендал и автокорелационен коефициент от 

първи порядък. 

За извършване на проверката е необходимо да се дефинират статистически хипотези, които 

са нулева (H0) и алтернативна (H1). Според нулевата хипотеза банковият показател не проявява 
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статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  
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𝝆𝝆𝝆𝝆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝝆𝝆𝝆𝝆𝑻𝑻𝑻𝑻 𝝀𝝀𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝝀𝝀𝝀𝝀𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏(𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬) 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏(𝑻𝑻𝑻𝑻) 

Печалба след данъчно облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348 

нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 

банковата система превишава стойността си от 2007 г. Според получените резултати за 

абсолютния прираст при верижна основа най-голямо увеличение на печалбата след данъчно 

облагане на банките в България се наблюдава през 2018 г. спрямо 2017 г. Темповете на растеж 

при постоянна основа 2007 г. също отбелязват понижение през периода 2009 г. – 2012 г., след 

което тенденцията обръща посоката си и през последните две години от разглеждания период 

банковата печалба е в размер близо 1,5 пъти или 150% от печалбата през 2007 г. Темпът на растеж 

при верижна база на анализирания банков показател има най-висока стойност през 2018 г. – от 

почти 1,5 пъти или 150% от печалбата на банките през 2017 г. От изчислените темпове на прираст 

с постоянна база 2007 г. е видно, че най-значително нарастване на печалбата се отчита през 2018 

г. с 46,74% в сравнение с 2007 г. От данните за анализираните показатели може да направи 

заключението, че банковата система в страната работи ефективно през последните години, което 

дава отражение във високите темпове на растеж на печалбата ѝ след данъчно облагане. 

Проверката за наличие на тенденция на развитие в динамичните редове от данни за 

банковите показатели е извършена чрез разработените в статистическата теория критерии – 

рангови коефициенти на корелация на Спирман и Кендал и автокорелационен коефициент от 

първи порядък. 

За извършване на проверката е необходимо да се дефинират статистически хипотези, които 

са нулева (H0) и алтернативна (H1). Според нулевата хипотеза банковият показател не проявява 

тенденция на развитие. Тя се приема, когато изчислената стойност на критерия не е 

статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  

 

Таблица 3  

Емпирични стойности на критериите за проверка за наличие на тренд 

за печалбата след данъчно облагане на банките в България 

 

Показатели 

Рангов 

коефициент на 

Спирман 

Рангов 

коефициент на 

Кендал 

Коефициент на 

автокорелация от 

първи порядък 

𝝆𝝆𝝆𝝆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝝆𝝆𝝆𝝆𝑻𝑻𝑻𝑻 𝝀𝝀𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝝀𝝀𝝀𝝀𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏(𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬) 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏(𝑻𝑻𝑻𝑻) 

Печалба след данъчно облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348 Възвръщаемост	на	собствения	капитал 0,011 0,484 0,051 0,359 0,735 0,348

Източник: БНБ и собствени изчисления

Проверката	за	наличие	на	тенденция	на	развитие	е	извършена	с	помощта	на	
ранговите	коефициенти	на	Спирман	и	Кендал	и	коефициента	на	автокорелация	
от	първи	порядък.	Резултатите	от	сравнението	на	емпиричните	и	теоретичните	
значения	на	ранговите	коефициенти	на	Спирман	и	Кендал	показва,	че	изследва-
ният	динамичен	ред	не	съдържа	тенденция	на	развитие.	Емпиричната	стойност	
на	коефициента	на	автокорелация	от	първи	порядък	е	по-висока	от	теоретичната,	
от	което	следва,	че	динамичният	ред	съдържа	тенденция.

Таблица 7 
Резултати от конструираните единадесет иконометрични модела, описващи  

динамиката на възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България

Модели

Характеристики на моделите
Коефициент 
на детерми-

нация
Fем

Степен 
на сво-
бода 1

Степен 
на сво-
бода 2

Равнище 
на значи-

мост

Linear 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,082 0,988 1 11 0,342

Logarithmic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,320 5,178 1 11 0,044

Inverse 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,562 14,123 1 11 0,003

Quadratic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,782 17,919 2 10 0,000

Cubic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,923 36,086 3 9 0,000

Compound 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Power  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,203 2,807 1 11 0,122



187

Аглика Кънева. Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата 
след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България

S  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,422 8,027 1 11 0,016

Growth  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Exponential  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Logistic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Източник: БНБ и собствени изчисления

Отново	 се	 прилагат	 единадесетте	 иконометрични	 линейни	 и	 нелинейни	
модела.	 За	 представяне	 на	 тенденцията	 в	 изменението	 на	 възвръщаемостта	 на	
собствения	 капитал	 най-подходящ	 е	 кубичният	модел,	 който	 е	 с	 много	 висока	
обяснителна	способност,	измерена	чрез	коефициента	на	детерминация.	Получе-
ният	коефициент	на	детерминация	възлиза	на	R2 =	0,923,	което	показва,	че	92,3%	
от	измененията	в	стойността	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	бан-
ките	в	България	може	да	се	обяснят	с	използвания	кубичен	модел.

Конкретният	вид	на	нелинейния	модел,	въз	основа	на	който	се	изчисляват	
изгладените	стойности	на	динамичния	ред,	е	следният:

Таблица 7  

Резултати от конструираните единадесет иконометрични модела, 

описващи динамиката на възвръщаемостта на собствения капитал на 

банките в България 

 

Модели 

Характеристики на моделите 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,082 0,988 1 11 0,342 

Logarithmic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,320 5,178 1 11 0,044 

Inverse   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,562 14,123 1 11 0,003 

Quadratic    𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,782 17,919 2 10 0,000 

Cubic     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,923 36,086 3 9 0,000 

Compound    𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,203 2,807 1 11 0,122 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,422 8,027 1 11 0,016 

Growth     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

Exponential     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

Logistic     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Отново се прилагат единадесетте иконометрични линейни и нелинейни модела. За 

представяне на тенденцията в изменението на възвръщаемостта на собствения капитал най-

подходящ е кубичният модел, който е с много висока обяснителна способност, измерена чрез 

коефициента на детерминация. Полученият коефициент на детерминация възлиза на R2 = 0,923, 

което показва, че 92,3% от измененията в стойността на възвръщаемостта на собствения капитал 

на банките в България може да се обяснят с използвания кубичен модел. 

Конкретният вид на нелинейния модел, въз основа на който се изчисляват изгладените 

стойности на динамичния ред, е следният: 

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 28,821− 9,133 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 1,117 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,040 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀  

 
 

Фиг. 4 Динамика на възвръщаемостта на собствения капитал на 

банковата система в България и тенденция на развитие през периода 

2007 г. – 2019 г. (%) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
Параметрите на модела са статистически значими. Ако и при този показател разделим 

разглеждания период на две, както се вижда от фигура 4, от 2007 г. до 2012 г. тенденцията на 

развитие е намаляваща. От 2013 г. се наблюдава тенденция на развитие на плавно нарастване. 

 

2. Прогноза за печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения капитал 

на банките в България през 2020 г. и 2021 г. 

Освен за описание на закономерностите на развитие на печалбата след данъчно облагане и 

възвръщаемостта на собствения капитал на банките в страната през периода 2007 г. – 2019 г., 

моделирането на тенденциите на развитие може да се използва и за целите на прогнозирането 

през следващите няколко години. Въпреки че печалбата след данъчно облагане и 

възвръщаемостта на собствения капитал на банките зависят от много фактори, чрез използването 

на иконометрични методи е направен опит за прогнозиране на стойностите им през следващите 

години. 

Прогнозата за изменението на банковите показатели се извършва на базата на установената 

им и моделирана тенденция на развитие. Изготвянето на прогнозата се извършва на два етапа: 
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Параметрите	на	модела	са	статистически	значими.	Ако	и	при	този	показател	
разделим	разглеждания	период	на	две,	както	се	вижда	от	фигура	4,	от	2007	г.	до	
2012	г.	тенденцията	на	развитие	е	намаляваща.	От	2013	г.	се	наблюдава	тенденция	
на	развитие	на	плавно	нарастване.

2. Прогноза за печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта 
на собствения капитал на банките в България през 2020 и 2021 г.

Освен	за	описание	на	закономерностите	на	развитие	на	печалбата	след	да-
нъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	страната	
през	периода	2007	г.	–	2019	г.,	моделирането	на	тенденциите	на	развитие	може	
да	се	използва	и	за	целите	на	прогнозирането	през	следващите	няколко	години.	
Въпреки	че	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	
капитал	на	банките	зависят	от	много	фактори,	чрез	използването	на	икономет-
рични	методи	е	направен	опит	за	прогнозиране	на	стойностите	им	през	следва-
щите	години.

Прогнозата	за	изменението	на	банковите	показатели	се	извършва	на	базата	
на	установената	им	и	моделирана	тенденция	на	развитие.	Изготвянето	на	прогно-
зата	се	извършва	на	два	етапа:

• Първи	етап	–	моделира	се	тенденцията	на	развитие	на	печалбата	след	да-
нъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България	
на	основата	на	данни	за	прогнозираните	показатели	през	периода	2007	г.	–	2019	г.

• Втори	етап	–	като	се	прави	допускането,	че	установените	закономернос-
ти	на	развитие	на	избраните	банкови	показатели	през	изследвания	период	ще	се	
запазят	 и	 през	 прогнозирания	 период,	 се	 разработва	 прогноза	 за	 бъдещото	 им	
развитие	през	2020	г.	и	2021	г.

За	получаване	на	реалистични	и	достоверни	статистически	прогнози	следва	
да	се	вземат	предвид	следните	ключови	моменти:

–	избор	на	подходящи	функции	за	моделиране	на	тенденциите	на	развитие;	
–	функциите	са	избрани	в	предходния	етап,	като	са	използвани	единадесет	ико-
нометрични	модела;

–	получените	параметри	може	да	се	приемат	за	стабилни,	тъй	като	не	се	на-
блюдава	различно	поведение	на	изследваните	динамични	редове	през	различните	
периоди;

–	може	да	се	приеме,	че	през	следващите	години	тенденциите	на	развитие	на	
печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	
банките	в	страната	ще	се	запазят;

–	моделираните	тенденции	се	екстраполират	до	2021	г.	и	е	направена	прог-
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ноза	за	средните	(очаквани)	стойности	на	печалбата	след	данъчно	облагане	и	въз-
връщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България;

–	изчислени	са	доверителни	интервали	на	прогнозата,	т.е.	границите,	в	които	
е	 възможно	да	 се	 колебаят	 стойностите	на	печалбата	 след	данъчно	облагане	и	
възвръщаемостта	на	 собствения	капитал	на	банките	през	 следващите	 години	с	
вероятност	за	сигурност	от	95%;

–	поради	безпрецедентния	характер	на	пандемията	от	COVID-19	е	трудно	да	
се	оцени	количествено	влиянието	на	породената	от	нея	криза	върху	икономиче-
ското	развитие	и	финансовата	стабилност	(Elnahass,	Trinh,	Li	2021).	Развитието	
в	бъдеще	на	икономическата	криза,	която	е	породена	от	коронавируса,	се	харак-
теризира	с	висока	степен	на	несигурност	и	това	може	да	даде	отражение	върху	
резултатите	от	прогнозата.					

2.1. Изследване на печалбата след данъчно облагане на банките в 
България

Прогнозата	се	разработва	на	основата	на	допускането,	че	установената	тен-
денция	на	развитие	през	периода	2007	г.	–	2019	г.	ще	се	запази	и	през	прогнозния	
период.	Предвиждането	за	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	в	Бълга-
рия	през	2020	г.	и	2021	г.	се	реализира	на	основата	на	специфицирания	нелинеен	
трендови	модел:

• Първи етап – моделира се тенденцията на развитие на печалбата след данъчно облагане и 

възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България на основата на данни за 

прогнозираните показатели през периода 2007 г. – 2019 г. 

• Втори етап – като се прави допускането, че установените закономерности на развитие на 

избраните банкови показатели през изследвания период ще се запазят и през прогнозирания 

период, се разработва прогноза за бъдещото им развитие през 2020 г. и 2021 г. 

За получаване на реалистични и достоверни статистически прогнози следва да се вземат 

предвид следните ключови моменти: 

– избор на подходящи функции за моделиране на тенденциите на развитие; – функциите са 

избрани в предходния етап, като са използвани единадесет иконометрични модела; 

– получените параметри може да се приемат за стабилни, тъй като не се наблюдава различно 

поведение на изследваните динамични редове през различните периоди; 

– може да се приеме, че през следващите години тенденциите на развитие на печалбата след 

данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения капитал на банките в страната ще се запазят; 

– моделираните тенденции се екстраполират до 2021 г. и е направена прогноза за средните 

(очаквани) стойности на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения 

капитал на банките в България; 

– изчислени са доверителни интервали на прогнозата, т.е. границите, в които е възможно да се 

колебаят стойностите на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения 

капитал на банките през следващите години с вероятност за сигурност от 95%; 

– поради безпрецедентния характер на пандемията от COVID-19 е трудно да се оцени 

количествено влиянието на породената от нея криза върху икономическото развитие и 

финансовата стабилност (Elnahass, Trinh, Li 2021). Развитието в бъдеще на икономическата 

криза, която е породена от коронавируса, се характеризира с висока степен на несигурност и това 

може да даде отражение върху резултатите от прогнозата.      

