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ABSTRACT: The financial results of the enterprise are analyzed on the basis of accounting 

data. Depending on the method of formation, three values of the financial result can be 

differentiated: accounting profit (loss); book profit (loss); profit, respectively loss, from operating 

activity; financial result formed as a difference between financial revenue and expenses; profit, 

respectively loss, from sales. 

Profit is a general absolute indicator for efficiency of every enterprise’s economic activity. 

Due to the changes in the accounting legislation, since the beginning of 2016 different 

methodological and methodical issues have occurred in terms of the analysis of the financial results 

of the enterprises operating in the country. 

The issue about information provision of the analysis of financial results of different types 

of enterprises: big, medium-sized, small and micro enterprises, comes first. 

Secondly, there comes the issue of the identification of varied private methodologies for 

analysis of the financial results of different types of enterprises based on their profit and loss 

accounts. 

The above circumstances make the issue of the methodology for analysis of enterprises’ 

financial results and the related information provision a topical issue. 

This study highlights the methodology for analysis of enterprises’ financial results.  

The subject matter of the study is the development of private methodologies for analysis of 

the financial results of different enterprises, depending on their size, according to the respective 

criteria as provided for in the Accountancy Act.   

This study is aimed at developing appropriate methodologies for analysis of the enterprises’ 

financial results based on the information contained in their financial statements made in 

compliance with the national accounting legislation.  

 

КЕУWORDS: methodology, analysis, financial results, different, enterprises 

 

Постановка на въпроса 

Печалбата е абсолютен показател за ефективност на целокупната дейност на 

предприятието. В зависимост от начина на формирането се различават различни 

величини на печалбата. В широк смисъл това са различните величини на финансовия 

резултат (печалба или загуба) от функционирането на предприятието за текущия отчетен 

период. Става дума за счетоводния, данъчния и балансовия финансов резултат, както и 

за финансовите резултати, формирани в различните дейности на предприятието – 

оперативната дейност, финансовите приходи и разходи, както и дейността по 

продажбите на продукция, стоки и/или услуги. 

Анализът на финансовите резултати на предприятията се извършва по данни от 

техните финансови отчети.  

Във връзка с въвеждането на счетоводните директиви в националното 

законодателство от 01 януари 2016 г. настъпват някои изменения и нови моменти, 

касаещи финансовите отчети на предприятията. Става дума за транспонирането на 

Директива 2013/34/ЕС от 26 юни 2013 г. в счетоводното законодателство на България. 

На тази основа се приема нов закон за счетоводството (ДВ бр. 95/08.12.2015 г.). 

Действащите до момента Национални счетоводни стандарти, приети с Постановление 
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№ 46 на Министерския съвет, обнародвано в ДВ бр.86 от 26 октомври 2007 г. се запазват, 

като са направени само налагащи се промени (изменения и допълнения), произтичащи 

от транспонирането на Директива 2013/34/ЕС. Тези промени са приети с Постановление 

№ 394 на Министерския съвет, обнародвано в ДВ бр.3 от 12 януари 2016 г. 

В Закона за счетоводството1 (чл.34, ал.2) се посочва, че годишните финансови 

отчети на микропредприятията, малките, средните и големите предприятия трябва да се 

съставят на базата на Националните счетоводни стандарти, а тези на предприятията от 

обществен интерес – на базата на Международните счетоводни стандарти. 

В Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” се дава възможност 

микропредприятията да съставят съкратен счетоводен баланс, в който информацията се 

обобщава по раздели. Също така се дава възможност малките предприятия да съставят 

съкратен счетоводен баланс, в който информацията се обобщава както по раздели, така 

и по групи. Но тук се изисква вземанията, представени в актива на баланса, и 

задълженията, посочени в пасива на счетоводния баланс, със срок на получаване или 

погасяване над една година да се посочват отделно от вземанията и задълженията със 

срок на получаване или погасяване в рамките на един отчетен период – до една година. 

В Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” е направена промяна 

в структурата на Отчета за приходите и разходите. Премахват се досега съществуващите 

позиции „Извънредни разходи” и „Извънредни приходи”. Извънредните разходи следва 

да се признават и отчитат като разходи по икономически елементи в групата на 

разходите за оперативната дейност на предприятието. Аналогично извънредните 

приходи следва да се признават и осчетоводяват като други приходи от дейността в 

групата на приходите от оперативната дейност на предприятието. Тази промяна в начина 

на осчетоводяване и включване на извънредните разходи и приходи в разходите, респ. 

приходите от оперативната дейност, оказва непосредствено влияние върху начина на 

формиране и последващите изменения, които настъпват във финансовия резултат от 

оперативната дейност и конкретно на финансовия резултат (печалба или загуба) от 

продажби на продукцията, стоките и/или услугите. Това обстоятелство, разбира се, 

изисква прецизиране на методиката за анализ на финансовия резултат от продажби.  

С промените в Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” се дава 

възможност ръководството на предприятието да избира формата на Отчета за приходите 

и разходите. В стандарта се предвиждат две форми за това – двустранна форма на отчета 

и форма на отчета според функцията на разходите.  

Отчетът за приходите и разходите, представен в двустранна форма, се базира на 

представянето на разходите и приходите, извършени по време на отчетния период, с цел 

установяване величината на финансовия резултат (печалба или загуба) на 

предприятието за същия период.  

Отчетът за приходите и разходите, изготвен според функцията на разходите, се 

основава на съпоставянето на приходите и разходите. Тук разходите се представят 

според тяхното функционално предназначение, т.е. по видове дейности, за които те са 

извършени. От тази гледна точка, разходите се представят като сума от себестойността 

на произведената продукция, респ. на извършените услуги (разходи за основна дейност), 

разходите за продажби на продукцията, административните разходи, другите разходи за 

обичайната дейност, както и разходите за данъци за сметка на печалбата (начисления 

корпоративен данък и другите алтернативни данъци за сметка на печалбата).  

При съставянето на Отчета за приходите и разходите според функцията на 

разходите в състава на приходите се включват нетните приходи от продажби на 

продукция, стоки и/или услуги, както и другите приходи от обичайната дейност.  

                                                           
1 Закон за счетоводството, ДВ бр. 95/08.12.2015 г. 
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Посредством съпоставката на общата сума на приходите с общата сума на 

разходите се установява величината на финансовия резултат (печалба или загуба) на 

предприятието за отчетния период.  

Решението на ръководството за приетата форма на отчета за приходите и разходите 

следва да се оповестява в счетоводната политика на предприятието.  

Промените в националното счетоводно законодателство налагат прецизиране на 

методиките за анализ на финансовите резултати на предприятията. Това е необходимо 

както за процеса на обучението на студентите от бакалавърска и магистърска степен от 

икономическите университети в страната по аналитичните дисциплини („Финансово-

стопански анализ”, „Бизнес анализ”, „Анализ на финансовите отчети на нефинансовите 

предприятия”, „Анализ на инвестиционната дейност на предприятията”, „Стойностна 

оценка на бизнеса” и др.), така и за стопанската практика в страната. По този начин 

студентите придобиват знания, умения и компетентности изобщо по бизнес анализ, 

които успешно могат да прилагат в реалната практика и да решават важни проблеми за 

постигането и поддържането на финансова и пазарна стабилност на предприятията. 

Разработването и предлагането на теоретично обосновани методики за анализ на 

финансовите резултати на различните нефинансови предприятия – микропредприятия, 

малки, средни и големи предприятия, и тяхното реално използване в стопанската 

практика осигурява на бизнеса важна информация за динамиката на различните 

величини на печалбата, респ. загубата, формирани под влияние на промените в преките 

фактори, които ги обуславят. На тази основа финансовият мениджмънт може да взема 

правилни и обосновани решения за постигане и поддържане на финансово равновесие 

на предприятието в оперативен и стратегически аспект. 

В Закона за счетоводството се посочват елементите на годишния финансов отчет 

на различните видове предприятия според възприетите и посочени в същия закон 

критерии за това.  

В чл. 29, ал.1 от Закона за счетоводството се посочва, че Годишният финансов 

отчет за всички предприятие се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за 

приходите и разходите и приложение. За определянето на формата, структурата и 

съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет законът препраща към 

приложимите счетоводни стандарти. (чл.29, ал.2). Съгласно Счетоводен стандарт 1 

„Представяне на финансови отчети” (т.2) съставните части (елементи) на финансовия 

отчет за: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; отчет за собствения 

капитал; отчет за паричните потоци и приложение. 

В съответствие с чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството годишният финансов 

отчет на едноличните търговци, които имат нетни приходи от продажби за текущия 

отчетен до 200 хил.лв. и който не подлежи на задължителен независим финансов одит, 

може да се състои само от отчет за приходите и разходите.  

Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от 

съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели (чл.29, ал.4), а 

този на малките предприятия – може да се състои от съкратен баланс и съкратен отчет 

за приходите и разходите по раздели и групи, както и приложение (чл.29, ал.6). 

Предприятията на едноличните търговци, микропредприятията и малките предприятия 

могат по избор да съставят пълен комплект финансови отчети. 

Годишният финансов отчет на средните и големи предприятия, както и на 

предприятията от обществен интерес, се съставя в пълен комплект, съгласно 

приложимите счетоводни стандарти (чл.29, ал.9). 

Анализ на финансовите резултати на микропредприятията 
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В съответствие със Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” 

(т.20.4) микропредприятията,2 които са избрали да съставят съкратен отчет за приходите 

и разходите, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко 

следните статии: 

1) Нетни приходи от продажби. 

2) Други приходи. 

3) Разходи за суровини, материали и външни услуги. 

4) Разходи за персонала. 

5) Разходи за амортизации и обезценки. 

6) Други разходи. 

7) Разходи за данъци. 

8) Финансов резултат (печалба или загуба). 

По данните от съкратения отчет за приходите и разходите на микропредприятията 

могат да се анализират и оценяват: 

1) Счетоводният финансов резултат. 

2) Данъчният финансов резултат. 

3) Балансовият финансов резултат. 

4) Финансовият резултат от продажби на продукцията.  

Тук, по наше мнение, следва да се направят някои уточнения. 

На първо място, разликата между стойностния размер на статия 1) Нетни приходи 

от продажби, и сумата на стойностните размери на статиите 3) Разходи за суровини, 

материали и външни услуги, 4) Разходи за персонала и 5) Разходи за амортизации, по 

същество изразява финансовия резултат (печалба или загуба) от продажби на 

продукцията. Именно въз основа на тази информация се провежда анализа на 

финансовия резултат от продажби на продукцията. 

На второ място, в т.20.3 на Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови 

отчети” се посочва, че печалбата или загубата за отчетния период, посочена в отчета за 

приходите и разходите, трябва да съответства на текущата печалба или загуба, посочена 

в счетоводния баланс. Става дума за статия 8) Финансов резултат, която по същество е 

балансовият финансов резултат от целокупната дейност на предприятията за отчетния 

период (нетната печалба или загуба). 

На трето място, разликата между сумите на стойностните размери на статиите 1) 

Нетни приходи от продажби и 2) Други приходи, и сумите на стойностните размери на 

статиите 3) Разходи за суровини, материали и външни услуги, 4) Разходи за персонала, 

5) Разходи за амортизации и обезценки и 6) Други разходи, по същество представлява 

счетоводният финансов резултат.  

На четвърто място, в схемата на съкратения отчет за приходите и разходите не се 

съдържа информация за отчетната стойност на продадените стоки. Това на практика 

означава, че анализът на финансовите резултати на микропредприятията с основна 

дейност търговия на едро и дребно не може да се извършва само по данните от 

съкратения отчет за приходите и разходите. 

На пето място, в схемата на съкратения отчет за приходите и разходите не се 

съдържа информация за финансовите разходи и финансовите приходи в качеството им 

на съставен елемент на разходите и приходите за обичайната дейност на предприятието. 

Изхождайки от това обстоятелство изводът е, че най-малко статия 8) Финансов резултат 

(печалба или загуба) няма да отразява вярно балансовия финансов резултат за отчетния 

                                                           
2 Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават 

най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 700 хил.лв.; нетни приходи от 
продажби – 1400 хил.лв.; средна численост на персонала – 10 души 
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период при положение, че предприятието за същия период е признало и осчетоводило 

финансови разходи и/или финансови приходи. В този случай не е спазено изискването 

на т.3.2. на Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети”, а именно, че 

финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансово 

състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните 

потоци и в собствения капитал. Или се счита, че финансовите отчети, в случая на 

микропредприятията, не трябва да представят вярно и честно финансовите резултати за 

съответните отчетни периоди ? Или че в статиите 2) Други приходи и 6) Други разходи 

следва да се включат и финансовите приходи, съответно финансовите разходи ? 

Въпроси, които в момента не са намерили законово решение. 

Ще илюстрираме методиката за анализ на финансовите резултати на 

микропредприятията със следния пример.  

Изходните данни от съкратения отчет за приходите и разходите на предприятие 

„Мистрал” са изложени в таблица 1. В същата таблица са изчислени значенията на 

различни абсолютни и относителни показатели за анализ и оценка на ефективността на 

бизнеса.  

От данните в таблица 1 се вижда, че счетоводната печалба на предприятието за 

текущата спрямо предходната година се е увеличила с 2400 лв. (7800 – 5400). Това 

увеличение се дължи на влиянието на преките фактори, което е систематизирано в 

таблица 2. 

Балансовата печалба на предприятието за текущата спрямо предходната година се 

е увеличила с 2160 лв. (7020 – 4860). Съответно брутната печалба от продажби на 

продукцията се е увеличила с 4300 лв.(20300 – 16000), а нетната печалба от продажби на 

продукцията – с 3870 лв. (18270 – 14400). 

Въз основа на промените в значенията на относителните показатели за анализ и 

оценка на ефективността на бизнеса могат да се направят следните изводи: 

1) Разходите на 100 лева приходи са се намалили с 1,92 лв. (92,80 – 94,72), което 

означава, че на всеки 100 лева постигнати от предприятието приходи за текущата година 

се падат с 1,92 лв. по-малко извършени разходи. Следователно ефективността на 

приходите се е подобрила. 

2) Брутната рентабилност на база приходи се е увеличила с 2,13 процентни пункта 

(8,00 – 5,87). 

3) Нетна рентабилност на база приходи се е увеличила с 1,92 процентни пункта 

(7,20 – 5,58). Този вид рентабилност е пряко свързана с ефективността на приходите. 

Вижда се, че на намалението на разходите на 100 лв. приходи с 1,92 лв. съответства 

увеличение на нетната рентабилност на база приходи с 1,92 %. 

4) Приходите на 100 лева разходи са се увеличили с 2,18 лв. Това означава, че на 

всеки 100 лева извършени от предприятието разходи са постигнати с 2,18 лв. повече 

приходи. Следователно ефективността на разходите се е подобрила. 

5) Брутната рентабилност на база разходи се е увеличила с 2,46 процентни пункта 

(8,70 – 6,24). 

 

Показатели 
Предходна  

година 

Текуща 

година Отклонение 

I. Изходни данни, лв.:       

1. Нетен размер на приходите от продажби на продукция 90000 95000 5000 

2. Други приходи 2000 2500 500 

3. Общо приходи 92000 97500 5500 

4. Разходи за суровини и материали 55300 56100 800 
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5. Разходи за външни услуги 6800 8800 2000 

6. Разходи за персонала 18200 18100 -100 

7. Разходи за амортизации 500 500 0 

8. Други разходи 5800 6200 400 

9. Общо разходи 86600 89700 3100 

10.Счетоводен финансов резултат  

      (общо приходи - общо разходи)       

     а) печалба (+) 5400 7800 2400 

     б) загуба (-) х х х 

11.Разходи за данъци 540 780 240 

12.Балансов финансов резултат (п.10 - п.11)       

     а) печалба (+) 4860 7020 2160 

     б) загуба (-) х х х 

II.Допълнително изчислени показатели, лв.:       

13.Пълна себестойност на продукцията  

      (пок.4 + пок.6 + пок.7) 74000 74700 700 

14.Брутен финансов резултат от продажби на продукция 

      (п.1 - п.13)       

     а) печалба (+) 16000 20300 4300 

     б) загуба (-) х х х 

15.Коефициент на разпределение (п.12а : п.10а) 0,90 0,90 0,00 

16.Нетен финансов резултат от продажби на продукция 

      (п.14а х п.15)       

     а) печалба (+) 14400 18270 3870 

     б) загуба (-) х х х 

17.Разходи на 100 лева приходи [(п.9 + п.11): п.3] х 100       94,72 92,80 -1,92 

18.Брутна рентабилност на база приходи, %  

      (п.10а : п.3) х 100 5,87 8,00 2,13 

19.Нетна рентабилност на база приходи, %  

      (п.12а : п.3) х 100 5,28 7,20 1,92 

20.Приходи на 100 лева разходи [п.3 : (п.9 + п.11)] х 100       105,58 107,76 2,18 

21.Брутна рентабилност на база разходи, %  

      (п.10а : п.9) х 100 6,24 8,70 2,46 

22.Нетна рентабилност на база разходи, %  

      [п.12а : (п.9 + п.11)] 5,58 7,76 2,18 

23.Себестойност на 100 лева продажби (п.13 : п.1) х 100 82,22 78,63 -3,59 

24.Брутна рентабилност на продажбите, % (п.14 : п.1)х100       17,78 21,37 3,59 

25.Нетна рентабилност на продажбите, % (п.16а : п.1)х100 16,00 19,23 3,23 

Таблица 1. Показатели за анализ 

 

6) Нетната рентабилност на база разходи се е увеличила с 2,18 процентни пункта 

(7,76 – 5,58). Нетната рентабилност на база разходи е пряко свързана с ефективността на 

разходите. От получените резултати се вижда, че на увеличението на приходите на 100 

лева разходи с 2,18 лв. съответства увеличение на нетната рентабилност на база разходи 

със същия размер – 2,18 процентни пункта. 

7) Себестойността на 100 лева продажби се е намалила с 3,59 лв. (78,63 – 82,22). 
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8) Брутната рентабилност на продажбите се е увеличила с 3,59 процентни пункта 

(21,37 – 17,78), т.е. точно с толкова, с колкото се е намалила пълната себестойност на 

100 лева продукция. 

9) Нетната рентабилност на продажбите се е увеличила с 3,23 процентни пункта 

(19,23 – 16,00). 

10) По-малкото увеличение на нетната в сравнение с брутната рентабилност на 

продажбите се дължи на влиянието на разходите за данъци за сметка на печалбата, които 

се отнасят за дейността по производството и продажбите на продукцията. 

 

Фактори, оказали влияние върху изменението на 

счетоводната печалба Влияние лв. 

  увеличение намаление 

1. Нетен размер на приходите от продажби на продукция 5000   

2. Други приходи 500   

3. Разходи за суровини и материали   800 

4. Разходи за външни услуги   2000 

5. Разходи за персонала 100   

6. Разходи за амортизации х х 

7. Други разходи   400 

    Увеличение на счетоводната печалба 5600   

    Намаление на счетоводната печалба   3200 

    Общо увеличение на счетоводната печалба 2400   

Таблица 2. Влияние на преките фактори 

 

Резултатната аналитична информация за финансовите резултати и ефективността 

на бизнеса е с определена степен на полезност за бизнеса. Но информацията в 

съкратения отчет за приходите и разходите на микропредприятията не позволява 

задълбочаването на анализа на финансовите резултати от продажби. Разбира се отчетът 

за приходите и разходите се съставя на основата на информацията от счетоводните 

сметки, посредством които се отчитат приходите и разходите за текущия отчетен 

период. Но за изготвянето на съкратения отчет за приходите и разходите се възприема 

подхода за групирането на разходите по произход, т.е. по икономически елементи. Тук 

въобще не става дума за групиране на разходите по функционално предназначение, т.е. 

по видове дейности. Това обстоятелство не позволява да се установява силата и посоката 

на влияние на факторите, формиращи пълната себестойност на продукцията, от гледна 

точка на отделните видове дейности, които предприятието извършва.  

Нашето мнение е, че съкратеният отчет за приходите и разходите, посочен в т.20.4 

на Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети”, от гледна точка на 

информационното осигуряване на анализа, не позволява да се анализира влиянието на 

промените в разходите за основна дейност, промените в разходите за продажби на 

продукцията и промените в административните разходи върху динамиката на 

финансовите резултати на микропредприятията в България. 
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Анализ на финансовите резултати на малките предприятията 

Малките предприятия,3 избрали да съставят съкратен отчет за приходите и 

разходите, могат да съставят този отчет според същността на разходите (произход на 

разходите) или според функцията на разходите (предназначение на разходите). В 

параграф 3 на допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството се посочва, че 

микропредприятията, извън облекченията за тях по същия закон, се третират като малки 

предприятия. 