 

2.1. Изследване на печалбата след данъчно облагане на банките в България 

Прогнозата се разработва на основата на допускането, че установената тенденция на 

развитие през периода 2007 г. – 2019 г. ще се запази и през прогнозния период. Предвиждането 

за печалбата след данъчно облагане на банките в България през 2020 г. и 2021 г. се реализира на 

основата на специфицирания нелинеен трендови модел: 

 
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 1,764− 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿3

, 

където: 

N е брой на подпериодите (годините) на историческия период, за който е моделирана 

тенденцията на развитие; 

където:
N	 е	 брой	на	подпериодите	 (годините)	на	историческия	период,	 за	 който	 е	

моделирана	тенденцията	на	развитие;
L	–	прогнозен	подпериод	(прогнозна	година).
Изчислените	прогнозни	стойности	се	реализират	само	при	наличие	на	зако-

номерно	развитие	или	ще	се	наблюдават,	ако	развитието	в	изменението	на	печал-
бата	след	данъчно	облагане	на	банките	е	резултат	само	от	въздействието	на	трай-
но	действащите	причини,	които	не	променят	своята	сила	и	посока	на	въздействие.	
Получени	са	следните	прогнозни	стойности	за	печалбата	след	данъчно	облагане	
на	банките	в	България	през	2020	г.	и	2021	г.:

–	за	2020	г.:	y*2020	=	ŷN+1	=	ŷ14	=	2,004	млрд.	лв.;	1,314	≤	y*2020	≤	2,	695;

–	за	2021	г.:	y*2021	=	ŷN+2	=	ŷ15	=	2,237	млрд.	лв.;	1,208	≤	y*2021	≤	3,	266.

Доверителните	интервали	са	валидни	при	95%	доверителна	вероятност.	
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L – прогнозен подпериод (прогнозна година). 

 

Изчислените прогнозни стойности се реализират само при наличие на закономерно 

развитие или ще се наблюдават, ако развитието в изменението на печалбата след данъчно 

облагане на банките е резултат само от въздействието на трайно действащите причини, които не 

променят своята сила и посока на въздействие. Получени са следните прогнозни стойности за 

печалбата след данъчно облагане на банките в България през 2020 г. и 2021 г.: 

 

– за 2020 г.: y*2020 = ŷN+1 = ŷ14 = 2,004 млрд. лв.; 1,314 ≤ y*2020 ≤ 2, 695; 

 

– за 2021 г.: y*2021 = ŷN+2 = ŷ15 = 2,237 млрд. лв.; 1,208 ≤ y*2021 ≤ 3, 266. 

  

Доверителните интервали са валидни при 95% доверителна вероятност.  
 

 
  

Фиг. 5 Прогнозни стойности за печалбата след данъчно облагане на 

банковата система в България до 2021 г. (млрд. лв.) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Таблица 8 

Прогнозни стойности за печалбата след данъчно облагане на 

банковата система в България до 2021 г. (млрд. лв.) 
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Източник: БНБ, собствени изчисления

Въз	основа	на	разработената	прогноза,	ако	се	направи	допускането,	че	тен-
денциите	на	развитие	на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	българската	банкова	
система	се	запазят	и	през	следващите	години,	то	с	вероятност	за	сигурност	95%	
може	да	се	приеме,	че	през	2021	г.	стойността	й	ще	бъде	не	по-малка	от	1,208	
млрд.	лв.	и	не	по-голяма	от	3,	266	млрд.	лв.	Въз	основа	на	направеното	изследване	
може	да	се	предположи,	че,	ако	тенденциите	през	последните	тринадесет	години	
при	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	се	запазят	и	през	следващите	
години,	то	през	2021	г.	може	да	се	очаква	обща	печалба	след	данъчно	облагане	
на	банковата	система	в	България	в	размер	на	2,237	млрд.	лв.	(таблица	8).	Следва	
да	се	има	предвид,	че	пандемията	от	COVID-19	може	да	окаже	влияние	върху	
фактическите	стойности	на	банковата	печалба	по	посока	на	тяхното	понижение	в	
сравнение	с	прогнозните	стойности	(Donthu,	Gustafsson	2020;	Sharma	et	al.,	2020).

Таблица 8
Прогнозни стойности за печалбата след данъчно облагане  

на банковата система в България до 2021 г. (млрд. лв.)

Година Очаквана печалба  
след данъчно облагане 

Долна граница 
на прогнозата

Горна граница 
на прогнозата

2020 2,004 1,314 2,695
2021 2,237 1,208 3,266

Източник: БНБ и собствени изчисления
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2.2. Изследване на възвръщаемостта на собствения капитал на 
банките в България

След	като	се	изчислят	параметрите	на	трендовия	модел,	се	определят	про-
гнозните	стойности.	Предвиждането	се	разработва	на	базата	на	предположение-
то,	че	установените	тенденции	на	развитие	през	разглеждания	период	ще	продъл-
жат	да	се	проявяват	през	следващите	две	години.	Прогнозата	за	възвръщаемостта	
на	собствения	капитал	на	банките	през	2020	г.	и	2021	г.	се	извършва	със	специфи-
цирания	модел:

Година Очаквана печалба след 

данъчно облагане  

Долна граница  

на прогнозата 

Горна граница  

на прогнозата 

2020 2,004 1,314 2,695 

2021 2,237 1,208 3,266 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 

 
Въз основа на разработената прогноза, ако се направи допускането, че тенденциите на 

развитие на печалбата след данъчно облагане на българската банкова система се запазят и през 

следващите години, то с вероятност за сигурност 95% може да се приеме, че през 2021 г. 

стойността й ще бъде не по-малка от 1,208 млрд. лв. и не по-голяма от 3, 266 млрд. лв. Въз основа 

на направеното изследване може да се предположи, че, ако тенденциите през последните 

тринадесет години при печалбата след данъчно облагане на банките се запазят и през следващите 

години, то през 2021 г. може да се очаква обща печалба след данъчно облагане на банковата 

система в България в размер на 2,237 млрд. лв. (таблица 8). Следва да се има предвид, че 

пандемията от COVID-19 може да окаже влияние върху фактическите стойности на банковата 

печалба по посока на тяхното понижение в сравнение с прогнозните стойности (Donthu, 

Gustafsson 2020; Sharma et al., 2020). 

 

2.2. Изследване на възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България 

След като се изчислят параметрите на трендовия модел, се определят прогнозните 

стойности. Предвиждането се разработва на базата на предположението, че установените 

тенденции на развитие през разглеждания период ще продължат да се проявяват през следващите 

две години. Прогнозата за възвръщаемостта на собствения капитал на банките през 2020 г. и 2021 

г. се извършва със специфицирания модел: 

 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 28,821− 9,133 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿 + 1,117 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 0,040 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿3  

 

Получени са следните прогнозни стойности за възвръщаемостта на собствения капитал на 

банките през 2020 г. и 2021 г.: 

 

– за 2020 г.: y*2020 = ŷN+1 = ŷ14 = 10,96%; 5,19 ≤ y*2020 ≤ 16,74; 

 

– за 2021 г.: y*2020 = ŷN+2 = ŷ15 = 9,17%; 0,56 ≤ y*2021 ≤ 17,79. 

  

Получени	са	следните	прогнозни	стойности	за	възвръщаемостта	на	собстве-
ния	капитал	на	банките	през	2020	г.	и	2021	г.:

–	за	2020	г.:	y*2020	=	ŷN+1	=	ŷ14	=	10,96%;	5,19	≤	y*2020	≤	16,74;

–	за	2021	г.:	y*2020	=	ŷN+2	=	ŷ15	=	9,17%;	0,56	≤	y*2021	≤	17,79.

Доверителните	 интервали	 са	 валидни	 при	 95%	 доверителна	 вероятност.	
Прогнозните	стойности	за	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	
през	2020	г.	и	2021	г.	са	представени	на	фигура	6.	

Доверителните интервали са валидни при 95% доверителна вероятност. Прогнозните 

стойности за възвръщаемостта на собствения капитал на банките през 2020 г. и 2021 г. са 

представени на фигура 6.  
 

 
 

Фиг. 6.  Прогнозни стойности за възвръщаемост на собствения 

капитал на банковата система в България до 2021 г. (%) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
 

Прави впечатление много ниската долна граница на прогнозните стойности на 

възвръщаемостта на собствения капитал през 2021 г. Причина за тези резултати би могла да бъде 

несигурността породена от влиянието на кризата причинена от коронавируса. Вероятно това се 

дължи и на значителните колебания на стойностите на показателя, както и на непрекъснатото 

увеличение на собствения капитал на банките през анализирания период. 
 

Таблица 9 

Прогнозни стойности за възвръщаемост на собствения капитал на 

банковата система в България до 2021 г. (%) 
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Прави	впечатление	много	ниската	долна	граница	на	прогнозните	стойности	
на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	през	2021	г.	Причина	за	тези	резул-
тати	би	могла	да	бъде	несигурността	породена	от	влиянието	на	кризата	причи-
нена	от	коронавируса.	Вероятно	това	се	дължи	и	на	значителните	колебания	на	
стойностите	на	показателя,	както	и	на	непрекъснатото	увеличение	на	собствения	
капитал	на	банките	през	анализирания	период.

Таблица 9
Прогнозни стойности за възвръщаемост на собствения капитал  

на банковата система в България до 2021 г. (%)

Година Очаквана възвръщаемост  
на собствения капитал 

Долна граница 
на прогнозата

Горна граница 
на прогнозата

2020 10,96 5,19 16,74
2021 9,17 0,56 17,79

Източник: БНБ и собствени изчисления

Според	направената	прогноза,	ако	се	направи	предположението,	че	тенден-
циите	на	развитие	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банковата	сис-
тема	в	България	се	запазят	и	през	следващите	години,	то	с	вероятност	за	сигур-
ност	от	95%	може	да	се	приеме,	че	през	2021	г.	стойността	й	ще	бъде	не	по-малка	
от	0,56%	и	не	по-голяма	от	17,79%.	Въз	основа	на	извършеното	изследване	може	
да	 се	 допусне,	 че,	 ако	 тенденциите	 през	 анализирания	период	при	 възвръщае-
мостта	на	собствения	капитал	на	банковата	система	се	запазят	и	през	следващите	
години,	то	през	2021	г.	може	да	се	очаква	възвръщаемост	на	собствения	капитал	
на	банките	в	страната	на	стойност	9,17%.	(таблица	9).

Според	извършената	прогноза,	през	2020	г.	и	2021	г.,	 възвръщаемостта	на	
собствения	капитал	ще	намалява.	Тъй	като	според	прогнозата	финансовият	ре-
зултат	на	банковата	система	през	този	период	ще	нараства,	резултатите	за	бъде-
щото	изменение	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	Бълга-
рия	може	да	се	дължат	на	увеличение	на	собствения	капитал	на	банките,	което	
превишава	това	на	банковата	печалба.	Вероятно	за	този	резултат	допринасят	съ-
ществуващите	проблеми	в	дейността	на	банките	като	високият	дял	необслужвани	
кредити	в	счетоводните	им	баланси	и	ниските	лихвени	проценти	по	кредитите.

С	широкото	разпространение	в	световен	мащаб	на	коронавируса	всички	ико-
номически	участници	(потребители,	доставчици,	финансови	посредници	и	др.)	
са	изправени	пред	безпрецедентна	криза	(Donthu,	Gustafsson	2020;	Pantano	et	al.	
2020;	Sharma	et	al.	2020).	Отрицателното	влияние	на	пандемията	от	COVID-19	и	
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мерките	за	социална	дистанцираност	оказват	най-голямо	отражение	върху	реал-
ната	икономика.	Много	предприятия,	особено	малки	и	средни	предприятия,	както	
и	физически	лица,	върху	които	пандемията	от	коронавирус	оказва	влияние,	може	
да	се	сблъскат	с	недостиг	на	ликвидност	и	трудности	при	своевременно	изпла-
щане	 на	 техните	финансови	 и	 други	 задължения.	 Това	 от	 своя	 страна	 би	мог-
ло	да	окаже	въздействие	върху	кредитните	институции,	тъй	като	забавянето	на	
погасяването	на	кредитните	задължения	води	до	по-голям	брой	неизпълнения	и	
допълнителни	разходи	и	капиталови	изисквания	в	кредитните	институции	(БНБ,	
Прессъобщение	от	3	април	2020	г.).

Европейският	банков	орган	 (ЕБО),	ЕЦБ	и	централните	банки	на	страните	
–	членки	на	Европейския	съюз	предприемат	мерки,	които	целят	да	намалят	въз-
действието	на	кризата,	причинена		от	COVID-19,	върху	банковия	сектор	на	Ев-
ропейския	съюз.	С	мерките	се	предвижда	възможност	за	по-голяма	гъвкавост	на	
банките	при	облекчаване	на	негативните	ефекти	от	кризата	върху	техните	клиен-
тите	(ЕБО,	Насоки	относно	законодателните	и	частните	мораториуми	върху	пла-
щанията	по	кредити,	прилагани	с	оглед	на	кризата,	предизвикана	от	COVID-19,	
2	април	2020	г.).

БНБ	предприе	пакет	от	мерки	на	стойност	от	9,3	млрд.	лв.	за	ограничаване	
на	влиянието	на	кризата.	Мерките	целят	запазване	на	устойчивостта	на	банковата	
система	и	засилване	на	нейната	гъвкавост	за	намаляване	на	отрицателното	отра-
жение	на	ограниченията	при	пандемията	за	физическите	лица	и	фирмите	(БНБ,	
Прессъобщение	от		19	март	2020	г.).

Банките	следва	не	само	да	устоят	на	шока,	който	не	е	вътрешен	за	финан-
совата	система,	но	и	активно	да	подпомагат	усилията	на	правителството	за	огра-
ничаване	на	влиянието	на	кризата,	предизвикана	от	пандемията,	върху	реална-
та	 икономика.	 Банките	 са	 основният	 източник	 на	 ликвидност	 за	 икономиката	
(González	2016;	Barattieri	et	al.	2020).	При	кризата,	породена	от	COVID-19,	въз-
никват	сериозни	опасения	по	отношение	на	устойчивостта	на	банковия	сектор,	
която	му	позволява	да	продължи	да	изпълнява	посредническата	 си	 роля	 (Beck	
2020;	Cecchetti,	Schoenholtz	2020).

Заключение 

Основните	изводи,	които	могат	да	се	направят	от	изследването,	са:
–	при	анализа	на	тенденциите	в	изменението	на	печалбата	след	данъчно	об-

лагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	са	установени	ясно	
изразени	тенденции	в	изменението	на	показателите;

–	през	разглеждания	период	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	в	
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България	първоначално	намалява	значително	до	2012	г.	под	влияние	на	световна-
та	финансова	и	икономическа	криза,	след	което	нараства	до	края	на	периода,	Това	
увеличение	на	стойностите	на	показателя	е	логично	да	продължи	и	през	следва-
щите	няколко	години;

–	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	българската	банкова	система	
също	първоначално	намалява	до	2012	г.,	след	което	нараства.	Вероятно	поради	
факта,	че	през	2017	г.	и	2019	г.	стойностите	на	показателя	отбелязват	понижение	
в	сравнение	с	предходните	години,	значителните	колебания	в	сравнение	с	банко-
вата	печалба,	проблемите	в	дейността	на	банките,	икономическия	шок,	предизви-
кан	от	коронавируса,	и	факта,	че	собственият	капитал	на	практика	нараства	през	
целия	анализиран	период,	резултатите	от	прогнозата	показват,	че	вероятно	през	
2020	г.	и	2021	г.	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	ще	намалява;

–	прави	впечатление,	че	най-подходящият	иконометричен	модел	за	описание	
на	 тенденциите	 на	 развитие	 на	 изследваните	 банкови	 показатели	 е	 кубичният.	
Вероятно	това	може	да	се	обясни	с	взаимосвързаността	на	банковата	печалба	и	
възвръщаемостта	на	собствения	капитал	и	тяхното	изменение,	върху	които	вли-
яят	протичащите	процеси	в	банковия	сектор,	в	българската	икономика	и	на	меж-
дународно	равнище;

–	направените	изчисления	показват,	че	през	2021	г.	 се	очакват	 значителни	
изменения	във	възвръщаемостта	на	собствения	капитал.	Прогнозите	са,	че	през	
следващите	години	ще	се	запази	тенденцията	към	нарастване	на	печалбата	след	
данъчно	облагане	на	банките;

–	 високата	 обяснителна	 способност	 на	 разработените	 модели	 (високите	
стойности	на	коефициентите	на	детерминация)	затвърждават	становището,	че	на-
блюдаваните	тенденции	при	банковите	показатели,	включени	в	изследването,	ще	
продължат	да	се	наблюдават	и	през	следващите	години	и	придават	висока	степен	
на	надеждност	на	разработените	прогнози.

Банките	в	България	имат	добри	финансови	показатели	преди	появата	на	ко-
ронавируса	(Enria	2020).	Икономическата	политика	следва	да	бъде	насочена	към	
запазване	на	стабилността	на	банките,	за	да	могат	те	да	работят	за	преодолява-
нето	на	породената	от	COVID-19	икономическа	криза.	От	съществено	значение	е	
банките	да	продължат	да	предоставят	кредити	на	фирмите	и	домакинствата.	Ре-
зултатите	от	настоящето	изследване	биха	могли	да	подпомогнат	формулирането	
на	икономическата	политика	в	тази	област.	Пакетът	от	мерки,	предприет	от	БНБ	с	
цел	да	се	стимулират	банките	да	отпускат	кредити	и	да	се	повиши	ликвидността	
на	финансовата	система,	 заедно	с	фискалните	мерки	спомага	 за	 смекчаване	на	
шоковия	ефект	от	пандемията	и	облекчаване	на	финансовите	условия	за	фирмите	
и	домакинствата	(Radev	2020).
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TREND ANALYSIS AND FORECAST OF THE CHANGE IN THE PROFIT  
AFTER TAX AND RETURN ON EQUITY OF BANKS IN BULGARIA

Aglika KANEVA

Abstract

In	this	article,	the	trend	in	the	profit	after	tax	and	return	on	equity	of	banks	in	Bulgaria	
has	been	modelled	for	the	period	2007	–	2019.	Based	on	the	presumption	that	the	established	
regularities	will	be	preserved	in	the	forecast	period	as	well,	an	estimate	has	been	developed	for	
the	future	values	of	the	profit	after	tax	and	return	on	equity	of	banks	in	2020	and	2021.	

Key words:	banks,	trend,	forecast,	profit	after	tax,	return	on	equity
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Социалната	изолация	е	процес,	при	който	голяма	част	от	бизнес	
процесите,	в	това	число	и	преподавателската	дейност,	се	случват	
дистанционно.	Дистанционното	обучение	се	определя	като	кому-
никационен	процес	в	реално	време,	при	който	обучаемите	и	обу-
чаващите	 се	 обменят	 информация	 посредством	информационни	
и	комуникационни	технологии.	Целта	на	настоящата	статия	е	да	
анализира	процеса	на	обучение	по	търговия	в	условията	на	епи-
демична	обстановка.	Направен	е	ретроспективен	анализ	на	дис-
танционното	 обучение.	 Разгледани	 и	 анализирани	 са	 основните	
принципи	за	успешно	онлайн	обучение.
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Въведение

Новите	информационни	технологии,	станали	причина	за	информационната	
революция	през	втората	половина	на	20-ти	век,	дават	тласък	на	бурното	развитие	
на	методите	на	дистанционно	обучение	и	формиране	на	концепцията	за	отворено-
то	образование.	Преходът	от	индустриално	към	информационно	общество	води	
до	съществени	промени	в	сферата	на	образованието	–	изменя	се	характерът	на	
придобиване,	развитие	и	разпространение	на	знанията,	открива	се	възможност	за	
обновяване	съдържанието	на	обучението	и	методите	на	преподаване,	разширява	
се	 достъпът	 до	 висшето	 образование	 и	 се	 променя	 ролята	 на	 преподавателя	 в	
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учебния	процес.	Поради	световната	пандемия	студентите	от	специалност	„Ико-
номика	на	търговията“	в	редовна	форма	на	обучение	за	пръв	път	се	обучават	дис-
танционно,	онлайн.

Анализ на националната и световната практика

Целта	на	настоящата	статия	е	да	анализира	процеса	на	обучение	по	търговия	
в	условията	на	епидемична	обстановка.	За	да	се	постигне	тази	цел,	е	направен	
ретроспективен	анализ	на	дистанционното	обучение.

Произходът	на	съвременното	дистанционно	образование	може	да	се	просле-
ди	до	началото	на	18	век.	През	1728	г.	Калеб	Филипс,	учител	по	романски	метод	
на	писане	на	 стенограми,	предлага	на	 хората,	живеещи	в	близост	до	 града,	 да	
участват	в	учебната	му	програма,	като	всяка	седмица	им	се	изпращат	уроци,	без	
да	намалява	качеството	на	обучението	им	(Holmberg,	B.,	2005,	с.	15).	В	свое	из-
следване	Бьорн	Холмбърг,	един	от	основоположниците	на	обучението	от	дистан-
ция,	дава	следното	определение:	„Дистанционното	образование	се	характеризи-
ра	с	това,	че	преподаването	и	обучението	се	осъществяват	през	информационни	
технологии:	по	принцип	учениците	и	техните	учители	не	се	срещат	лице	в	лице.	
Една	или	повече	медии	се	използват	за	тяхното	взаимодействие	и	за	комуника-
ция	на	тематика,	например	отпечатаната	и	написана	дума,	аудио	и	видео	записи,	
телефонни	разговори,	компютърна	комуникация.	В	този	смисъл	говорим	за	ме-
диирано	преподаване	и	учене.“	(Holmberg,	B.,	2005,	с.	13).	Сходно	определение	
за	дистанционното	обучение	дават	Moore	и	Kearsley	(Moore,	M.	G.,	Kearsley,	G.	
(2004),	според	които	дистанционното	обучение	е	преподаване	и	планирано	обуче-
ние,	при	което	преподаването	възниква	на	различно	място	от	ученето	и	което	из-
исква	комуникация	чрез	технологии	и	специална	институционална	организация.

Разновидност	 на	 дистанционното	 обучение	 е	 дистанционното	 обучение	 с	
присъствени	срещи.	Във	всички	дефиниции	то	се	счита	за	комбинация	от	тра-
диционните	 (лице	в	лице)	системи	на	обучение	с	онлайн	системи	на	обучение	
въз	основа	на	технологично	обусловени	инструкции,	където	всички	участници	
в	 процеса	 на	 обучение	 са	 разделени	 в	 пространството	 и	 времето (https://www.
researchgate.net/publication/284023691).	От	своя	страна	онлайн	обучението	е	фор-
ма	на	дистанционно	обучение,	където	технологията	опосредства	процеса	на	обу-
чение,	преподаването	се	извършва	изцяло	с	помощта	на	Интернет	и	не	се	изисква	
студентите	и	преподавателите	да	бъдат	едновременно	на	едно	и	също	място.	Тук	
не	се	включват	по-традиционните	методи	на	обучение,	като	образование	чрез	ко-
респонденция	на	базата	на	печатни	материали,	телевизионни	предавания,	радио	
предавания,	видеоконференции	в	традиционната	им	форма	и	самостоятелeн	об-
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разователeн	софтуер	(htps://www.researchgate.net/publication/284023691).
От	терминологична	гледна	точка	понятието	 	„дистанционно	обучение“	за-

почва	 да	 се	 използва	 през	 70-те	 години	и	 официално	 е	 приет,	 когато	 през	 1982	
г.	Международният	съвет	за	кореспондентско	образование	променя	името	си	на	
Международен	съвет	за	дистанционно	образование	(сега	Международен	съвет	за	
отворено	и	дистанционно	образование)	(Официален	сайт	на	АЕСТ).	В	периода	
от	1900	до	1960	 година	в	 света	са	 създадени	82	нетрадиционни	висши	учебни	
заведения	и	учебни	програми.	Концептуално	дейността	им	се	обосновава	с	това,	
че	студентите	могат	да	се	обучават	не	само	при	непосредствен	контакт	с	препо-
давателя,	а	могат	самостоятелно	в	удобно	за	тях	време,	в	удобно	място	и	с	удобно	
темпо	да	изпълнят	програмата	на	учебното	 заведение.	Така	в	 света	 се	появява	
обучението	по	преписка,	наречено	 задочно	обучение.	То	може	да	се	разглежда	
като	най-ранната	форма	на	дистанционно	обучение	(Бочков,	В.,	Краснова,	Г.,	Фи-
липов,	В.,	2008).	 	Най-известните	частни	кореспондентски	училища	от	втората	
половина	на	ХІХ	и	първата	третина	на	ХХ	век	били	учрежденията	за	допълни-
телно	 образование,	 предлагащи	 на	 първо	 време	 краткосрочни	 професионално-
технически	 курсове	 за	 повишаване	 на	 квалификацията.	 Това	 са	 били	 първите	
специализирани	учреждения	за	дистанционно	обучение	(Овсянников,	В.	2001).	
Към	този	период	се	отнася	появата	на	редица	термини,	свързани	в	една	или	друга	
степен	с	дистанционното	обучение,	характеризиращи	особеностите	на	обучение-
то,	обучаващите	се,	учебното	заведение:	 (Полат,	Е.	2004)	home-study	(домашно	
обучение);	external	student	(външен	студент);	independent	study	(независимо	обу-
чение);	extention	(външно	обучение,	допълнение	към	основен	курс).

Особености на дистанционното обучение

В	сравнение	с	традиционното	обучение,	дистанционното	има	някои	особе-
ности	(Маматов,	А.	и	др.,	2006):	

Разпределеност	 –	 премахва	 пространствените	 ограничения	 и	 организира	
учебния	процес,	като	разделя	преподавателя	от	учащия	се	в	пространството.	

Гъвкавост	–	премахва	времевите	ограничения	за	сметка	на	гъвкавостта	на	
графика	 на	 учебния	 процес,	 който	може	 или	 да	 е	 напълно	 свободен,	 или	 да	 е	
свързан	с	ограничен	брой	контролни	точки	(полагане	на	изпити,	онлайн	връзки	с	
преподавателя,	осъществяване	на	лабораторна	работа	със	специално	оборудване	
и	т.	н.).	