Считаме, че предложената методика за анализ на финансовите резултати на 

микропредприятия може да се използва и от малките предприятия.  

 

Анализ на финансовите резултати на средните и големи предприятия 

Средните4 и големи5 предприятия изготвят Отчет за приходите и разходите в 

двустранна или едностранна форма. В двустранната форма на Отчета за приходите и 

разходите разходите се класифицират според тяхната същност (произход на разходите), 

а в едностранната форма – те се класифицират според функцията на разходите 

(функционално предназначение) на разходите. 

Поотделно разглеждаме формите на Отчета за приходите и разходите. Целта е да 

се обоснове информационното осигуряване на анализа на финансовите резултати на 

предприятието. 

В т.18.2 на Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” се посочва, 

че Отчетът за приходите и разходите според функцията на разходите има следната 

структура: 

1) Нетни приходи от продажби. 

2) Себестойност на продажбите (вкл. амортизация и обезценки). 

3) Брутна печалба или загуба. 

4) Разходи за продажби (вкл. амортизации и обезценки). 

5) Административни разходи (вкл. амортизации и обезценки). 

6) Други приходи. 

7) Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. 

приходи от участия в предприятия от група. 

8) Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч. 

приходи от предприятия от група. 

9) Други лихви и финансови приходи, в т.ч. приходи от предприятия от група. 

10) Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като 

текущи активи. 

11) Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч. разходи, свързани с 

предприятия от група. 

12) Данък върху печалбата (корпоративен данък). 

13) Финансов резултат след данъчно облагане. 

                                                           
3 Малки предприятия са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период не 

надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 8000 хил.лв.; 
нетни приходи от продажби – 16000 хил.лв.; средна численост на персонала за отчетния период – 50 
души 

4 Средни предприятия са предприятията, които не са малки предприятия и които към 31 декември на 
текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя: балансова стойност на 
активите – 38000 х.лв.; нетни приходи от продажби – 76000 х.лв.; средна численост на персонала – 250 
души 

5 Големи предприятия са предприятията, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават 
най-малко два от следните показателя: балансова стойност на активите – 38000 х.лв.; нетни приходи от 
продажби – 76000 х.лв.; средна численост на персонала – 250 души 
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14) Други данъци, алтернативни на корпоративния данък. 

15) Финансов резултат (печалба или загуба). 

Изразяваме нашето становище по формата на Отчета за приходите и разходите 

според функцията на разходите, която по същество е едностранната форма на Отчета. 

На първо място, статия 2) Себестойност на продажбите е формулирана некоректно. 

Основанието за това наше становище е следното. По същество себестойността на 

продажбите – това е пълната себестойност на продукцията, в състава на която се 

включват както разходите за основна дейност (основните производствени разходи), така 

и разходите за продажби на продукцията и административните разходи. По този начин 

се получава едно дублиране на статия 4) Разходи за продажби на продукцията, както и 

на статия 5) Административни разходи – разходи, които би следвало да се представят 

един път по статия 2) Себестойност на продажбите, и втори път самостоятелно - по 

посочените статии 4) и 5). Това обстоятелство, поне според нас, е неправилно и 

икономически некоректно. Считаме, че наименованието на Статия 2 може да бъде 

„Себестойност на продукцията”, в състава на която се включват само основните 

производствени (технологични) разходи. 

На второ място, Статия 3) Брутна печалба или загуба, според нас по същество 

изразява брутният финансов резултат от продажби на продукцията. Брутната печалба 

или загуба от продажби на продукцията се формира като разлика между нетните 

приходи от продажби на продукцията и пълната себестойност на продадената 

продукция. Наистина Статия 3) по така представената схема на Отчета за приходите и 

разходите показва действително брутния финансов резултат от продажби. Но тогава 

статии 4) Разходи за продажби и статия 5) Административни разходи са излишни. За 

избягване на тези противоречия и неточности, според нас, статиите които имат 

отношение към формирането на брутния финансов резултат от продажби на 

продукцията могат да са следните: 

1) Нетни приходи от продажби. 

2) Себестойност на продукцията. 

3) Разходи за продажби. 

4) Административни разходи. 

5) Брутна печалба или загуба (от продажбите). 

На трето място, поне според нас, необосновано са показани две величини на 

финансовия резултат от целокупната дейност на предприятието: Статия 13) Финансов 

резултат след данъчно облагане, и статия 15) Финансов резултат (печалба или загуба). 

Считаме, че последователно следва да се представят статиите: 

12) Данък върху печалбата (корпоративен данък). 

13) Други данъци, алтернативни на корпоративния данък. 

14) Финансов резултат (печалба или загуба).  

По същество Статия 14) представлява балансовата печалба или загуба, която 

именно се посочва в собствения капитал на пасива на счетоводния баланс. Подобно 

представяне на разходите за данъци за сметка на печалбата, както и на балансовия 

финансов резултат улесняват прочита на Отчета за приходите и разходите, като 

същевременно с това ясно се вижда начина на формиране на балансовата печалба или 

загуба на предприятието.  

Тук следва да се вземат под внимание изискванията на т.21.7 и т.21.8 от 

Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети”. Според посоченото в т.21.7 

в статия 12) Данък върху печалбата в Отчета за приходите и разходите според функцията 

на разходите се посочват разходите за данъци от печалбата, определени по реда на 

Счетоводен стандарт 12 „Данъци от печалбата. Съгласно т.21.8 в статия 14) Други 

данъци, алтернативни на корпоративния данък, се посочват алтернативните данъци по 
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смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и окончателния годишен 

(патентен) данък. Данъците върху доходите на едноличните търговци, които не 

подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, се посочват в статия 12) 

Данък върху печалбата (корпоративен данък).  

На четвърто място, в т.21.1 на Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови 

отчети” се посочва, че печалбата или загубата от обичайната дейност е печалбата или 

загубата преди данъците за сметка на печалбата. Същевременно с това, в т.21.2 от същия 

стандарт се посочва, че счетоводната печалба или загуба се определя като разлика между 

общите приходи и общите разходи преди приспадане на данъците за сметка на 

печалбата. Според нас, в т.21.1 и в т.21.2  става дума за една и съща величина – 

счетоводната печалба или загуба. Основанията за това са следните. В състава на 

разходите за обичайната дейност се включват разходите за оперативната дейност и 

финансовите разходите, извършени от предприятието през текущия отчетен период. 

Съответно в състава на приходите от обичайната дейност се включват приходите от 

оперативната дейност на предприятието, както и финансовите приходи. След 

премахването на досега съществуващите позиции „Извънредни разходи” и „Извънредни 

приходи” по същество финансовият резултат от обичайната дейност е идентичен със 

счетоводната печалба или счетоводната загуба. 

В т.18.1 на Счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” се посочва 

структурата на Отчета за приходите и разходите в двустранна форма. За тази форма на 

представяне на Отчета следва да се отбележи, посочената по-горе неточност, а именно 

че печалбата от обичайната дейност и счетоводната печалба, респ.загубата от 

обичайната дейност и счетоводната загуба са едни и същи величини. 

Отчетът за приходите и разходите в двустранната форма на представяне 

предоставя възможности за провеждането на задълбочен и всеобхватен анализ на 

финансовите резултати на предприятието. По данните, съдържащи се в този отчет могат 

да се анализират: 

1) Финансовият резултат от оперативната дейност на предприятието. 

2) Финансовият резултат, формиран от разликата между финансовите приходи и 

финансовите разходи. 

3) Счетоводният финансов резултат. 

4) Данъчният финансов резултат. 

5) Балансовият финансов резултат. 

6) Финансовият резултат от продажби. 

 

Заключение 

Резултатната аналитична информация за финансовите резултати на различните 

видове предприятия, за тяхната динамика, както и за влиянието на преките фактори 

върху формирането и поведението им, е с важно значение за финансовия мениджмънт и 

изобщо за мениджмънта за изработването и вземането на обосновани и правилни 

решения за постигането на пазарна и финансова стабилност на предприятията в 

оперативен и стратегически аспект.  
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ABSTRACT: A comprehensive assessment is presented of the effectiveness and risk in the 

business activity of the enterprise. On the basis of key indicators for the acquisition and sales of 

goods is characterized the dynamics of commodity investment in retail trade. An Index of goods 

optimization is developed that integrates the change of the value and turnover of stocks in trade, 

the sum, profitability and rhythm of sales and cash flow liquidity. A preview of the Index is 

displayed. To demonstrate its application, the efficiency and risk levels are predicted for two 

scenarios for the development of trading transactions in a retail enterprise. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Оптимизацията на търговската дейност на предприятието е сред традиционните 

обекти на бизнес управлението. В нея се изгражда баланс между доходността и 

сигурността на стоковото придобиване и реализация. Предлага се синтез между 

маркетинговите и финансовите аспекти на покупките и продажбите на стоки. Обуславая 

се ефективността на използването на търговските сгради, оборудването, персонала, 

нематериалните активи.  

Понастоящем оптимизацията на търговската дейност се реализира в условия на 

динамично променящо се търсене и предлагане. Бързо и многостранно се променят 

търговските технологии. Усложняват се връзките между производителите, търговците 

на едро и търговците на дребно. Бизнес показателите, изчислявани на база на счетоводна 

информация, проявяват ограничени възможности за комплексно оценяване на 

инвестициите в стоки. Установява се необходимост от усъвършенстване на 

системността на анализа на стоковите запаси и на обращаемостта им, на продажбите и 

паричните потоци. Налага се разработване на методически инструментариум, подходящ 

за многокомпонентно измерване на ефективността и риска във връзка с покупките и 

продажбите на стоки. 

Целта на настоящия доклад е да се предложи комплексна оценка на ефективността 

и риска на стоковото придобиване и продажби, като се конструира интегрален Индекс 

на оптимизация на стоките. За теоретична база на разработката се използват бизнес 

показатели на инвестициите в стоки и на тяхната реализация. Индексът се визуализира 

с помощта на графика радар. За демонстриране на възможностите на подхода се 

разработва контролен пример. 

 

I ОБЩА ПОСТАНОВКА 

Стоките представляват материални блага, които са предназначени да задоволят 

определени потребности и са в състояние, подходящо да се продават или разменят на 

пазара. Това са продукти, създадени с оглед на нуждите и предпочитанията на 
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потребителите. Имат необходимата завършеност, за да бъдат обект на продажба или 

размяна от предприятието. Стоките са материален носител на стойността на етапа на 

нейната размяна. Може да се използват за производство на други блага или за крайно 

потребление. В търговията на дребно се придобиват чрез покупка от производителите 

им или от търговците на едро и се продават на населението, бизнеса или 

институционални потребители в многобройни, повтарящи се и обикновено малки по 

стойност транзакции.  

В счетоводството на предприятието стоките се признават за материалните запаси, 

намиращи се в обращение. Те са краткотрайни активи с веществена форма, които се 

държат за реализация в обичайната дейност. Участват еднократно в стойностния оборот 

– реализират наведнъж и изцяло стойността си, като задоволяват (частично или напълно) 

потребителски нужди [Душанов, И., М. Димитров. 2011; МСС 2, 2006].  

Показателите за анализ на стоките в предприятието са количествени измерители на 

стоковото придобиване и реализация. Те показват състоянието и промяната на 

стойността, инвестирана в стоки, и характеризират ефективността и риска на 

търговската дейност. Изчисляват се предимно на базата на счетоводна информация. 

Може да се детайлизират по стокови категории, стокови подкатегории и стокови 

единици, по търговски обекти, по пазари и други [Терезова, С. 2001]. Характеризират се 

с точно определено съдържание, смислово единство с общоприетите икономически 

категории и количествена измеримост [Атанасов, Б. 2006; Миркович, К. 2006]. 

Съвкупността от аналитични измерители за сделките със стоки се изгражда от 

абсолютни и относителни измерители, чийто състав и количество са функция на целите 

и обхвата на конкретното изследване [Данаилов, Д. 1996; Михайлов, М. и кол. 2008; 

Михайлов, М., М. Гергова. 2003]. 

В съвременния анализ на търговската дейност се разработват следващите 

показатели на стоковото придобиване и продажби: 

 Стойност на стоковите запаси. Представлява парична оценка на наличните 

стоки в предприятието. Характеризира осигуреността на продажбите и гарантираността 

на тяхната непрекъснатост, дори при нарушаване (прекратяване) на процеса на доставка. 

Стойността на стоковите запаси е динамична величина – тя се променя в резултат на 

придобиването на нови количества стоки и реализацията на наличните. Наложила се е 

практиката при кратки отчетни периоди и незначителни промени на търсенето и 

предлагането стоковите запаси да се оценяват по средна аритметична стойност: 

 

2

 запаси Стокови   запаси Стокови
    запаси Стокови

крайначало
стойност средна


  

(1) 

 

 Обращаемост на стоковите запаси. Показва деловата активност на 

предприятието, като характеризира връзката между наличните стоки и тяхната 

реализация. Оценява бързината, с която стоките, заприходени в склада, преминават през 

търговското оборудване и се трансформират в продажби. Измерва се с Коефициент на 

обращаемост, Времетраене на един оборот на единица стокови запаси и Коефициент на 

натовареност. Подходящ измерител на обращаемостта на стоковите запаси при 

оценяването на ефективността и риска е Времетраене на един оборот на единица стокови 

запаси: 

 
  

стоки на продажби от приходи Нетни

период отч. на лностПродължите  запаси Сток.
  оборот един на еВреметраен

стойност Средна


 

(2) 
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 Приходи от продажби на стоки. Представляват входящи потоци от парични 

средства или – по-рядко – увеличения на вземанията. Възникват в сделките по продажби. 

Определят се в брутен или нетен размер – брутните приходи от продажби възлизат на 

оборота, изчислен по текущи продажни цени, т. е. това е пазарната стойност на 

продадените стоки; нетните приходи от продажби се равняват на брутните приходи от 

продажби, но намалени със сумите, предназначени за трети лица (Данък върху 

добавената стойност). Нетните приходи от продажби на стоки са входящи потоци от 

икономически изгоди непосредствено за предприятието. Те се формират като 

произведение от физическия обем на продадените стоки и единичните продажни цени 

(без ДДС): 
 

   стоки единица за цена Прод.  стоки епродаденит на  обем Физ.  стоки на продажби от Приходи  (3) 

 Равнище на брутен доход. Това е специфичен показател на ефективността в 

търговската дейност. Измерва доходността, която предприятието реализира в резултат 

на придобиването на стоките по доставни цени и реализирането им по продажни цени. 

Оценява (в проценти) добавената стойност, която се съдържа във всеки 100 лв нетни 

приходи от продажби. (Добавената стойност представлява разлика между продажната 

цена (без ДДС) и балансовата стойност на стоките; нарича се също Търговска надбавка, 

Търговска отстъпка, Комисионна, Марж [Белев, Д., Й. Владимирова. 1999]) Равнището 

на брутен доход е модел на връзката между брутния доход и нетните приходи от 

продажби:  
  

100  
стоки на продажби от приходи Нетни

доход Брутен
  доход брутен на Равнище  

(4) 

 

 Равномерност на продажбите. Характеризира устойчивостта на продажбите 

на определена стока или стоков микс. Измерва отклоненията на количествата стоки, 

реализирани през даден период, спрямо средното количество на продажбите за същия 

период. (За правилно оценяване на Равномерността на продажбите се препоръчва 

продължителността на анализирания период да бъде неколкократно по-голяма от 

Времетраенето на един оборот на единица стокови запаси – например, ако 

Времетраенето е 30 дни, то анализираният период трябва да е около 4 месеца.) Изчислява 

се като разлика между 1.00 и Коефициента на вариация: 
 

вариация на Коефициент - 1  продажбите на стравномерно на Коефициент  (5) 

 Ликвидност на паричния поток. Показва краткосрочната платежоспособност 

на предприятието. Характеризира стремежа за поддържане на парични средства в обем, 

който осигурява изплащането на задълженията към доставчиците, персонала, бюджета 

и осигурителите, но и създаващ възможност за доходоносно използване на инвестирания 

капитал. Оценява оптималността на паричните средства, налични в началото на даден 

период и коригирани с нетния паричен поток от продажби (НПП) на стоки през същия 

период, през призмата на краткосрочните задължения към доставчиците [Николов, Н. 

1996]: 

 
стоки на тедоставчици към задължения Краткоср.

стоки на НПП   средства Пар.
 поток пар. на т лликвиднона Коефициент

Начало
  

(6) 

 

Представените показатели оценяват различни страни на ефективността и 

сигурността на придобиването и продажбите на стоки в предприятието. Те са 

инструмент за подготовка на маркетингови и финансови решения в търговската дейност. 

В хода на времето подлежат на изследване чрез индексен анализ, при което се 
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установяват базови и верижни Темпове на приръст – първите, за измерване на влиянието 

на постоянно действащите фактори, вторите – за оценка на факторите с непостоянно 

(временно) въздействие [Тимчев, М. 2011; Чуков, Кр., Р. Иванова. 2014].  

Базовите и верижните темпове на приръст предлагат подходяща рамка за 

многокомпонентна оценка на оптималността на инвестициите в стоки.  

 

II ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕГРАЛЕН ИНДЕКС НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА 

СТОКИТЕ  

Индексът на оптимизация на стоките възпроизвежда динамиката на шест 

показателя на стоковото придобиване и реализация. Той интегрира промените на 

инвестицията в стоки на всеки етап от търговската дейност. Предлага комплексна оценка 

на ефективността и риска на покупките и продажбите в предприятието. Индексът може 

да се конструира както за целия стоков микс, така и по стокови категории, стокови 

подкатегории и стокови единици, по търговски обекти и други. Освен това, може да се 

разработи с използване на базовите или верижните темпове на приръст на формиращите 

го показатели. (В първия случай той се явява измерител на ефектите на постоянно 

въздействащите фактори; във втория случай – измерител на влиянията на факторите с 

непостоянно въздейстие.) Визуализира се като шестмерна фигура. 

Индексът на оптимизация на стоките включва следващите измерители на 

промяната на стоковото придобиване и продажби: 

 Темп на приръст на средната стойност на стоковите запаси (T1). Показва 

промяната на сумата на наличните стоки в предприятието: 
 

  1 - 
 запаси стоковите на стойност Средна

 запаси стоковите на стойност Средна
  Т

период Предходен / Базов

период Текущ
1  

(7) 

 

Положителните стойности на Т1 (Т1 > 0) показват, че средният размер на стоките в 

предприятието се увеличава. По-голяма сума капитал се инвестира в стокови запаси. 

Повишава се осигуреността на продажбите с налични стоки, но също нарастват 

оперативните (за склад, охрана, застраховка) и финансовите (цена на инвестирания 

капитал) разходи. Влошава се ефективността, но намалява бизнес рискът. 

Отрицателните стойности на Т1 (Т1 < 0) означават намаляване на сумата на 

наличните стоки в предприятието. По-малко капитал се „ангажира“ в стоки на склад и в 

търговските помещения. Това понижава гарантираността на непрекъснатостта на 

продажбите, но и намалява оперативните и финансовите разходи. Налице е ръст на 

ефективността при увеличаване на бизнес риска. 

 Темп на приръст на времетраенето на един оборот на единица стокови 

запаси (T2). Характеризира динамиката на обращаемостта на наличните стоки в 

предприятието: 
 

  1 - 
 запаси стокови единица на оборот един на еВреметраен

 запаси стокови единица на оборот един на еВреметраен
  Т

период ПредходенБазов/ 

период Текущ
2  

(8) 

 

При положителни стойности на Т2 (Т2 > 0) нараства времето, за което единица 

стокови запаси се трансформират в приходи от продажби. Забавя оборотът на 

стойността, инвестирана в стоки, и намалява ефективността на търговската дейност на 

предприятието.  

При отрицателни стойности на Т2 (Т2 < 0) периодът на реализация на стоките се 

скъсява. Увеличава се скоростта на стоковия оборот – по-бързо наличните стокови 
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запаси се превръщат в приходи от продажби. Повишава се ефективността на търговската 

дейност на предприятието. 

 Темп на приръст на приходите от продажби на стоки (T3). Представя 

динамиката на размера на приходите от продажби: 
 

  1 - 
 стоки на продажби от Приходи

 стоки на продажби от Приходи
  Т

период ПредходенБазов/ 

период Текущ
3  

(9) 

 

Положителните стойности на Т3 (Т3 > 0) показват, че е налице увеличаване на 

размера на приходите от продажби на стоки. (За отстраняване на влиянието на ценовия 

фактор върху посочения резултат се извършва привеждане на приходите от продажби 

през различните периоди в съпоставимост – сумата на приходите през текущия период 

се разделя на индека на цените, определен по формулата на Етиен Ласпер (1871 г.) или 

на Херман Пааше (1874 г.). Нараства деловата активност на предприятието и 

ефективността на търговската му дейност.  