Комплексност	–	използване	на	специално	разработени	учебно-методически	
материали	(комплекси),	съчетаващи	различни	носители	на	информацията,	вклю-
чително	и	печатни	издания,	радио	и	телевизионни	предавания,	видео	и	аудио	ка-
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сети,	компютърна	техника	и	технологии,	телекомуникации.	
Интерактивност	 –	 наличие	 на	 двустранна	 комуникация	 (синхронно	 или	

асинхронно),	която	дава	възможност	за	непрекъснато	индивидуално	взаимодейст-
вие	между	обучаемите	и	преподавателя	и	се	различава	от	пасивното	възприемане	
на	транслираната	информация.	Благодарение	на	тези	особености	дистанционно-
то	обучение	дава	възможност	да	се	получат	редица	преимущества	от	гледна	точка	
на	потребителските	свойства	на	образователните	услуги	(Маматов,	А.	и	др.	2006).	

Възможност за съчетаване на обучението с ежедневието.	 Много	 хора	
предпочитат	дистанционното	обучение	заради	характера	на	работата	им	или	по-
ради	лични	обстоятелства,	а	при	единични	случаи	то	е	единствената	възможност	
да	получат	желаното	образование.	

Стойността на обучението,	особено	при	масово	дистанционно	обучение,	е	
ниска	за	сметка	на	ефективното	използване	на	индустриални	методи	за	разрабо-
тване	и	предлагане	на	образователни	услуги.	При	това	трябва	да	се	има	предвид,	
че	подготвителната	работа	при	организирането	на	дистанционно	обучение,	осо-
бено	 при	 разработването	 на	 учебно-методическите	 материали,	 изисква	 големи	
вложения.	

Високото качество на обучението може	да	бъде	постигнато	при	редица	ус-
ловия:	пълна	осигуреност	на	учебни	и	учебно-методически	материали,	специално	
разработени	от	най-квалифицираните	преподаватели;	наличие	на	постоянен	ин-
дивидуален	контакт	с	преподавател-консултант	(ментор),	с	когото	да	може	да	се	
обсъждат	възникналите	въпроси	(по	правило	с	помощта	на	телекомуникациите);	
осигуряване	на	 взаимодействие	между	обучаемите,	 организиране	на	дискусии,	
съвместна	работа	по	проекти	и	други	видове	групови	работи	в	курса	на	обучение	
и	във	всеки	момент,	като	при	това	обучаемите	също	така	контактуват	с	препода-
вателя-консултант	посредством	телекомуникациите;	обективност	на	оценките	на	
резултатите	от	обучението	на	основата	на	съчетаване	на	автоматизирани	методи	
за	проверка	на	знанията	и	точно	регламентирани	атестационни	процедури	с	учас-
тието	на	преподаватели.

Онлайн обучението като форма на дистанционното обучение

Онлайн	обучението	е	съвременна	генерация	на	дистанционното	обучение.	
Авторите,	отдали	своя	принос	в	литературата,	бележат	няколко	вида	дистанцион-
но	 обучение.	 В	 своето	 изследване	 Gasevic	 и	 Siemens	 (Siemens,G.,	 Gašević,D.,	
Dawson,	S.	с.	15)	описват	етапите,	през	които	преминава	дистанционното	обу-
чение.	

В първия етап	на	този	начален	стадий	на	дистанционно	обучение	студентите	
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получават	на	хартиен	носител	учебни	материали	от	преподаватели,	посредством	
пощенска	доставка,	като	след	това	студентите	връщат	обратно	разработения	от	
тях	писмен	материал.	Това	безспорно	е	първа	много	важна	крачка	в	разчупване	
на	създадените	стереотипи	на	преподаване	и	дава	тласък	на	една	нова	тенденция	
в	образованието.	Доколко	обаче	това	може	да	се	приеме	като	обучение	в	пълния	
смисъл	на	думата	е	въпрос	на	дискусия.	Тук	става	въпрос	по-скоро	за	админи-
стриране	на	учебния	процес	и	вид	кореспонденция,	аналогична	на	днешната	ко-
муникация	по	електронна	поща.	

Вторият етап	на	дистанционно	обучение	предполага	използването	на	по-
голям	набор	от	информационни	технологии.	Използва	се	аудиоконферентна	връз-
ка.	Поради	високите	разходи	в	началото	не	се	 е	използвала	видеовръзка	или	е	
била	еднопосочна	от	преподавателите	към	студентите,	но	не	и	обратно.	За	двупо-
сочна	връзка	се	е	използвала	само	аудиоконфрентната	връзка.	Пълноценна	дву-
посочна	видеоконферентна	връзка	започва	да	се	използва	малко	по-късно,	когато	
цените	на	техниката	намаляват	и	технологиите	се	усъвършенстват.

В	таблица	1	са	илюстрирани	основните	разлики	между	онлайн	обучението	и	
стандартното	обучение	и	необходимата	инфраструктура	за	провеждане	на	онлайн	
обучение.

Таблица 1
Основни разлики между онлайн обучението и стандартното обучение  
по отношение на необходимата техническа и софтуерна обезпеченост

Специфични изисквания  
за онлайн обучение

Обучение на група  
в учебна зала Онлайн обучение

Необходимост	от	технически	сред-
ства	(компютър,	проектор)

Невинаги	е	необходимо Задължително

Добра	интернет	връзка Невинаги	е	необходимо Задължително

Подходящ	софтуерен	продукт Не	се	изисква Задължително
Изправност	на	камера	и	микрофон Не	се	изисква Задължително

Способност	да	се	поддържа	диалог	
без	зрителен	контакт	с	всички	обуча-
ващи	се

Не	се	изисква Задължително

Източник: Авторска разработка

Без	 наличието	 на	 добре	 изградена	 комуникационна	 инфраструктура,	 он-
лайн	обучението	има	голяма	вероятност	да	се	провали	или	да	изгуби	интереса	
на	студентите.	Студентите	от	специалност	„Икономика	на	търговията“	в	УНСС	
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споделят,	че	то	е	удобно	и	им	дава	възможност	за	по-често	присъствие,	тъй	като	
могат	да	се	включат	от	всяка	удобна	за	тях	точка	на	България	(и	извън	България).	
Преподавателите,	особено	тези,	на	които	се	налага	да	пътуват	дълго	до	работното	
място,	също	са	значително	улеснени.

Времето	и	географското	положение	не	оказват	влияние	върху	дистанцион-
ното	обучение.	Това	го	прави	значително	по-гъвкаво	от	традиционните	форми	на	
обучение.	Подходящо	е	както	за	ученици/студенти,	така	и	за	служители.	При	него	
без	проблем	могат	да	бъдат	създавани	персонализирани	и	адаптирани	според	си-
туацията	онлайн	курсове	от	всякакъв	вид	и	обем.

Видове онлайн обучение

Дистанционното	 онлайн	 обучение	 не	 е	 само	 някаква	 мултимедийна	 пре-
зентация.	То	може	да	включва	различни	видове	модули,	уроци,	тестове	с	голям	
избор	от	видове	въпроси,	анкети,	проучвания	и	т.	н.,	както	и	да	бъде	осъществе-
но	под	формата	на	симулация	на	реална	ситуация	или	под	формата	на	интерак-
тивен	курс,	съдържащ	мултимедийни	елементи.	Този	вид	обучение	се	развива	с	
появата	на	т.	нар.	„е-learning”	и	„m-learning”.	При	тях	се	използва	компютърна	
технология	 с	нейната	дигитализирана	информация,	 електронно	предадена,	под	
формата	на	битове.	Чрез	този	вид	технологии	е	възможно	както	обучението	на	
групи,	така	и	провеждането	на	онлайн	конференции	и	семинари.	По	своята	същ-
ност	„е-learning”	е	вид	обучение,	при	което	се	използват	електронни	технологии	
(най-често	компютри).	Това	обучение	може	да	се	проведе	дистанционно,	може	да	
се	проведе	и	в	учебна	зала,	присъствено.	При	„m-learning”	обучаваните	използват	
смартфони	или	таблети.	Целта	на	този	вид	обучение	е	да	бъде	интерактивно	и	
достъпно	от	различни	локации,	т.	е.	не	се	провежда	в	учебна	зала.	 	Двата	вида	
обучение	 са	 сходни,	 разликата	 е	 във	 вида	 на	 използваното	 устройство.	 Трети-
ят	вид	обучение	е	смесено	(хибридно)	обучение,	или	„blend	learning“.	При	него	
едната	част	от	обучението	е	онлайн,	а	другата	–	в	учебни	зали.	Въпреки	че	е	об-
щоприето,	че	и	двата	вида	обучение	трябва	да	присъстват,	за	да	се	счита	един	вид	
обучение	за	„бленд	лърнинг“,	няма	ясен	консенсус	относно	дяловете	на	обучение	
онлайн	и	в	зала.	Allen,	Seaman	и	Garrett	(Allen,	I.,	Seaman,	J.,	Garrett,	R.,2007,	с.	
54)	например	твърдят,	че	дори	курсове	с	30	–	79%	онлайн	обучение	трябва	да	се	
считат	за	смесени.

Като	съвременна	тенденция	в	образованието	се	налагат	обучението	във	вир-
туална	реалност	(VR	обучение),	обучението	в	добавена	реалност	(АR	обучение-
то)	и	обучението	в	смесена	реалност	–	виртуална	и	реална	(Денчев,	Е.,	2020,	с.	
31).	Те	могат	да	бъдат	причислени	към	смесения	вид	обучение.	
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Виртуалната реалност	(Virtual	Reality	–	VR)	е	компютърно	генерирана	сре-
да,	която	позволява	на	обучаемите	да	разгледат	всичко,	което	им	се	предлага,	с	
помощта	на	специални	VR	очила	и	3D	звук.	Технологията	на	виртуалната	реал-
ност	прави	обучението	по-нагледно,	позволява	активизиране	на	студентите	и	по-
пълноценно	участие	в	учебния	процес.	Тези	технологии	облекчават	и	опростяват	
съвместната	работа	на	хора,	които	се	намират	на	разстояние.	Например	колегите	
могат	да	се	срещат	с	помощта	на	средствата	на	виртуалната	реалност,	да	изготвят	
съвместни	документи,	да	ръководят	проекти	и	да	изпълняват	много	други	работи	
практически	със	същата	ефективност,	както	и	при	лични	контакти	в	реалния	сват.	
Преподавателите	и	студентите	имат	възможност	да	използват	виртуални	лабора-
тории	за	изучаване	на	обкръжаващата	среда,	за	формиране	на	умения	и	навици,	а	
така	също	и	за	демонстриране	на	усвояването	им	и	автоматизираното	им	оценя-
ване	(Трайнев,	В.,	2007).	

Добавената реалност	 е	 една	 от	 актуалните	 дигитални	 технологии	 и	 се	
счита	 за	 продължение	на	 виртуалната	 реалност	 (VR).	Технологията	 „Добавена	
реалност“	(Augmented	Reality	–	AR)	позволява	през	камерата	на	мобилното	ус-
тройство	да	се	прочете	допълнителна	информация	за	физически	обекти	–	стоки,	
сгради,	лица,	да	се	прегледа	видео,	да	се	свържат	тримерни	обекти	(3D)	и	да	се	
извърши	преход	по	хипервръзка	към	уебстраници.		

Смесената реалност	 (Mixed	reality	–	MR)	се	състои	от	виртуална	и	доба-
вена	реалност.	Подобен	подход	често	се	препоръчва	като	допълнителна	форма	
на	обучение	за	персонала,	отговорен	за	управлението	при	кризи.	(Първанов,	С.,	
Арабаджиева,	С.,	Илиев,	С.	2019.,	с.	26)

В	 своето	 изследване	 „Виртуална	 реалност	 в	 образованието“	 Christou	
(Christou,	C.,	2010)	описва	влиянието	на	трите	вида	реалност	върху	възприятия-
та	на	човека	по	следния	начин:	петте	сетива	за	зрение,	прослушване,	докосване,	
вкус	и	обоняние	предоставят	различна	информация	за	различни	цели.	 „Ние	се	
фокусираме	върху	зрението,	докосването	и	прослушването,	тъй	като	тези	сетива	
са	най-експлоатирани	във	виртуалната	реалност“.	От	всички	сетива	зрението	е	
най-универсалното,	осигуряващо	ни	широк	обхват	на	информация	относно	нас	
самите	и	заобикалящата	ни	среда.	То	също	така	предоставя	средство	за	комуни-
кация	 и	 се	 използва	 за	 разпознаване	 и	 идентификация. Атрактивността	 в	 този	
вид	технологии	все	повече	привлича	вниманието	на	хората	при	извършване	на	
професионални	и	развлекателни	дейности.	 	Използването	на	VR,	AR	и	MR	ре-
алности	в	образованието	биха	допринесли	в	 голяма	 степен	 за	образоването	на	
подрастващото	поколение	и	на	студентите.	Факт	е,	че	да	се	задържи	вниманието	
на	обучаваните	посредством	стандартните	похвати	за	преподаване	става	все	по-
трудно.	За	тяхното	внимание	в	учебната	зала	се	конкурират	лекторът	и	мобилното	
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устройство,	с	което	разполагат.	Приложението	на	този	вид	съвременни	методи	на	
преподаване,	не	само	че	не	се	съревновава	с	мобилните	устройства,	то	изисква	
използването	им.	В	обучението	по	търговия	например	приложението	на	обучение	
във	виртуална	реалност	би	позволило	виртуална	разходка	в	търговския	отдел	на	
голяма	 компания.	Нещо,	 което	 в	 условията	 на	 социална	изолация	не	 би	могло	
да	се	случи.	За	осъществяването	на	онлайн	обучение	се	изисква	приложението	
на	определена	дигитална	платформа,	като	например	Moodle	или	друга	модулна	
обектно-ориентирана	динамична	 среда	 за	 обучение	 (Canvas,	Google	Classroom,	
Blackboard	Learn,	TalentLMS,	Schoology,	D2L	Brightspace,	Edmodo,	Sakai	и	др.),	
която	като	система	за	управление	на	обучението	и	учебното	съдържание	е	гръб-
накът	на	всяка	дигитална	форма	на	обучение.