Отрицателните стойности на Т3 (Т3 < 0) означават спад на приходите от продажби 

на стоки. Забавя се потокът от парични средства (или вземания). Понижава се деловата 

активност на предприятието и ефективността на търговската му дейност.  

 Темп на приръст на равнището на брутен доход (T4). Характеризира 

промяната на добавената стойност, която се съдържа в 100 лв нетни приходи от 

продажби: 
 

  1 - 
 доход брутен на Равнище

 доход брутен на Равнище
  Т

период ПредходенБазов/ 

период Текущ
4  

(10) 

 

Когато Т4 (Т4 > 0) е по-голям от нула, нараства добавената стойност в 100 лв нетни 

приходи от продажби. Това показва, че се увеличава доходността на покупките и 

продажбите. Реализира се ръст на ефективността на търговската дейност на 

предприятието.  

Когато Т4 (Т4 < 0) е по-малък от нула, брутният доход в 100 лв нетни приходи от 

продажби намалява. Налице е понижаване на търговските надценки (или увеличаване на 

търговските отстъпки) на стоките. Спада ефективността на търговската дейност.  

 Темп на приръст на коефициента на равномерност на продажбите (T5). 
Показва промяната на ритмичността на продажбите на стоки: 

 

  1 - 
 продажбите на стравномерно на Коефициент

 продажбите на стравномерно на Коефициент
  Т

период ПредходенБазов/ 

период Текущ
5  

(11) 

 

Положителните стойности на Т5 (Т5 > 0) показват благоприятно развитие на 

равномерността на реализацията на стоки. Намаляват отклоненията между реалните и 

средните (за даден период) продажби. Увеличава се ритмичността на търговската 

дейност и се понижава бизнес рискът. 

 Отрицателните стойности на Т5 (Т5 < 0) представляват намаляваща равномерност 

на продажбите на стоки. Увеличават се колебанията на реалните продажби спрямо 

средните (за даден период). Влошава се ритмичността и нараства бизнес рискът. 

 Темп на приръст на коефициента на ликвидност на паричния поток (T6). 
Оценява динамиката на паричните потоци, непосредствено свързани с придобиването и 

реализацията на стоките в предприятието: 
 



334 

  1 - 
 поток паричния на ст лликвиднона Коефициент

 поток паричния на ст лликвиднона Коефициент
  Т

период ПредходенБазов/ 

период Текущ
6  

(12) 

 

При положителни стойности на Т6 (Т6 > 0) паричните средства се увеличават. 

Подобрява се текущата платежоспособност на предприятието. По-голяма сума налични 

пари остава на разположение (в каса, разплащателна сметка) – понижава се доходността 

на използването на финансирането и намалява бизнес рискът.  

При отрицателни стойности на Т6 (Т6 < 0) паричните наличности в предприятието 

намаляват. Спада обезпечеността на краткосрочните задължения с парични средства, 

налични към началото на даден период и с парични средства, постъпили в течение на 

същия период. Увеличава се бизнес рискът. 

Представените темпове на приръст (Т1 ÷ Т6) са относително самостоятелни 

измерители на динамиката на търговската дейност. Те са индивидуални характеристики 

на шест страни на развитието на стоковото придобиване и реализация. Показателни са 

за синтеза между маркетинговите и финансовите решения в предприятието. Подходящо 

интегрирани, може да формират комплексна оценка на ефективността и риска на 

инвестицията в стоки. Подходяща база за споменатата обработка предлага графиката 

радар – концепция за представяне на данни и измерване на общо представяне в n-мерно 

пространство. 

Конструирането на Индекс на оптимизация на стоките в предприятието се 

реализира на два етапа:. 

1 етап: Стандартизиране на темповете на приръст на показателите на 

стоковото придобиване и продажби (Т1 ÷ Т6). На този етап се подготвя 

инкорпорирането в концепцията на интегралния индекс на промяната на шестте 

характеристики на сделките със стоки. В резултат оценките на динамиката на доставките 

и продажбите се привеждат в обща координатна система. Формират се шест 

стандартизирани стойности. След свързването им с прави линии в пространството се 

получава сложна фигура, чиято повърхност е оценка на кумулативната промяна на 

стоковото придобиване и продажби.  

А) Стандартизиране по модела „Минимална стойност на темпа на приръст – 

максимална ефективност и риск“. Използва се за стандартизиране на темповете на 

приръст на показателите, на които понижаващата се динамика означава увеличаване на 

ефективността и бизнес риска. Колкото по-малки са стойностите на посочените темпове, 

толкова по-високи (и отдалечени от координатното начало) са техните 

стандартизираните оценки. (Ако темпът на приръст е равен на нула, то ефективността и 

риска са максимални, т. е. единица.) И обратно. Представя се във вида: 

максмин

макс
радар

Т - Т

Т - Т
  Т   

(13) 

Където: 

Този модел се използва за стандартизиране на Темпа на приръст на средната 

стойност на стоковите запаси (Т1) и Темпа на приръст на времетраенето на един оборот 

на единица стокови запаси (T2). 

Б) Стандартизиране по модела „Максимална стойност на темпа на приръст – 

максимална ефективност и риск“. Използва се за стандартизиране на темповете на 

Т Темп на приръст  

Традар Стандартизирана стойност на Темпа на приръст  

Тмин, Тмакс  Минимална и максимална стойност на Темпа на приръст (обикн. 0, 1) 
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приръст на показателите, на които нарастването означава повишаване на ефективността 

и риска. Колкото по-големи са стойностите на споменатите темпове, толкова по-високи 

(и отдалечени от координатното начало) са техните стандартизираните оценки. (Ако 

темпът на приръст възлиза на единица, то ефективността и риска са максимални, т. е. 

също единица). И обратно. Моделът има следния общ вид:  

мин макс

мин
радар

Т -Т

Т - Т
 Т   

(14) 

Където: 

Този модел е приложим за стандартизиране на Темпа на приръст на приходите от 

продажби на стоки (Т3), Темпа на приръст на равнището на брутен доход (Т4), Темпа на 

приръст на коефициента на равномерност на продажбите (T5) и Темпа на приръст на 

коефициента на ликвидност на паричния поток (T6). 

2 етап: Оценяване на общата ефективност и риск. Това е определяне на степента 

на общата ефективност и риск, свързани с покупките и продажбите на стоки. Формира 

се на базата на динамиката на шест показателя на стоковата инвестиция (Т1 ÷ Т6). 

Визуализира се като шестоъгълна фигура, която се описва от линиите, съединяващи 

стандартизираните оценки на темповете на приръст. Площта на споменатата фигура е 

оценка на Индекса на оптимизация на стоките. Изчислява се по формулата: 

     
2

6554433221  
n

360
sin 

TTTTTTTTTTИОС











 

(15) 

Където: 

Разработването на Индекс на оптимизация на стоките е функция на 

стандартизирането, пространственото разположение и степента на корелация между 

темповете на приръст на показателите на стоковото придобиване и продажби (Т1 ÷ Т6).  

При стандартизирането оценката на всеки темп на приръст се трансформира в 

точно определена стойност, разположена в предварително зададен интервал (0,1). Така 

се гарантира еднаква значимост (тежест) на всеки показател, дори при големи различия 

в индивидуалните темпове на приръст. 

Последователността на пространственото разположение на изследваните 

показатели е друг фактор с влияние върху стойността на Индекса. Неговият ефект се 

проявява особено силно при нестабилни параметри на стоковите доставки и продажби. 

Установено е, че промяна в подредбата може да доведе до различаващи се резултати, 

когато динамиката на едни показатели е минимална – клони към нула, докато промяната 

на други е максимална – близка до единица. 

В общия случай степента на корелация между показателите предпоставя подбора, 

дефинирането и групирането им с оглед на факта, че силно взаимозависимите сред тях 

Т Темп на приръст 

Традар Стандартизирана стойност на Темпа на приръст  

Тмин, Тмакс  Минимална и максимална стойност на Темпа на приръст (обикн. 0 и 1) 
  

ИОС Индекс на оптимизация на стоките 

Т1 ÷ Т6 Стандартизирани стойности на темповете на приръст Т1 ÷ Т6 

n = 6 Брой на темповете на приръст 
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се характеризират със сходна динамика и близко по посока и сила влияние върху 

степента на ефективност и риск. 

Индексът на оптимизация на стоките се визуализира с помощта на графика-радар 

(Фигура 1) – фигура, съставена от шест оси с общо начало, в която всяка ос представлява 

множество точки, възможни стойности на съответен Темп на приръст (Т1 ÷ Т6). 
 

Легенда: 

Ос 1: Темп на Темп на приръст на средната стойност на 

стоковите запаси  

Ос 2: Темп на приръст на времетраенето на един 

оборот на единица стокови запаси  

Ос 3: Темп на приръст на приходите от продажби на 

стоки  

Ос 4: Темп на приръст на равнището на брутен доход  

Ос 5: Темп на приръст на коефициента на 

равномерност на продажбите  

Ос 6: Темп на приръст на коефициента на ликвидност 

на паричния поток  

 

 

Фигура 1. Графика радар. 

 

Колкото по-близо до началото на координатната система са оценките на 

индивидуалните темпове на приръст (Т1 ÷ Т6), толкова по-малка е общата площ на 

фигурата, илюстрираща Индекса на оптимизация на стоките, и респективно по-ниска е 

общата ефективност и риск в търговската дейност. И обратно, колкото по-отдалечени от 

координатното начало са стойностите на индивидуалните темпове на приръст (Т1 ÷ Т6), 

толкова по-голяма e площта на фигурата на Индекса и респективно по-висока е степента 

на ефективност и риск. Стойностната оценка на Индекса на оптимизация на стоките 

подлежи на изчисляване по формула.  

 

III ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ИНДЕКС НА ОПТИМИЗАЦИЯ НА 

СТОКИТЕ 

Индексът на оптимизация на стоките е много подходящ за комплексен анализ на 

управлението на стоките в предприятието. За демонстриране на неговото приложение се 

разработва следващият пример: 

В предприятие за търговия на дребно въз основа на резултатите, получени през 

всяко тримесечие на предходната година, се прогнозират нивата на ефективност и риск 

през същото тримесечие на следващата година. В Таблица 1. са показани данните за 

първото тримесечие на 2016 г., както и прогнозни данни за първото тримесечие на 2017 

г. при два сценария за развитие на стоковото придобиване и продажби: първи сценарии 

– агресивно управление, и втори сценарии – консервативно управление. Да се определи 

Индексът на оптимизация на стоките и да се интерпретират получените резултати! 

 
 Първо тримесечие  Първи сценарии Втори сценарии 

 Тприръст Т приръст радар Т приръст Т приръст радар Т приръст Т приръст радар 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ср. стойност на сток. запаси  0.20 0.80 0.25 0.75 0.35 0.65 

 Времетраене на един оборот 

на единица стокови запаси 

0.60 0.40 0.08 0.92 0.20 0.80 

 Приходи от продажби  0.10 0.10 0.15 0.15 0.12 0.12 

 Равнище на брутен доход  0.25 0.25 0.32 0.32 0.08 0.08 

 Коефициент на равном. на 

продажбите 

0.20 0.20 0.45 0.45 0.25 0.25 
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 Коефициент на ликвидност 

на пар. поток 

0.13 0.13 0.20 0.20 0.06 0.06 

Таблица 1. 

Решение: Изчисляването на Индекса на оптимизация на стоките се предшества от 

стандартизиране на темповете на приръст на показателите за стоковото придобиване и 

продажби. Това се извършва за Т1 и Т2 по формула (15), а за Т3, Т4, Т5 и Т6 – по формула 

(16). Получените резултати за двата сценария са показани в Таблица 1, кол. 5 и кол. 7. 

Индексът на оптимизация на стоките за първото тримесечие на 2016 г. както и за двата 

сценария за развитието на инвестицията в стоки се определят по формула 17: 

       082703.0
2

6

360
sin 

13.020.020.025.025.010.010.010.00.100.80 

  стоките на яоптимизаци на Индексг. 2016 на ие ттримесечI
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2
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20.045.045.032.032.015.015.092.00.920.75 

  яоптимизаци на Индексг. 2017 за сценарии 1вв
















 

       2860398.0
2

6

360
sin 

06.025.025.008.008.012.012.080.00.800.65 

  яоптимизаци на Индексг. 2017 за сценарии 2рр
















 

Резултатите са илюстрирани на Фигура 2: Фигура 2а. Индекс на оптимизация на 

стоките за първо тримесечие на 2016 г. (непрекъсната линия) и Индекс на оптимизация 

на стоките при първи сценарии (прекъсната линия); Фигура 2б. Индекс на оптимизация 

на стоките за първо тримесечие на 2016 г. (непрекъсната линия) и Индекс на 

оптимизация на стоките при втори сценарии (прекъсната линия). 
 

 
а)                                                                       б) 

 

Фигура 2. Индекс на оптимизация на стоките. 

 

Извод: Степента на ефективност и риск на инвестицията в стоки през първото 

тримесечие на 2016 г, оценена на база на Индекса на оптимизация на стоките, възлиза 

на 0.82703.  
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При агресивно управление на търговската дейност (първи сценарий) нивото на 

ефективност и риск се увеличава, като при прогнозираната динамика на стоковото 

придобиване и продажби то нараства с 0.397927 (0.48063 – 0.082703). С най-силно 

влияние върху посочения резултат са промените на Времетраенето на един оборот на 

единица стокови запаси, както и на Коефициента на равномерност на продажбите. Това 

означава, че двата ключови източника на повишена ефективност, но и на засилена 

несигурност са ускоряването на оборота на стоковите запаси и увеличаването на 

неравномерността на търсенето и продажбите. 

При консервативно управление на търговската дейност (втори сценарий) 

очакваното повишение на степента на ефективност и риск възлиза на 0.2033365 

(0.2860395 – 0.082703). Това е сравнително по-слабо нарастване на доходността и 

несигурността в сравнение с хипотезата за агресивно управление. С най-голямо влияние 

върху посочения резултат е увеличаването на Времетраенето на един оборот на единица 

стокови запаси –ефектът му многократно превишава въздействията на останалите 

показатели  

И при двата сценария се прогнозира повишаване на ефективността и влошаване на 

сигурността на търговската дейност, като при агресивното управление очакваната 

динамика е около два пъти по-силна от промяната при консервативно развитие.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съвременната оптимизация на търговската дейност на предприятието изисква 

системен анализ на стоковото придобиване и продажби. При това се оценяват ключови 

показатели на динамиката на инвестицията в стоки и на нейната реализаци. Изгражда се 

знание за маркетинговите и финансовите аспекти на търговските сделки. Обуславя се 

резултатното и сигурно използване на бизнес възможностите. 

Средство за комплексна оценка на ефективността и риска на търговската дейност 

представлява Индексът на оптимизация на стоките. Той обхваща динамиката на шест 

показателя на инвестицията в стоки на всеки етап от търговската дейност. Интегрира 

темповете на приръст на стоковите запаси, обращаемостта им, приходите от продажби, 

равнището на брутен доход, равномерността на продажбите и ликвидността на паричния 

поток. Индексът на оптимизация на стоките се конструира на базата на концепцията на 

графиката радар. Визуализира се като фигура в шестмерното пространство.  

Оптимизацията на търговската дейност на предприятието, както и Индексът на 

оптимизация на стоките подлежат на развитие чрез изследване на допълнителни 

показатели за ефективността и риска на стоковите доставки и продажби.  
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ABSTRACT: The paper examines positive and negative aspects of the progressive income 

taxation and proportional taxation. The critical analysis of tax practice in Bulgaria is provided. On 

this basis, the existing problems are outlined. The several proposals to modify the income taxation 

of individuals in the country are presented. 
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Прилагането на адекватна техника за облагане доходите на физическите лица е 

предпоставка за създаване на модерна данъчна система в страната. Без да се създаде 

оптимална организация на подоходното облагане е невъзможно да се осъществи 

рационален пазарен модел на развитие и управление. Решенията в тази област трябва да 

бъдат насочени към възприемането на такъв механизъм, чрез който да не се нарушават 

интересите както на данъкоплатците, така и на държавата. 

Облагането на доходите на физическите лица започва повсевместно да се прилага 

в Европа в края на XIX и началото на XX век. Подоходното облагане се въвежда в 

България през 1920 г., като през 1950 г. е приет Законът за общия доход. Организацията 

на личния подоходен данък, регламентирана с него се запазва до 1987 г., след което 

влиза в сила Законът за облагане доходите на физическите лица, съответстващ на 

изискванията на Европейското данъчно законодателство. Чрез новия закон в 

националната данъчна практика се въвеждат определени правила от нормативната 

уредба на развитите европейски държави и в същото време се запазват и доразвиват 

някои от данъчните норми, прилагани в Закона за общия доход. 

 

1. Относно значимостта и обхвата на техниките на данъчното облаганe 

Значимостта и обхватът на техниките на данъчното облагане в България се 

предопределят от: 

 съвременните концепции на подоходното облагане и тяхното практическо 

приложение в страните от Европейския съюз;          

 нормативната база, методите на контрол и тяхното ефективно 

приложение; 

 ефективността, социалната поносимост и ограничаването на сивата 

икономика. 

В данъчната практика на страните от Европейския съюз се прилагат две техники 

за облагане доходите на физическите лица - прогресивно-подоходно облагане и 

пропоционално подоходно облагане. Първият тип се характеризира със сложен 

механизъм на определяне на данъка, като данъчната основа се разпределя на определен 

брой етажи и към всеки етаж се отнася различен данъчен размер съобразно 
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съблюдаването на принципа, че с нарастване на данъчната основа нараства и данъчният 

размер. При втория тип - при различни данъчни основи се прилага един същ данъчен 

размер. Ако се направи сравнителен анализ на възприетата техника за облагане доходите 

на физическите лица в страните от Европейския съюз, от таблица 1 се вижда, че за по-

голямата  част от държавите е характерно прогресивно-подоходното облагане, а за 

повечето новоприети страни-членки - пропорционалното подоходно облагане. 

 

Страни Прогресивно 

облагане 

Пропорционално 

облагане 

Необлагаем 

минимум 

Максимален 

данъчен 

размер (%) 

Германия     да - да 51 

Франция да - да 40 

Испания да - да 43 

Италия да - да 43 

Австрия да - да 45 

Белгия да - да 50 

Холандия да - да 52 

Португалия да - да 42 

Швеция да - да 55 

Финландия да - да 53 

Ирландия да - да 47 

Дания да - да 56 

Гърция да - да 45 

Люксенбург да - да 41 

Полша да - да 32 

Чехия - да да 15 

Словакия - да да 19 

Унгария да - не 32 

Словения да - да 41 

Литва - да да 15 

Латвия - да да 26 

Естония - да да 21 

Румъния - да да 16 

България - да не 10 

Кипър да - да 30 

Малта да - да 35 

Източник: авторът 

Таблица 1. Техники за облагане доходите на физическите лица в страните от          

Европейския съюз 

 

До 2008 г. в България се прилага прогресивно-подоходното облагане доходите на 

физическите лица, като максималният данъчен размер е над 40 %. Периодът 2001-2008 

г. се характеризира с добра бюджетна политика и успешно осъществена структурна 

реформа на приходната администрация. С цел запазване тенденцията на положително 

развитие в посочената област, както и ясно очерталата се необходимост от повишаване 

събираемостта на подоходните данъци, се наложи въвеждането на конкурентна 

финансова техника на облагане доходите на физическите лица, т. н. пропорционално  

данъчно облагане - плосък данък. 
Лансираният още през 80-те години от двамата американски икономисти Р. Холт 

и А. Рабушка плосък данък в двете разновидности - данък върху доходите на 

физическите лица и бизнес данък, в българската данъчна система се въведе като 
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модифицирана техника за облагане доходите на физическите лица с данъчна ставка 10 

% и без наличието на необлагаем минимум. От таблицата 1 се вижда, че България е с 

най-нисък данъчен размер на подоходно облагане от страните в Европейския съюз.  