В	зависимост	от	времето	и	мястото	на	провеждане	на	учебния	процес	дис-
танционното	обучение	бива	(Маматов,	А.	и	др.,	2006):	

Синхронно обучение	–	т.	нар.	Web-базирано	обучение.	При	него	участниците	
се	намират	на	едно	и	също	място	(виртуална	класна	стая)	по	едно	и	също	време.	
Участниците	могат	да	осъществяват	конферентна	видеовръзка	помежду	си	чрез	
интернет	или	локална	мрежа.	Това	обучение	е	най-близо	до	реалното	обучение	
в	класна	стая,	тъй	като	е	налице	директна	комуникация	между	учител	и	учени-
ци	(обучаеми)	в	реално	време.	Липсва	само	физическият	контакт,	който	е	опо-
средстван	от	информационно-комуникационните	технологии. 

Асинхронно обучение	–	също	се	осъществява	във	виртуалното	пространство,	
но	учителят	и	обучаемите	не	са	по	едно	и	също	време	във	виртуалното	простран-
ство.	Всеки	от	обучаемите	се	включва	по	различно	време	и	работи	със	собствено	
темпо.	

Според	някои	автори	има	още два типа дистанционно обучение,	при	което	
участниците	са	на	различни	места	–	дистанционно	обучение	в	реално	време	(осъ-
ществява	се	чрез	видео	връзка	на	живо	чрез	интернет	или	локална	мрежа)	и	раз-
пределено	обучение,	което	протича	в	избрано	от	участниците	време,	без	значение	
кой	къде	се	намира	по	света.	При	този	тип	обучение	само	се	споделят	видеозапи-
си	и	други	обучителни	материали.

Преподавателска дейност в условия на дистанционно онлайн 
обучение 

При	дистанционното	обучение	съществено	се	променя	съдържанието	на	пе-
дагогическата	дейност	в	сравнение	с	традиционната	система	(Башмаков,	М.,	Поз-
дняков,	С.,	Резник,	Н.,	2010).	Първо,	дейността	на	преподавателя	по	подготовката	
и	разработването	на	учебно-методически	и	учебни	пособия	от	ново	поколение	
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значително	се	усложнява.	Това	е	обусловено	от	бързите	промени	в	технологиите.	
От	преподавателя	се	изисква	развиване	на	качествено	нови	и	по-съвършени	мето-
ди	на	педагогическа	работа.	Освен	това	съвременните	информационно-комуни-
кационни	технологии	(ИКТ)	поставят	по-особени	изисквания	към	съдържанието	
и	качеството	на	учебно-методическите	и	учебните	пособия.	Тези	изисквания	са	
свързани	с	открития	достъп	до	тях	на	значителен	брой	обучаеми,	а	така	също	и	на	
обучаващи	(преподаватели	и	експерти).	Това	обстоятелство	изисква	засилване	на	
контрола	за	качеството	на	учебните	материали.	Второ,	при	прилагането	на	нови-
те	ИКТ	центърът	на	тежестта	постепенно	се	измества	върху	обучаемите.	При	тра-
диционното	обучение	главна	фигура	е	обучителят,	преподавателят.	При	дистан-
ционното	обучение	обучаемите	постепенно	стават	„господари”	на	собственото	си	
образование.	Информационно-комуникационните	технологии	дават	възможност	
за	индивидуализация	на	обучението	и	обучаемите	активно	да	изграждат	своя	уче-
бен	процес.	Една	от	 основните	функции	на	преподавателя	 става	подкрепянето	
на	 обучаемия	 в	 неговата	 учебна	 дейност.	При	 откритостта	 на	 образователните	
ресурси	преподавателят	не	е	главен	носител	на	знанието.	Той	вече	е	повече	въз-
питател,	помощник,	наставник.	Така	се	променят	съществено	функциите	на	пре-
подавателя.	Трето,	изменението	на	функциите	на	преподавателя	изисква	и	про-
мяна	в	нивото	и	качеството	на	комуникациите	между	обучители	и	обучаеми.	При	
дистанционното	обучение	повече	от	всичко	е	необходимо	активно	и	интензивно	
взаимодействие	между	преподаватели	и	студенти.	При	традиционното	обучение	
общуването	между	обучителите	и	обучаемите	нерядко	има	формален	и	повърх-
ностен	характер.	Благодарение	на	съвременните	и	напреднали	комуникационни	
технологии	такова	взаимодействие	е	толкова	интензивно,	че	изисква	от	препо-
давателя	 не	 само	 специални	 педагогически	 умения	 и	 навици,	 но	 и	 полагането	
на	допълнителни	усилия.	Полагането	на	допълнителни	усилия	от	обучаващи	и	
обучавани	може	да	доведе	до	т.	нар.	„бърнаут”	у	някои	преподаватели	и	студенти.	

При	така	представените	гледни	точки	на	авторите	могат	да	се	разграничат	
съответните	предимства	и	недостатъци	на	дистанционното	обучение	в	неговата	
онлайн	разновидност.	Предимствата	му	са:	спестява	време	и	пари;	гъвкавост	–	
обучаемите	и	обучаващите	могат	да	бъдат	на	удобно	за	тях	място,	стига	да	имат	
интернет	и	подходящо	устройство;	лесен	двупосочен	трансфер	на		информация;	
няма	рискове	за	участниците	от	заразяване	по	време	на	пандемия. Недостатъци-
те	на	дистанционното	онлайн	обучение	са:	технически	и	технологични	проблеми	
могат	да	повлияят	негативно	върху	ефективността	на	обучението.	Не	всеки	пред-
мет	може	да	се	изучава	онлайн.	Някои	предмети	изискват	повече	практическа	ра-
бота.	По-трудните	предмети	изискват	връзка	очи	в	очи,	за	да	може	да	се	прецени	
начинът	на	възприемане	на	материала.	Съществува	риск	от	изтичане	на	лични	
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данни,	кражба	на	самоличност,	 заразяване	на	техниката	с	компютърни	вируси.	
Въпреки	представените	недостатъци	на	онлайн	обучението	не	може	да	се	каже,	
че	то	не	е	ефективно.

В	следствие	на	промяната	в	начина	на	преподаване	много	български	и	чуж-
дестранни	автори	представят	своите	гледни	точки	и	изтъкват	проблемите	в	он-
лайн	обучението.	Спешното	осигуряване	на	технически	ресурси	и	повишаване	
на	квалификацията	на	академичния	състав	са	свързани	с	инвестиране	на	сериозен	
финансов	ресурс,	който	в	повечето	случаи	е	извън	възможностите	на	образовател-
ните	институции	(Начева,	Р.,	Янсоне,	А.,	2020)	Факт	е,	че	всичко	това	е	свързано	с	
нуждата	от	сериозен	финансов	ресурс,	необходим	за	наемането	и	задържането	на	
квалифицирани	научни	и	преподавателски	кадри,	осигуряване	на	модерна	учебна	
среда	и	възможности	за	навременно	решаване	на	проблеми.

Онлайн обучението в УНСС

След	въвеждането	на	извънредното	положение	на	13	март	2020	г.	в	Бълга-
рия	обучението	в	повечето	учебни	заведения	премина	онлайн.	В	Университета	
за	национално	и	световно	стопанство	за	срок	от	48	часа	близо	20	000	студенти	
преминаха	 на	 онлайн	 обучение.	 За	 тази	 цел	 бе	 предоставена	 онлайн	 платфор-
ма	за	обучение	–	MS	Teams,	заедно	с	инструкции	за	използване	и	изградена	ин-
фраструктура	от	виртуални	зали	и	разписания	на	онлайн	занятия.	Обучението	в	
специалност	 „Икономика	 на	 търговията“,	 както	 и	 всички	 други	 специалности,	
базирано	на	онлайн	платформа,	бе	предизвикателство	както	за	преподавателите,	
така	и	за	студентите.	На	студентите	бе	предоставена	възможност	за	достъп	както	
от	компютри,	така	и	от	смартфони.	Интерактивният	начин	на	обучение,	възмож-
ността	 за	 достъп	 от	 всяка	 една	 точка,	 възможността	 за	 обучение	 и	 работа	 със	
специализиран	софтуер	дават	основание	на	студентите	да	поставят	оценка	„отли-
чен“	на	УНСС	в	онлайн	обучението.	В	това	изследване	участваха	2820	студенти	
от	ОКС	„бакалавър“	и	ОКС	„магистър“	от	всички	професионални	направления.	
Резултатите	от	него	 са	 сходни	 с	 резултатите	от	първото	изследване	–	 средната	
оценка	за	първия	онлайн	семестър	е	5.54	(по	скалата	от	1	до	7).	(https://www.unwe.
bg/bg/news/18156).	В	УНСС	онлайн	обучението	 даде	 възможност	 за	 привлича-
нето	на	повече	специалисти	от	практиката,	които	да	допринесат	със	своя	опит	
в	обучението	на	студенти.	Благоприятна	в	случая	е	възможността	да	се	спести	
време	 за	физическо	придвижване	и	удобството	да	 се	проведе	среща	от	удобно	
за	всеки	участник	в	срещата	място.	Базирайки	се	на	това	изследване,	може	да	се	
приеме	че	обучението	по	търговия	в	онлайн	формат	дава	добри	резултати.	Сту-
дентите	дават	висока	оценка	на	дистанционното	електронно	обучение,	тъй	като	
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за	тях	то	е	атрактивно	и		удобно	–	имат	достъп	от	всяко	едно	място,	на	което	се	
намират.	Въпросите,	на	които	може	би	трябва	да	се	потърсят	отговори,	са:	колко	
дълго	може	да	продължи	този	вид	обучение	и	как	то	влияе	на	крайния	резултат	от	
обучението	на	студенти.

Факт	е,	че	УНСС	–	София	по	отношение	на	онлайн	обучението	следва	све-
товните	тенденции.	Въпреки	че	този	процес	среща	известни	трудности	и	пречки	
–	не	 всеки	има	достъп	до	информационни	 технологии,	 студентите	могат	да	 се	
оправдаят,	че	платформата	не	им	дава	достъп,	че	им	е	спряла	интернет	връзката	
и	т.	н.,	той	не	спира	да	се	развива.	Поради	изтъкнатите	предимства	и	удобства	е	
вероятно	част	от	обучението	да	остане	онлайн	или	да	се	използва	т.	нар.	„хибрид-
но	обучение“	или	„бленд	лърнинг“	–	при	което	една	част	от	обучението	е	онлайн.	
Наличието	на	така	изградената	инфраструктура	дава	нови	възможности	и	гъвка-
вост	в	преподавателския	процес.

Регламентиране на дистанционното онлайн обучение

Онлайн	 обучението	 не	 бива	 да	 се	 разглежда	 като	 изолиран	 случай	 на	 из-
вършване	на	онлайн	дейност.	Редица	други	бизнес	дейности	също	преминават	
в	този	режим.	За	да	бъде	приложен	този	метод	успешно,	той	трябва	да	има	ясно	
разписани	изисквания	и	цели.	В	своето	изследване		Пейчева	дава	пример	за	пра-
вила	и	процедури	за	дистанционна	работа	(Пейчева,	М.,	2020).	Заедно	с	това	за	
работещите	дистанционно	трябва	да	има	правила,	които	съдействат	за	поддър-
жане	 на	 тяхното	 физическо	 и	 психическо	 здраве,	 за	 по-добра	 организация	 на	
работното	време,	 за	възможностите	за	споделяне	на	проблеми	и	комуникиране	
с	други	служители,	които	работят	дистанционно.	Психическото	и	физическото	
здраве	на	преподавателите	и	на	студентите	трябва	да	бъдат	основен	приоритет.	
Онлайн	обучението	в	известна	степен	ограничава	физическата	активност	в	по-го-
ляма	степен,	отколкото	присъственото	обучение.	Физическата	активност	от	своя	
страна	стимулира	мозъчната	активност,	а	за	процеса	на	обучение	и	преподаване	
тя	е	най-важна.	Включването	и	насърчаването	на	движението	чрез	дистанционно	
обучение	и	онлайн	обучение	трябва	да	бъде	обичайна	практика	независимо	от	
възрастта	на	участниците.

	 Дистанционна	 форма	 на	 обучение	 се	 организира	 и	 осъществява	 само	 от	
акредитирани	висши	училища.	Aкредитационният	съвет	(АС)	на	Националната	
агенция	за	оценяване	и	акредитация	(НАОА)	е	разработил	указания	и	критерии	
за	организиране	на	дистанционна	форма	на	обучение	към	висшите	учебни	заве-
дения.	Оценяването	се	извършва	на	два	етапа	–	самооценка	и	оценка	от	НАОА	по	
специално	разработения	въпросник	с	критерии	и	показатели.
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Организиране на самостоятелната работа на студентите в условия 
на дистанционно онлайн обучение

Важно	условие	за	повишаване	на	ефективността	на	дистанционното	обуче-
ние	е	психологическата,	теоретическата	и	практическата	готовност	на	студентите	
за	самостоятелна	работа.	Известно	е,	че	в	последно	време	нивото	на	подготовка	
на	 студентите	 от	 средното	 образование	 е	 незадоволителна.	Това	налага	 препо-
давателите	във	висшите	учебни	заведения	да	я	компенсират	чрез	самостоятелна	
работа	с	цел	формиране	на	култура	на	учебен	труд,	 за	да	могат	бъдещите	спе-
циалисти	не	само	да	се	адаптират	към	условията	във	висшето	образование,	но	
и	да	се	създаде	предпоставка	за	постоянното	им	професионално	израстване	по	
време	на	цялата	трудова	дейност.	Сложността	на	тази	задача	изисква	постоянно	
усъвършенстване	на	учебния	процес	като	цяло	и	в	частност	–		поставянето	на	са-
мостоятелната	работа	на	студентите	на	научна	основа.	Организацията	на	самос-
тоятелната	работа	се	извършва	едновременно	по	няколко	направления	(Сергеева,	
Т.,	 1991):	 разработване	 на	 частични	 алгоритми	 за	 решаване	 на	 типови	 задачи;	
разработване	на	евристични	указания	за	нетипични	задачи;	разработка	на	обуча-
ващи	програми	като	по-висока	степен	на	алгоритмизация;	индивидуализация	на	
самостоятелната	работа;	специализация	на	самостоятелната	работа	с	отчитане	на	
практическите	 задачи	 по	 специалността;	 разработване	 на	 система	 от	 реферати	
по	отделни	раздели	от	лекционния	курс;	разработване	на	специални	методи	за	
обучение;	осигуряване	на	специална	и	справочна	литература;	използване	на	пер-
сонален	компютър.	Такъв	подход	към	организирането	на	самостоятелната	работа	
на	студентите	изисква	много	добро	управление,	което	предполага	формализация,	
организация,	контрол	на	изпълнението	и	определяне	на	ефективността.	Формали-
зацията	трябва	да	се	провежда	в	няколко	етапа:	разработване	на	номенклатурата	
на	самостоятелните	работи,	разпределяне	на	времето	между	отделните	единици	
в	семестъра	и	между	самостоятелните	работи	в	рамките	на	една	учебна	единица,	
планиране	на	времето.	Успехът	в	организацията	и	управлението	на	самостоятел-
ната	работа	на	студентите	е	невъзможен	без	ясна	система	на	контрол	над	нея.	При	
това	контролът	във	вида	на	приемане	на	изпълнените	работи	в	края	на	курса	по	
учебната	единица	е	неефективен,	тъй	като	не	организира	планомерно	работата	
на	студентите	през	целия	семестър,	а	преподавателят	невинаги	осигурява	обра-
тна	връзка.	Необходимо	е	да	се	планира	и	осъществява	поетапен	контрол	върху	
изпълнението	на	 самостоятелната	работа	 (Трайнев,	В.,	 2007).	Като	средство	 за	
управление	на	самостоятелната	работа	на	студентите	в	дистанционно	обучение	
служат	 обучаващите	 платформи,	 включващи	 елементи	 от	 теорията,	 алгоримти	
за	 решение	 на	 типови	 задачи,	 демонстрационни	 примери,	 тестове.	Ползите	 от	
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обучението	чрез	обучителни	платформи	са	(Морев,	И.,	2004):	ясна	организация	
на	практическите	занятия;	преодоляване	на	временната	разлика	между	запозна-
ването	 с	 новия	материал	 и	 контрол	 на	 достигнатите	 знания;	 диференцираност	
на	 масовото	 обучение;	 целенасочено	 обучение	 с	 използване	 на	 самостоятелна	
работа.	Студентите	с	помощта	на	тези	платформи	се	запознават	с	целите	на	изу-
чаването	на	съответната	учебна	дисциплина,	 структурата	и	обема	на	 знанията,	
които	им	предстои	да	получат.	Те	изучават	основите	на	теорията,	запознават	се	с	
рационалното	вземане	на	решения	по	определени	задачи,	осъществяват	контрол	
и	съпоставят	своите	успехи	с	предварително	поставените	цели,	планират	времето	
и	интензивността	на	своята	дейност.	Внедряването	на	обучителни	платформи	е	
един	от	пътищата	за	оптимизация	на	управлението	на	самостоятелната	работа	на	
студентите	в	дистанционното	обучение	(Морев,	И.,	2004).

В	своето	изследване	Антонова	(Антонова,	К.,	2020,	с.	366	–	380)	разглежда	
влиянието	на	онлайн	дейностите	върху	психиката	на	хората.	С	възможността	хо-
рата	да	изпълняват	своите	задължения	по	всяко	време	и	навсякъде	се	заличава	
границата	между	личния	и	професионалния	живот.	Оставането	на	разположение	
24	 часа	 в	 денонощието,	 7	 дни	 седмично	 (24/7)	 обаче	може	да	 се	 отрази	 върху	
здравето,	като	се	появява	риск	от	пристрастяване	към	употребата	на	мобилни	ус-
тройства,	т.	нар.	„цифрово	пристрастяване“	или	„номофобия“.

Заключение

Ефективността	на	онлайн	обучението	зависи,	освен	от	обективни	фактори	
(наличието	на	техническа	и	технологична	база	и	т.	н.),	и	от	субективни	фактори	
(наличието	на	умения	за	работа	с	информационно-комуникационни	технологии	
у	обучаемите,	мотивацията	на	обучаемите,	коректността	и	почтеността	на	обу-
чаемите,	възможностите	на	обучаващите	да	работят	с	новите	технологии	и	др.).	
Наличието	 на	 множество	 платформи	 и	 социални	мрежи,	 позволяващи	 дистан-
ционно	обучение,	може	само	да	стимулира	повишаването	на	качеството	на	пред-
лаганите	услуги	и	качеството	на	такова	обучение.	

За	да	бъде	пълноценно	обаче,	дистанционното	онлайн	обучение	трябва	да	
бъде	регламентирано	–	това	изисква	да	се	изработят	универсални	процедури	и	
правила	за	провеждането	на	такъв	тип	обучение.	Трябва	да	бъде		добре	органи-
зирано	и	съчетано	с	добрата	подготовка	и	познаване	на	използвания	инструмент	
за	онлайн	обучение.	За	тази	цел	би	било	добре	да	се	помисли	за	изготвянето	и	
провеждането	на	задължителни	специализирани	курсове	за	онлайн	преподаване,	
където	занимаващият	се	с	дистанционно	обучение	да	получи	своята	подготовка.	
Важно	е	да	бъде	и	технически	добре	осигурено.	Всички	участници	в	обучението	
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трябва	да	разполагат	с	необходимия	хардуер	и	софтуер,	необходими	за	работа	в	
съответната	платформа.	И	не	на	последно	място	то	трябва	да	бъде	добре	мотиви-
рано.	В	противен	случай	участниците	в	обучението	(предимно	обучаемите)	ще	
присъстват	формално,	а	самото	обучение	няма	да	бъде	ефективно.
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DISTANCE LEARNING IN TRADE IN CONDITIONS  
OF AN EPIDEMIC SITUATION

Goran ANGELOV

Abstract 

The	social	isolation	is	a	state	in	which	a	significant	part	of	business	processes,	including	
teaching	 are	 taking	 place	 remotely.	 Distance	 education	 is	 real-time	 communication	 process	
in	which	 information	between	 learners	 and	 trainers	has	been	exchanged	by	 information	and	
communication	technologies.	The	purpose	of	this	report	is	to	present	the	process	of	training	in	
trade	in	state	of	isolation.	The	basic	principles	for	successful	online	learning	are	considered	and	
analyzed.
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Всяка	една	стопанска	дейност	се	съпровожда	с	множество	риско-
ве,	които	оказват	влияние	върху	крайния	резултат.	Това	се	отнася	
и	за	строителната	дейност,	където	нивото	на	риск	е	още	по-висо-
ко	–	предвид	особеностите	на	строителния	процес.	В	настоящата	
статия	авторът	си	поставя	за	цел	да	изследва	риска,	съпътстващ	
функционирането	 на	 строителното	 предприятие,	 и	 да	 предложи	
ефективни	методи	за	неговото	намаляване.	В	тази	връзка	се	раз-
глеждат	някои	основни	въпроси,	отнасящи	се	до	риска.	Първият	
от	тях	е	свързан	с	изясняване	на	състоянията	на	средата,	в	които	
функционира	строителното	предприятие.	Вторият	въпрос	е	свър-
зан	с	процеса	за	анализ	и	управление	на	риска,	като	се	посочват	
някои	основни	моменти.	Третият	въпрос	засяга	разглеждането	на	
някои	от	известните	в	научната	литература	методи	за	намаляване	
на	 риска	 и	 извеждането	 на	 техните	 същностни	 характеристики.	
Въз	основа	на	системен	теоретико-емпиричен	подход,	авторът	по-
стига	следните	резултати:	извежда	три	основни	състояния	на	сре-
дата,	в	които	функционира	строителното	предприятие	и	различни	
методи	за	въздействие	върху	риска.
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Въведение

Въвеждането	на	принципите	на	свободно	взаимодействие	на	пазарните	субе-
кти	и	осигуряването	на	пазарна	конкуренция	неминуемо	води	до	неопределеност	
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и	риск.	При	тези	условия	е	изключително	трудно	да	се	изберат	оптимални	упра-
вленски	решения	и	да	се	предвиди	тяхното	въздействие	върху	бизнес	дейността	
на	строителното	предприятие.	Всичко	това	налага	необходимостта	да	се	търсят	
специални	подходи	и	методи	за	управление	на	риска,	което	ще	доведе	до	неговото	
намаляване.	За	строителното	предприятие	от	съществено	значение	е	не	само	мак-
симизирането	на	печалбата,	но	и	успешното	справяне	с	рисковите	ситуации,	кое-
то	в	перспектива	осигурява	икономическа	устойчивост	и	конкурентоспособност.

В	научната	литература	множество	автори	 (Кацаров	1995;	Ненов	1996;	До-
чев	2001;	Дочев	и	др.	2007;	Дочев,	Славов	2009,	с.	119	–132;	Тихомиров	и	Ти-
хомирова	2010;	Драганов	2010;	Хопкин	2010;	Владимиров	2014;	Шкурко	2014;	
Зафирова	2016;	Белов	2019	и	много	др.)	изследват	проблемите,	 свързани	с	ри-
ска	и	по-конкретно	въпросите,	отнасящи	се	до	неговата	същност,	анализ,	оценка,	
управление,	методи	за	въздействие	с	цел	неговото	минимизиране.	Всички	тези	
проблеми	представляват	интерес	за	много	изследователи	от	гледна	точка	на	това,	
че	рискът	присъства	във	всички	сфери	на	обществения	живот.	Рискът	съпътства	
всеки	един	бизнес,	тъй	като	всяка	една	реална	ситуация	практически	никога	не	
отговаря	напълно	на	планираните	или	желани	параметри.	

Считаме,	че	за	строителното	предприятие	рискът	е	още	по-силно	изразен	и	
осезаем	–	предвид	спецификата	на	строителното	производство,	а	именно:	про-
дължителност	 на	 строителния	 процес,	 голям	 обем	 на	 инвестиции,	 голям	 брой	
участници	при	реализирането	на	строителния	продукт,	уникалност	и	индивиду-
алност	на	строителните	продукти,	строга	технологична	последователност	и	взаи-
мовръзка	на	строителните	операции,	зависимост	от	природните	и	климатичните	
условия	и	т.н.

Всичко	това	ни	дава	основание	да	си	поставим	следната цел	в	настояща-
та	статия:	да	се	изследва	рискът,	съпътстващ	функционирането	на	строителното	
предприятие,	и	да	се	предложат	ефективни	методи	за	въздействие	върху	него.

За	постигането	на	така	формулираната	цел	авторът	си	поставя	и	прави	опит	
да	реши	следните	задачи:

• идентифициране	на	средата,	в	която	функционира	строителното	предпри-
ятие;	

• изясняване	на	основни	моменти	от	анализа	и	управлението	на	риска;
• извеждане	на	методи	за	намаляване	на	риска.
Постигането	на	основната	цел	и	решаването	на	поставените	изследовател-

ски	задачи	се	осъществява	чрез	прилагането	на	системен	теоретико-емпиричен	
подход,	 реализиращ	се	посредством	научноизследователските	методи	 „анализ“	
и	„синтез“.	
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1. Състояния на средата на функциониране на строителното 
предприятие 

Върху	бизнес	дейността	на	строителното	предприятие	и	на	нейните	резул-
тати	оказват	 влияние,	 често	 твърде	 съществени,	многочислени	и	разнообразни	
случайни	фактори.	Тези	фактори	са	в	 зависимост	от	състоянието	на	средата,	в	
която	възникват.	В	научните	изследвания	(Мельноков	2001;	Данилов-Данильян	и	
др.		2007,	с.	16	–	36;	Бадалова	2010,	с.	20	–	28)	обикновено	се	открояват	три	вида	
състояния	на	средата,	в	която	функционира	всяко	предприятие,	в	 това	число	и	
строителното,	и		се	вземат	съответни	управленски	решения:	определеност,	нео-
пределеност	и	риск.	