Прилагането на пропорционалната техника на облагане предполага премахването 

на всякакви облекчения при облагане дохода на физическите лица (каквито са 

нормативно признатите разходи за определени доходи по извънтрудови 

правоотношения). Това дава основание на някои икономисти, наред с непроменящия се 

процент на облагане, независимо от размера на дохода, да определят плоския данък 

като алтернатива на прогресивно-подоходното облагане, водеща до стимулиране на 

икономическия растеж в страната. Към посочените аргументи е необходимо да се 

посочат и следните характеристики и последствия, свързани с въвеждането на плоския 

данък: 

 лесно се изчислява и администрира - данъчният размер е един и същ за 

различните данъчни основи. Разходите при неговото събиране са по-малки, което 

ограничава възможностите за злоупотреби и неплащането му от физическите лица с 

високи доходи.; 

 ограничава двойното данъчно облагaне за някои доходи, като дивиденти, 

лихви, социални плащания и т. н.; 

 премахва данъчната миграция на физическите лица с високи доходи както 

в страната към отрасли, където облагането на доходите е по-ниско, така и към други 

страни, където данъчното облагане е по–благоприятно;  

 не отчита потребностите на гражданите и обществото, а само 

възможностите на лицата при разпределение на ресурсите;  

 предполага един и същ данъчен размер при различни данъчни основи, 

което води до прехвърляне на данъчна тежест към физическите лица с по-ниски доходи, 

т.е. от богатите към бедните. С това се нарушава социално-демократичния принцип - 

богатите да участва с повече парични средства при финансирането на публични услуги; 

 при по-големите по размер доходи, данъчните размери са високи, а това е 

предпоставка за укриване на данъци. В тази връзка физическите лица не трябва да се 

диференцират по получения доход, защото той е резултат на различни усилия и 

възможности, свързани с образoвание, специализация, квалификация и т.н.; 

 по-тежкото данъчно облагане на физическите лица с високи доходи 

намалява инвестиционната активност, а от там и възможностите за икономически 

растеж. 

 

2. Дискусионни въпроси, свързани с настоящата и бъдещата техника на 

подоходното облагане на физическите лица в България 

Механизмът на различно формиращата се данъчна основа според вида на дохода и 

съществуващата до 2008 г. данъчна таблица, свързани с прилагането на прогресивно-

подоходното облагане, до известна степен, затрудняваше изчисляването на данъчното 

задължение от повечето данъкоплатци. Още по-трудно разбираемо бeше как се формира 

данъчната ставка за всеки отделен етаж, а от там каква част от дохода е освободена и 

каква е облагаема. Оставаше само крайният ефект, че за високите нива на доходи се 

прилага висока данъчна ставка, което стимулираше  укриването на доходи, а от там и на 

дължимия данък. Това са основните аргументи за въвеждането на пропорционалното 

подоходно облагане в България. Към настоящия момент, обаче, е необходимо да се 

поставят на преден план два въпроса: първо - по-справедлива ли е тази техника за 

облагане на доходите и второ - до каква степен защитава интересите на 

данъкоплатците, като се имат предвид следните особености: 
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 Липса на необлагаем минимален доход, което е предпоставка за 

прехвърляне на данъчна тежест от лицата с високи доходи към лицата с ниски доходи. 

Същевременно върху величината на данъчната тежест оказват влияние и вноските за 

социално и здравно осигуряване за сметка на осигурения. 

В тази връзка, ако приемем, че физическо лице получава минимална работна 

заплата за 2017 г. - 460 лв., плаща вноски за социално и здравно осигуряване - 59,80 лв. 

и данък - 42,02 лв. за месеца, а на годишна данъчна основа: вноски за социално и здравно 

осигуряване - 707,60 лв. и данък - 480,24 лв. Следователно трябва да работи през 

годината един месец и двадесет и пет дни, за да покрие вноските към 

социалноосигурителните фондове и един месец и двадесет дни, за да погаси данъчното 

си задължение. При лицата, получаващи високи доходи, времето, необходимо за 

плащане на данъка, е по-малко, което задълбочава разслоението между гражданите на 

бедни и богати. 

 При облагането доходите на физическите лица по извънтрудови 

правоотношения са въведени нормативно признати разходи (разходи, върху които не се 

удържа данък и вноски за социално и здравно осигуряване), различни като проценти за 

отделните видове дейности. Тук, обаче, трябва да се обърне внимание на 

обстоятелството, че въвеждането на плоския данък предполага премахване на всякакви 

преференции по отношение облагане доходите на физическите лица - принцип, който е 

спазен в страните от Европейския съюз, приели пропорционалното данъчно облагане. 

 Изборът на техника за облагане доходите на физическите лица се 

предопределя от икономическата значимост на данъчните приходи за държавата и 

обществото.  

По отношение на това трябва да подчертаем, че въвеждането на плоския данък в 

българската данъчна практика през първата година доведе до увеличаване приходите в 

бюджета (2008 г. - 2 млрд. лв., докато 2007 г. - 1,8 млрд. лв.). Това нарастване на 

данъчните приходи от подоходните данъци спрямо косвените се запази до 2010 г., след 

което се наблюдава обратната тенденция към намаляване.  

 

Вид данък 
Общ размер (хил. лв.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Данък върху 

доходите на 

физическите лица  

 

 

2 179 572.50 2 297 682.50 2 348 499.40 2 596 555.50 2 731 241.00 

- по трудови 

правоотношения 
1 768 655.90 1 862 146.30 1 865 913.70 2 089 239.60 2 220 370.30 

- по извънтрудови 

правоотношения 
273 327.00 288 078.40 263 026.10 270 882.50 280 644.20 

- окончателен годишен 

/патентен/данък 
17 349.40 15 463.00 14 283.90 13 110.30 12 132.60 

- други приходи по 

ЗДДФЛ 
120 240.20 131 994.80 205 275.70 223 323.10 218 093.90 

Източник: данни на МФ 

Таблица 2. Приходи от данъка върху доходите на физическите лица за периода 2011-

2015 г. 

 

От таблица 2 се вижда, че най-много приходи в бюджета постъпват от доходите по 

трудови правоотношения. Положителното е, че с нарастване на БНП по години нараства 

и общият размер на данъчните приходи. Трябва да се има предвид, че доходите от 



344 

трудови правоотношения в по-голямата си част се формират от лица с ниски доходи, 

което е предпоставка за неравномерно разпределение на данъчната тежест. 

По-задълбоченият анализ на избор на техника за подоходно облагане изисква да се 

определи каква част от БВП трябва да се преразпределя от държавата чрез личния 

подоходен данък и каква е данъчната тежест. Това налага да се изчислят следните 

показатели: 

 приходи от данъка върху доходите на физическите лица към БВП; 

 

 
Източник: собствени изчисления на автора по данни на МФ 

Фигура 1. Дял на приходите от данъка върху доходите на физическите лица от БВП на 

България за периода 2011-2015 г. 

 

 приходи от данъка върху доходите на физическите лица към общия 

размер на данъчните приходи; 

 

 
Източник: собствени изчисления на автора по данни на МФ 

Фигура 2. Дял на приходите от данъка върху доходите на физическите лица от общия 

размер на данъчните приходи на България за периода 2011-2015 г. 

 

 приходи от социалноосигурителни вноски към приходите от данъка върху 

доходите на физическите лица. 
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Източник: собствени изчисления на автора по данни на МФ 

Фигура 3. Съотношение между размер на приходите от социалноосигурителните 

фондове към приходите от данъка върху доходите на физическите лица в България за 

периода 2011-2015 г. 

 

От направените изчисления за периода 2011-2015 г. става ясно, че: 

1) частта от БВП, която се преразпределя чрез данъците върху доходите на 

физическите лица, се увеличава (фигура 1). Това се обяснява както с нарастване на БВП, 

така и с подобряване на данъчната култура на данъкоплатците; 

2) относителният дял на приходите от подоходните данъци на физическите 

лица в общата сума на данъчните приходи намалява през последните години (фигура 2); 

3) социалната тежест се увеличава, като резултат от изменение в 

съотношението между работещи, плащащи данъци и социалноосигурителни вноски и 

лица, които са извън пазара на труда (фигура 3). 

Освен посочените показатели, като измерител на данъчната тежест на подоходните 

данъци на физическите лица върху дохода, се явяват й номиналните ставки. При 

прогресивния данък ефективните ставки са различни, а при плоския данък е само една – 

обстоятелство, което не позволява справедливото разпределение на данъчната тежест 

между данъкоплатците. 

От изложеното имаме основание да посочим, че необходимостта от реформа в 

подоходното облагане на физическите лица е безпорна. По наше мнение отново трябва 

да бъде въведено прогресивно-подоходното облагане в данъчната система на страната. 

Не само защото е  данъчната техника, която е предпочитана от развитите страни на 

Европейския съюз, а и предвид обстоятелството, че позволява по-справедливо участие 

на гражданите при финансиране на публичните блага през отделните периоди на 

трудовата им дейност, т.е. при получаване на по-високи доходи да преминават към по-

горен етаж и по-висок данъчен размер, а оттам да участват с повече средства при тяхното 

финансиране, и обратното. 

В тази връзка смятаме, че трябва да се обърне внимание на следните предложения: 

Първо. С ключово значение от основните проблеми, свързани с прилагането на 

прогресивно-подоходното облагане, е скалата за облагане, която трябва да се въведе в 
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бъдеще, за да може да се отговори на интересите както на работниците, служителите и 

техните работодатели, така и на държавата. По отношение на това считаме за 

целесъобразно използването на разработената примерна скала: 

 

До 460 лв. Необлагаем 

минимум 

От 460,01 до 2 600 лв. 10% 

От 2 600,01 лв. до 10 000 лв. 12% 

Над 10 000,01 лв. 15% 

Източник: авторът 

Таблица 3. Примерна скала за облагане доходите на физическите лица 
 

Приемането на подобна скала обвързва осигурителния доход с данъчното 

облагане. Всяко изменение на задължителния осигурителен доход (2 600 лв.) в бъдеще 

(следващи данъчни години) ще позволи разширяване диапазона на втория етаж, при 

който доходът се облага с данъчна ставка 10 %. Пряката връзка между горната граница 

на задължителния осигурителен доход и данъчното облагане е предпоставка за по-

справедливо разпределение на данъчната тежест между данъкоплатците. При това 

положение пресечната точка на интересите „държава-данъкоплатци“ ще бъде приемлива 

и за двете страни. 

Второ. Проблемът, че механизмът на прилагане на прогресивно-подоходното 

облагане ще доведе до укриване на данъци и увеличаване на сивия сектор, може да бъде 

решен с по-ефективна контролна дейност на приходната администрация и увеличаване 

на санкциите срещу нередовните данъкоплатци.  