Състоянието	„определеност“	означава,	че	относително	всяка	бизнес	дейност	
на	предприятието	по	своя	характер	се	явява	детерминирана	 (известна,	инвари-
антна),	което	до	голяма	степен	предопределя	постигането	на	конкретни	добри	и	
ефективни	резултати.

В	процеса	на	оптимизация	на	бизнес	дейността	на	строителното	предпри-
ятие,	 поради	 сложността	 на	 управляемите	 дейности,	много	 често	 следва	 да	 се	
вземат	решения	в	условия	на	непълна	определеност,	когато	целите,	а	така	също	
и	условията	на	функциониране	на	предприятието	не	са	определени	точно	(ясно).	
Неопределеността	е	една	от	най-важните	характеристики	на	условията,	в	които	
се	осъществява	бизнес	дейността	на	предприятието.	Съвсем	основателно	инте-
ресът	на	науката	към	този	несъмнен	факт	са	появата	на	теорията	за	вземане	на	
решения	в	условия	на	неопределеност	и	съответните	раздели	от	математическата	
и	икономическата	статистика.	Неопределеността	се	свързва	с	„недостатъчна	ин-
формация	за	условията	на	протичане	на	бъдещата	икономическа	дейност,	ниска	
степен	на	предвидимостта	им,	неяснота	на	ефектите	на	въздействие	на	полити-
ката“	(Икономическа	енциклопедия	2005,	с.	505).	Характеризира	се	с	това,	че	на	
едни	или	други	бизнес	дейности	съответстват	множество	частни	ситуации,	веро-
ятностите	за	появата	на	които	са	напълно	неизвестни	или	не	могат	да	бъдат	ед-
нозначно	определени.	От	това	следва,	че	са	налице	фактори,	степента	на	влияние	
на	които	на	изхода	са	напълно	неизвестни,	а	резултатът	от	бизнес	дейността	има	
вероятностен	характер.

Като	най-съществени	причини	за	възникване	на	неопределеността	в	процеса	
на	осъществяване	на	бизнес	дейността	на	строителното	предприятие	следва	да	се	
посочат:

• неизвестни	ситуации,	които	са	присъщи	за	бизнес	дейността	на	предприя-
тието	в	условия	на	динамична	пазарна	среда;

• липса	на	достатъчни	управленски	знания,	умения	и	компетенции	от	страна	
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на	лицата,	вземащи	решения;
• недостоверна	(недостатъчна,	неадекватна,	непълна,	неясна)	информация,	

необходима	при	вземане	на	решения;
• многовариантност	и	нееднозначност	на	ситуациите,	които	следва	приори-

тетно	да	бъдат	предпочитани;
• лингвистична	неопределеност	на	третирани	и	използвани	понятия,	катего-

рии	и	термини.
Третото	състояние	на	средата,	в	която	функционира	предприятието,	е	свър-

зано	с	риска	или	стохастичната	определеност1.	Тази	ситуация	се	характеризира	
с	това,	че	всяко	действие	води	до	един	от	множество	частни	изходи,	при	което	
всеки	изход	има	изчислителна	или	експертна	оценка	на	вероятността	за	настъп-
ване.	Едно	от	основните	свойства	на	риска	се	отнася	до		обстоятелството,	че	той	
е	неразривно	свързан	с	прогнозирането	и	планирането,	а	следователно	и	с	взема-
нето	на	решения	въобще.	Самият	термин	„риск“	означава	вземане	на	решения,	
резултатите	от	които	са	неизвестни.	Важна	особеност	на	риска	е,	че	той	се	отнася	
за	всяка	бизнес	дейност	и	съпътства	всички	бизнес	процеси.	Рискът	може	да	се	
приеме	като	отклонение	на	фактическите	резултати	от	очакваните	(планираните).	
Всяко	отклонение	на	крайните	резултати	от	планираните,	което	не	може	да	бъде	
коригирано	без	външна	намеса,	трябва	да	се	разглежда	като	заплаха	за	предпри-
ятието.	Поради	това	на	всяко	възможно	отклонение	трябва	да	се	окаже	въздейст-
вие	с	цел	неговото	намаляване.	

2. Анализ и управление на риска в строителното предприятие

Намаляването	на	риска	е	възможно	чрез	точен	анализ	на	риска,	неговото	из-
мерване	и	управление.	Анализът	на	риска	е	систематичен	подход,	насочен	към	
разпознаване	 на	 негативните	 или	 неблагоприятните	 ефекти,	 които	могат	 да	 се	
случат	в	строителното	предприятие,	преди	да	се	предприеме	някакъв	нов	важен	
проект	или	да	се	промени	някаква	съществена	цел	за	предприятието,	която	може	
да	повлияе	по	някакъв	отрицателен	начин.	Анализът	на	риска	осигурява	инфор-
мацията,	необходима	за	вземането	на	решения	относно	избора	на	най-подходя-
щите	стратегии	и	методи	на	въздействие	спрямо	определения	риск.	Разделя	се	на	
два	основни,	взаимно	допълващи	се	раздела:	качествен	и	количествен.		

Качественият	анализ	е	свързан	с	фундаментални	въпроси	за	дадената	сфера	
от	икономическата	дейност.	Основната	цел	на	този	вид	анализ	е	насочена	към	
определянето	на	причината	за	риска,	видовете	риск	и	възможностите	за	неговото	
намаляване	или	избягване.	Качественият	анализ	представлява	процес	на	„прио-
ритизиране	на	рисковете	за	по-нататъшен	анализ	или	действие	чрез	оценяване	и	
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комбиниране	на	вероятностите	за	възникването	им	и	последиците	от	въздействи-
ето	им“	(Манчева	2016,	с.	55).	Окончателните	резултати	от	качествения	анализ	на	
риска,	от	своя	страна,	служат	за	входна	информация	за	провеждане	на	количест-
вения	анализ.	

Количественият	 анализ	 е	 „процес	 на	 числено	 анализиране	 на	 ефекта	 на	
идентифицираните	 рискове	 върху	 общите	цели“	 (Манчева	 2016,	 с.	 70),	 т.е.	 из-
мерва	риска	количествено.	Той	се	състои	в	числово	определяне	на	степента	на	
отделните	видове	риск	и	на	общия	риск	на	предприятието.	Количественият	ана-
лиз	на	риска	се	свързва	със	задаване	на	стойности	на	параметрите,	дефинирани	в	
качествения	анализ.

На	фиг.	1	е	представена	опростена	схема	за	анализ	на	риска	при	вземане	на	
управленски	решения.

Качественият анализ е свързан с фундаментални въпроси за дадената 

сфера от икономическата дейност. Основната цел на този вид анализ е насочена 

към определянето на причината за риска, видовете риск и възможностите за 

неговото намаляване или избягване. Качественият анализ представлява процес 

на „приоритизиране на рисковете за по-нататъшен анализ или действие чрез 

оценяване и комбиниране на вероятностите за възникването им и последиците 

от въздействието им“ (Манчева 2016, с. 55). Окончателните резултати от 

качествения анализ на риска, от своя страна, служат за входна информация за 

провеждане на количествения анализ.

Количественият анализ е „процес на числено анализиране на ефекта на 

идентифицираните рискове върху общите цели“ (Манчева 2016, с. 70), т.е. 

измерва риска количествено. Той се състои в числово определяне на степента 

на отделните видове риск и на общия риск на предприятието. Количественият 

анализ на риска се свързва със задаване на стойности на параметрите, 

дефинирани в качествения анализ.

На фиг. 1 е представена опростена схема за анализ на риска при вземане 

на управленски решения.

Фиг. 1. Анализ на риска

Управление на 
риска

Анализ на риска при вземане 
на управленски решения

Качествен анализ 
на риска

Количествен анализ 
на риска

Фиг. 1. Анализ на риска
Източник: Атанасов, Б., Пл. Илиев, Р. Николаев. Оптимизиране на производствено-

стопанската дейност на предприятието. Варна: Наука и икономика, 2010, с. 235. 

За	количествения	анализ	на	риска	могат	да	се	използват	редица	методи,	като	
най-разпространените	са:	теория	на	игрите,	статистически	методи,	имитационно	
моделиране,	експертни	методи,	анализ	на	загубите,	анализ	на	чувствителността	
и	др.	С	цел	постигане	на	по-добри	резултати	при	вземането	на	обосновани	упра-
вленски	решения	от	страна	на	ръководството	на	строителното	предприятие	посо-
чените	методи	могат	да	се	съчетават.

Управлението	на	риска	е	непрекъснат,	активен,	стратегически	и	интегриран	
процес,	който	има	важна	роля	при	ефективното	управление	на	строителното	пред-
приятие.	Управлението	на	рискана	практика	представлява	„процес	на	намаляване	
на	неопределеността	на	средата,	водещ	до	минимизиране	на	неблагоприятните	
резултати,	породени	от	случайните	фактори“	 (Милкова	2020,	с.66).	То	е	нераз-
делна	част	от	общото	управление	на	строителното	предприятие.	Управлението	на	
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риска	е	част	от	дейността	на	ръководството	на	предприятието,	която	е	насочена	
към	ефективната	му	защита	от	нежелани	съзнателни	или	случайни	събития,	кои-
то	носят	определена	вреда	или	щета.	

Характерно	за	управлението	на	риска	е,	че	то	има	своя	собствена	система	от	
евристични	правила	(Иванов	и	др.	2008,	с.	20),	като	някои	от	по-съществените	са:

• да	не	се	рискува	повече,	отколкото	позволява	собственият	капитал;
• да	се	мисли	за	последствията	от	риска;
• да	не	се	рискува	много	заради	малко;
• да	се	вземат	положителни	решения	само	при	липса	на	съмнения;
• да	се	вземат	отрицателни	решения	в	случай	на	съмнения;
• да	се	мисли	и	за	други	варианти	за	решение.
Основната	цел	на	управлението	на	риска	е	да	се	решат	следните	важни	за	

предприятието	задачи	(Атанасов,	Илиев,	Николаев	2010,	с.	261):	
• оцеляване;
• приемливо	равнище	на	безпокойство;
• устойчивост	на	благосъстоянието	на	всички	страни;
• приемлива	непрекъснатост	на	работа;
• целесъобразен	темп	на	устойчив	ръст	на	предприятието;
• социална	отговорност;	
• удовлетворяване	на	ограниченията	от	външен	характер,	икономичност.
За	да	се	постигне	ефективно	управление	на	риска	в	строителството,	считаме,	

че	то	трябва	да	се	основава	на	следните	основни	принципи:
• информираност	за	поетия	риск;
• управляемост	на	поетия	риск;
• независимост	на	управлението	на	риска;
• съпоставимост	на	управлението	на	поетия	риск	с	финансовите
• възможности	на	строителното	предприятие;
• отчитане	на	фактора	време;
• отчитане	на	финансовата	стратегия	на	предприятието;
• възможност	за	прехвърляне	на	риска.
Освен	придържането	към	посочените	принципи,	по	наше	виждане,	управле-

нието	на	риска	би	трябвало	да	отговаря	на	някои	изисквания,	по-важните	от	които	
са:

• системност	и	интегрираност	 –	 управлението	на	 риска	 трябва	 да	 се	 осъ-
ществява	в	рамките	на	всяко	едно	предприятие	и	да	обхваща	всички	структурни	
единици;

• непрекъснатост	–	управлението	на	риска	трябва	да	обхваща	всички	нива	на	
управление:	стратегическо,	тактическо	и	оперативно;
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• структурираност	и	последователност	–	при	управлението	на	риска	трябва	
да	се	реализират	всички	функции	на	управление:	анализ	и	синтез,	прогнозиране	
и	планиране,	организация	и	координиране,	отчет	и	контрол,	мотивация;

• разширеност	и	комплексност	–	обект	на	управление	трябва	да	бъдат	всич-
ки	рискове:	външни	и	вътрешни,	застраховаеми	и	незастраховаеми,	частни	и	т.н.	
В	съответствие	с	възможните	заплахи	за	строителното	предприятие	и	рисковия	
спектър,	както	и	на	основата	на	мониторинг	на	текущото	състояние	на	предприя-
тието,	е	необходимо	да	се	разработи	рисков	профил,	чрез	който	се	разпознават	и	
идентифицират	рисковете.	Рисковият	спектър,	изобразен	на	фиг.	2,	е	общ	за	всич-
ки	строителни	предприятия,	докато	рисковият	профил	за	всяко	едно	предприятие	
е	различен	(индивидуален).
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Тук	ще	си	позволим	да	посочим	и	някои	по-конкретни	рискове,	които	са	ха-
рактерни	 за	 строителното	предприятие,	 а	именно:	 рискове	на	проектирането	и	
планирането	 (напр.	промяна	на	проекта,	изискана	от	възложителя);	 рискове	на	
строителството	(напр.	неправилна	оценка	на	очакваните	разходи	и	срокове);	ри-
скове	на	изпълнението	на	инвестиционния	проект	 (напр.	наличност	на	активи,	
невъзможност	да	се	покрият	стандартите	за	изпълнение);	рискове	на	приходите	
(промени	в	търсенето	на	строителните	продукти,	промени	в	цените);	рискове	от	
прекратяване	на	инвестиционния	проект;	технологични	и	амортизационни	риско-
ве	(напр.	ефект	от	технологична	промяна);	рискове	от	трудови	злополуки	(напр.	
контакт	с	електричество,	падане,	затрупване)	и	т.н.

Като	основни	етапи	в	процеса	по	управление	на	риска	се	посочват	(Макаре-
вич	2006):

• анализ	на	риска	–	включва	разкриване	на	всички	рискове	и	количествена	и/
или	качествена	оценка	на	установените	рискове;

• 	избор	на	методи	за	въздействие	върху	риска	–	насочен	е	към	минимизи-
ране	на	възможната	щета	и	поради	това	възниква	проблемът	за	оценка	на	срав-
нителната	 ефективност	на	методите	 за	 въздействие	по	множество	от	 различни	
критерии;

• вземане	на	решение	–	включва	определянето	на	необходимите	ресурси	за	
реализация	на	избрания	метод	за	въздействие	върху	риска,	анализ	на	условията	
на	средата	и	др.;

• непосредствено	въздействие	върху	риска	–	включва	намаляване,	запазване	
и	предаване	на	риска;

• контрол	 и	 коригиране	 на	 резултатите	 от	 процеса	 на	 управлението	 (като	
елемент	на	контролинга)	–	включва	получаването	на	информация	за	щетите.

По	наше	виждане	за	постигането	на	добри	икономически	резултати	от	стра-
на	на	строителното	предприятие,	ръководството	трябва	да	извършва	непрекъснат	
мониторинг	и	проследяване	на	процеса	по	управление	на	риска.	Това	може	да	се	
осъществи	чрез	постоянно	и	систематично	наблюдение	и	докладване	за	тяхното	
състояние,	като	целта	е	да	се	следи	доколко	рисковете	се	управляват	успешно,	
т.е.	дали	контролните	дейности	действително	минимизират	рисковете	и	дали	се	
постигат	целите,	застрашени	от	тези	рискове.	Мониторингът	дава	възможност	за	
обратна	връзка	в	системата	за	управление	на	риска,	като	се	оценява	дали	планира-
ните	действия	водят	до	постигането	на	набелязаните	цели	и	резултати	от	страна	
на	ръководството	на	строителното	предприятие.	Ефективното	осъществяване	на	
мониторинг	позволява	своевременно	да	се	идентифицират	възможните	проблеми	
и	да	се	предприемат	необходимите	корективни	мерки.
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3. Методи за въздействие върху риска в строителното предприятие

По	отношение	на	методите	за	въздействие	върху	риска	бихме	могли	да	по-
сочим,	че	те	са	най-разнообразни	и	е	необходимо	ръководните	органи	на	строи-
телното	предприятие	да	имат	добри	познания	за	тях,	за	да	могат	да	ги	използват	
рационално	и	ефективно	в	различните	ситуации.	В	тази	връзка	считаме	за	целе-
съобразно	да	насочим	нашето	внимание	към	някои	от	най-използваните	методи	
и	да	се	спрем	по-подробно	на	тях,	като	се	опитаме	да	изведем	някои	от	техните	
специфични	особености.	

Въз	основа	на	задълбочени	проучвания	на	фиг.	3	сме	се	опитали	да	предста-
вим	схематично	част	от	най-разпространените	в	практиката	методи	за	намаляване	
на	риска,	които	биха	дали	положителен	ефект	при	управлението	на	строителното	
предприятие.

Фиг 3. Методи за въздействие върху риска

Източник: Съставена от автора.
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В	научните	среди	според	някои	автори	(Дочев,	Николаев	2007)	три	са	основ-
ните	метода	за	намаляване	на	риска,	а	именно:	диверсификация,	застраховане	и	
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хеджиране.	Поради	тази	причина	първо	ще	насочим	вниманието	си	към	тях	и	ще	
се	опитаме	да	изясним	техния	механизъм	на	въздействие.

Диверсификацията	или	разпределението	на	риска	е	един	от	най-широко	из-
ползваните	и	ефективни	методи	за	въздействие	върху	риска.	При	този	метод	се	
използват	алтернативни	възможности	за	получаваните	приходи.	Алтернативност-
та	на	приходите	се	състои	във	възможността	от	тяхното	използване	да	се	получат	
производствени	или	финансови	инвестиции.	Разпределението	на	риска	следва	да	
се	осъществява	във	времето	между	бизнес	партньори,	участници	в	проекти	и	др.	
Диверсификацията	е	често	използвана	стратегия	за	управление	на	риска	с	цел	на-
маляване	на	бъдещи	загуби	от	непредвидими	събития.	Успешното	прилагане	на	
диверсификацията	спомага	за	запазване	стабилността	на	строителното	предпри-
ятие	в	условията	на	динамичното	развитие	на	пазарната	среда	и	високото	ниво	
на	 конкуренция.	 За	 да	 се	 прилага	 успешно	 обаче,	 са	 необходими	 задълбочени	
познания	и	сериозен	предварителен	анализ	на	средата	и	на	самото	предприятие.	
Основните	форми	на	диверсификация,	които	можем	да	посочим	са:

• диверсификация	на	видовете	дейности;
• диверсификация	на	инвестициите;	
• диверсификация	на	дълговете;
• диверсификация	на	клиентите	и	доставчиците	и	др.	
Застраховането	е	форма	на	предварителна	резервация	на	ресурси,	предназ-

начени	за	компенсиране	на	щетата	от	проявлението	на	различните	видове	риск.	
Застраховането	на	риска	се	характеризира	със	следните	особености:	засяга	само	
чисти	рискове2	и	позволява	компенсирането	на	материалната	загуба,	приложим	е	
за	независими,	измерими	и	сходни	рискове,	които	са	повторяеми.	

Хеджирането	 е	 друго	 средство	 за	 намаляване	 на	 риска	 от	щета.	 То	 е	 вид	
застраховка	срещу	неблагоприятни	събития,	която	не	ги	предотвратява,	но	огра-
ничава	последиците	от	 тях.	Както	 застраховането,	 така	и	хеджирането	изисква	
заделянето	на	допълнителни	ресурси.	Операциите	по	хеджиране	представляват	
сделки,	чрез	които	се	фиксира	размерът	на	потенциалните	загуби	или	печалби	и	
се	изолира	първоначалната	финансова	сделка	от	влиянието	на	пазарните	колеба-
ния.	Най-често	използваните	инструменти	за	хеджиране	са	форуърди,	фючъри,	
суопи	и	опции	(Милкова	2020,	с.	66).	Те	се	наричат	дериватни	финансови	инстру-
менти	или	просто	деривати.

Освен	тези	три	основни	метода	обаче,	в	теорията	и	практиката	са	известни	и	
други	методи,	с	които	може	да	се	въздейства	върху	риска.	В	изложението	по-на-
долу	ще	разгледаме	някои	от	тях,	тъй	като	считаме,	че	те	също	имат	положителен	
ефект	при	управлението	на	строителното	предприятие.

Един	от	най-добре	познатите	методи	е	избягването	на	риска.	При	него	е	на-
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лице	отказ	от	извършването	на	финансови	операции,	реализиране	на	проекти	или	
други	видове	дейности,	свързани	с	рискове.	Приложението	на	този	метод	е	целе-
съобразен	при	ситуации,	когато	отказът	от	един	риск	не	води	до	възникването	на	
друг	риск	от	по-високо	ниво.

Друг	метод	за	въздействие	е	предаването	на	риска.	Той	представлява	прех-
върляне	на	риска	върху	друг	субект.	Основното	средство	за	неговото	прехвърляне	
е	 сключването	на	 договори,	 които	могат	 да	 бъдат	 договори	 за	 наемане,	 строи-
телни	договори,	договори	за	съхранение	и	доставка	на	материали,	договори	за	
поддръжка	и	др.

Използван	метод	в	практиката	е	и	обединението	на	риска.	Този	метод	се	ос-
новава	на	възможността	да	се	намали	рискът,	като	за	целта	строителното	пред-
приятие	привлича	за	партньори	други	физически	и	юридически	лица,	разпола-
гащи	с	финансови	ресурси	и	информация	за	състоянието	на	пазара.	Формите	за	
обединяване	 на	 риска,	 които	 строителното	 предприятие	 може	 да	 използва,	 са:	
създаване	на	акционерни	дружества,	участие	в	концерни,	влизане	в	различни	асо-
циации	и	консорциуми	и	др.	

Методът	 лимитиране	 на	 риска	 предполага	 установяването	 на	 система	 от	
ограничения,	чрез	които	се	намалява	степента	на	риска.	Например	ограничаване	
на	сроковете,	на	пределна	сума	за	кредитиране,	на	разходите,	на	инвестициите	и	
т.н.

Запазването	на	парични	средства	(създаване	на	фондове)	е	метод,	при	който	
се	 създава	резерв	 за	покриване	на	непредвидени	разходи.	Основният	проблем,	
възникващ	при	този	метод,	е	оценката	на	потенциалните	последствия	от	риско-
вете	и	установяването	на	икономическата	целесъобразност	на	използваните	ин-
струменти	пред	тези	на	застрахователната	защита.

Според	 нас,	 разгледаните	 по-горе	 методи	 далеч	 не	 изчерпват	 всички	 въз-
можни	такива,	тъй	като	при	съвременното	развитие	на	икономиката	се	появяват	
и	нови	механизми	за	намаляване	на	риска,	които	включват	различни	форми	на	
обезпечаване.	Въпреки	това,	основният	извод,	който	можем	да	направим	тук	е,	че	
за	да	се	създаде	ефективна	система	за	управление	на	риска	е	необходимо	строи-
телното	предприятие	да	познава	и	да	използва	различни	методи	за	въздействие	
върху	риска	в	зависимост	от	конкретната	ситуация,	в	която	се	налага	да	извършва	
своята	бизнес	дейност.
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Заключение

Въз	основа	на	направеното	изложение	бихме	могли	да	направим	следните	
изводи:

• Всяко	едно	предприятие,	в	това	число	и	строителното,	функционира	и	взе-
ма	своите	управленски	решения	в	условията	на	динамично	променяща	се	среда.	
Това	налага	необходимостта	от	добро	познаване	на	състоянията	на	средата	(оп-
ределеност,	неопределеност	и	риск)	от	страна	на	ръководството	на	строителното	
предприятие.

• Анализът	и	управлението	на	риска	са	неразделна	част	от	общото	управле-
ние	на	строителното	предприятие.	Те	имат	важна	роля	при	успешното	управление	
на	предприятието,	тъй	като	дават	възможност	за	своевременно	идентифициране	
на	рисковете	и	предприемането	на	необходимите	мерки	за	въздействие.

• В	 практиката	 са	 известни	 различни	 методи	 за	 намаляване	 на	 риска.	
Разгледаните	в	изложението	методи	са	ефективен	инструмент	за	намаляване	на	
риска,	което	от	своя	страна	води	до	постигането	на	по-добри	резултати	от	бизнес	
дейността	на	строителното	предприятие.	Считаме,	че	е	необходимо	ръководните	
органи	да	имат	много	добри	познания	за	различните	методи,	за	да	могат	да	ги	
използват	правилно	в	различните	ситуации	и	да	вземат	адекватни	и	обосновани	
управленски	решения.

Бележки

1.	Въз	основа	на	 задълбочени	проучвания	авторът	си	позволява	да	въведе	
понятието	стохастична	неопределеност.

2.	Чистите	рискове	са	тези,	при	които	може	да	се	очаква	само	потенциална	
загуба,	т.е.	свързани	са	с	възможността	за	получаване	на	отрицателен	или	в	най-
добрия	случай	нулев	резултат	от	дейността	на	строителното	предприятие.
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FUNCTIONING OF THE CONSTRUCTION COMPANY  
IN THE CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY

Velina YORDANOVA

Abstract

Every	 business	 activity	 is	 accompanied	 by	many	 risks	 that	 affect	 the	final	 result.	This	
also	 applies	 to	 construction,	where	 the	 level	 of	 risk	 is	 even	 higher,	 taking	 into	 account	 the	
peculiarities	of	the	construction	process.	In	the	present	study,	the	author	aims	to	examine	the	risk	
associated	with	the	operation	of	the	construction	company	and	to	propose	effective	methods	for	
its	reduction.	In	this	regard,	are	considered	some	key	issues	related	to	risk.		The	first	of	them	is	
related	to	clarifying	the	state	of	the	environment	in	which	the	construction	company	operates.	
The	second	issue	is	related	to	the	process	of	risk	analysis	and	management,	highlighting	some	
key	points.	The	third	question	is	related	to	the	consideration	of	some	of	the	methods	known	in	the	
scientific	literature	for	risk	reduction	and	the	derivation	of	their	essential	characteristics.	Based	
on	a	systematic	theoretical	and	empirical	approach,	the	author	achieves	the	following	results:	
derives	three	main	states	of	the	environment	in	which	the	construction	company	operates	and	
different	methods	for	influencing	the	risk.

Key words: uncertainty,	risk,	construction	company,	methods	of	influencing	the	risk
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