Трето. Въвеждането на прогресивно-подоходното облагане на физическите лица 

няма  да окаже негативно влияние върху инвестиционната активност на фирмите, тъй 

като данъчната ставка при корпоративния данък се запазва в размер 10 %. 

Четвърто. Необходимa е промяна в организацията на облагане доходите на 

едноличните търговци (ЕТ). Те трябва да се облагат с данъчната ставка, отнасяща се за 

другите фирми – 10 %, а не 15 %, защото формират данъчният си финансов резултат по 

ЗКПО. 

Пето. При облагане доходите на физическите лица, получени по нетрудови 

правоотношения, данъчната ставка трябва да е съобразена с размера на дохода, получен 

през съответния месец и величината й да е както при трудовите правоотношения. Освен 

това е необходимо да се премахнат всички облекчения, а също така и задължението 

физическото лице да се регистрира по ДДС, когато е получило доход по извънтрудови 

правоотношения повече от 50 000 лв. 

В заключение можем да кажем, че дилемата пропорционално или прогресивно-

подоходно облагане ще съпътства данъчната реформа в бъдеще. Тя ще оказва влияние 

върху същността, целите и функциите на данъчната политика. Въвеждането на нова 

техника на облагане доходите на физическите лица ще бъде насочена към постигане на 

социални ефекти, докато запазването на техниката при корпоративното облагане ще има 

икономически ефекти, свързани с икономическия растеж в страната. 
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ABSTRACT: This proposal is part of the package of legislation on modernising VAT for 

cross-border B2C e-commerce. The proposal to amend Regulation (EU) No 904/2010 on 

administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax1 is an important 

element of the package as it provides the basis for the underlying IT infrastructure and the necessary 

cooperation by Member States to ensure the success of the extension of the Mini One Stop Shop 

(MOSS) to services other than telecommunications, broadcasting and electronically supplied 

services and to distance sales of goods, both within the Community and from outside the 

Community.  

In that case skills are a pathway to employability and prosperity. With the right skills, people 

are equipped for good-quality jobs and can fulfil their potential as confident, active citizens. In a 

fast-changing global economy, skills will to a great extent determine competitiveness and the 

capacity to drive innovation. They are a pull factor for investment and a catalyst in the virtuous 

circle of job creation and growth. They are key to social cohesion. Yet the situation in Europe calls 

for action. 70 million Europeans lack adequate reading and writing skills, and even more have poor 

numeracy and digital skills, putting them at risk of unemployment, poverty and social exclusion.  

The digital transformation of the economy is re-shaping the way people work and do 

business. New ways of working are affecting the types of skills needed, including innovation and 

entrepreneurship. Many sectors are undergoing rapid technological change and digital skills are 

needed for all jobs, from the simplest to the most complex. High skills enable people to adapt to 

unforeseen changes. Similarly, the transition to a low carbon and circular economy means creating 

and adapting to business models and job profiles. 

 

КЕУ WORDS: human capital, employability, competitiveness, workforce, 

telecommunications, broadcasting, electronically supplied. 

 

Въведение  

Необходимостта от модернизиране на данъка върху добавената стойност за целите 

на трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители (B2C), 

налага изработване на специално предложение от страна на Европейската комисия1. 

Предложението има за цел да измени  Регламент (ЕС) № 904/2010 относно 

административното сътрудничество между държавите членки и борбата с измамите в 

областта на данъка върху добавената стойност2. Важен елемент от законодателното 

предложение на ЕК е свързано с информационните технологии и необходимото 

сътрудничество от страна на държавите членки за успешното разширяване на обхвата 

на режима за съкратено обслужване на едно гише (MOSS). 

Развитието на електронната търговия е елемент от цялостното обществено 

икономическо развитие в световен мащаб в етапа на Четвъртата индустриална 

революция. 

Безспорна истина е, че ключът към икономическия, социалния и екологическия 

напредък на всяка нация и държава е образованието. Водени от тази постулат в 

последните години се наблюдава разработване на редица мерки от страна на ЕК, 

насочени подобряване на образователните системи в ЕС. Към тези мерки се отнасят: 

                                                           
1  Вж. COM (2016) 755 
2 ОВ L 268, 12.10.2010 г. 
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1/ прилагане на метод на цифровите технологии в образователния процес, които 

допринасят за справяне с общите образователни предизвикателства; 

2/ въвеждане на нови форми на взаимодействие между преподаватели, студенти 

при възприемане на преподаваните знания; 

3/ подобряване на достъпа на широк кръг потребители до високо качествени 

образователни материали; 

4/ развитието на ключови образователни предизвикателства, които могат да 

подобрят качеството и достъпността на преподаването и ученето. Към 

предизвикателствата се отнасят: 

а/  преподаването и ученето; 

б/ ограничаване на разходите, необходими за образование;  

в/ разпределяне на висококачествени образователни ресурси; 

г/ намаляване на бариерите пред възможностите за учене; 

д/ улесняване на личното развитие и успеха в едно общество на знанието. 

В тази връзка се обръща особено внимание на необходимостта от  прилагането на 

интернет и цифровите технологии, които  бързо променят света, в който живеем. 

Съществуващите затруднения в онлайн комуникацията означава, че гражданите нямат 

достъп до всички стоки и услуги, а фирмите и правителствата не могат да се възползват 

в пълна степен от цифровите инструменти. В тази връзка са предприети редица мерки 

от страна на общият европейски пазар, които създават необходимите предпоставки за 

изграждане на необходимата достъпност. Изчислено е, че един достъпен интернет пазар 

на равнище ЕС би допринесъл от 415 милиарда евро годишна печалба за съюза и ще 

доведе до създаването на стотици хиляди нови работни места. 

Неоспорим факт е, че в рамките на един цифров единен пазар има по-малко пречки 

и повече възможности, в което гражданите и предприятията могат да търгуват, да правят 

нововъведения и да си взаимодействат законно, безопасно и на достъпни цени3. 

Поддържа се становището, че цифровият единен пазар може да доведе до 

разширяване на пазарите и да стимулира предлагането на по-качествени услуги на по-

добри цени, да осигури по-голям избор и да създаде нови източници на заетост. Той 

може да открие възможности за нови предприятия и да позволи на съществуващите 

компании да се разрастват и да се възползват от пазар с над 500 милиона потребители, 

какъвто е ЕС. 

Що се отнася до пазарите на онлайн услуги, те остават до голяма степен местни. 

Само 7 % от малките и средните предприятия продават зад граница. 

Една от водещите цели на ЕК е подобряване на цифровите умения и на ученето с 

помощта на цифрови технологии. Уменията4 отварят възможности за намиране на 

работа и за подобряване на финансовите възможности на населението. В динамично 

променящите се условия на глобалната икономика уменията ще бъдат тези, които до 

голяма степен ще определят кой е конкурентоспособен и има капацитет да играе водеща 

роля в сферата на иновациите. Те привличат инвестиции и са катализатор в благотворния 

цикъл създаване на работни места — растеж. Уменията са от решаващо значение за 

социалното сближаване иизисква действия. Според данни на ЕК седемдесет милиона 

европейци не притежават адекватни умения за четене и писане, а тези, които не умеят 

да смятат и да си служат с цифровите технологии са още повече, което води до риск от 

безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона 

дългосрочно безработни се смятат за лица с ограничени умения. ЕК приема, че Висшите 

                                                           
3 Принципите за осигуряване на качество за общото образование на равнище ЕС са предмет на текущо 
обсъждане в контекста на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“. 
4 Понятието „умения“ се използва най-общо за това, което дадено лице знае, разбира и може да прави. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/skills-jobs
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/skills-jobs
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учебни заведения трябва да гарантират осигуряване на висшистите подходящи и 

съвременни умения. Събраните факти посочват, че недостигът и несъответствията в 

уменията са поразителни. Много хора работят на позиции, които не отговарят на техните 

способности. Същевременно 40 % от европейските работодатели трудно намират кадри 

с необходимите им за растеж и иновации умения. Предоставящите образование, от една 

страна, и работодателите и учащите се, от друга, имат различни виждания относно 

степента на подготвеност на дипломантите за пазара на труда. Безспорно установено е, 

че твърде малко хора имат предприемаческо мислене и умения, които са необходими за 

започване на собствен бизнес. От друга страна националните и регионалните пазари на 

труда и системите за образование и обучение се сблъскват със специфични 

предизвикателства.  

Независимо от посоченото, обединяващото е, че всички държави членки са 

изправени пред сходни проблеми и възможности: 

 - Придобиването и развиването на уменията са от съществено значение за 

функционирането и модернизирането на пазарите на труда с оглед на предоставянето на 

нови форми на гъвкавост и сигурност за търсещите работа, служителите и 

работодателите. 

 - Несъответствието в уменията пречи на производителността и растежа и засяга 

устойчивостта на държавите членки при икономически сътресения.  

- Цифровата трансформация на икономиката преобразява начина, по който хората 

работят и извършват стопанска дейност. Новите начини на работа влияят на вида 

умения, които се търсят, включително в областта на иновациите и предприемачеството.  

Известна истина е, че много сектори търпят бързи технологични промени и 

умението да се борави с цифрови технологии се превръща в необходимост, както за най-

непретенциозните работни места, така и за най-сложните. Високите умения позволяват 

на хората да намерят подходящи работни позиции. 

В последните години усилията на ЕК са насочени към създаването между 

държавите членки на един общ ангажимент, който има за цел постигането на общо 

виждане за стратегическата роля на уменията в подкрепа на заетостта, растежа и 

конкурентоспособността. В тази връзка ЕК е предвидили три основни направления за 

действие: 

1. Подобряване на качеството и подходящата насоченост на придобиваните 

умения;  

2. Повече видимост и съпоставимост на уменията и квалификациите; 

3. По-добрите аналитични данни и информиране относно уменията за едно по- 

добро професионално ориентиране.  

Посочва се от ЕК, че успехът на съвременното обучение зависи от ангажираността 

и опита на много действащи лица: националните правителства, регионите, местните 

власти, предприятията и работодателите, работниците и гражданското общество, както 

и отделните хора, които трябва да се възползват от възможностите, за да оползотворят 

максимално своите таланти.  

ЕК отчита факта, че хората се нуждаят от широк набор от умения, за да реализират 

потенциала си както на работното място, така и в обществото. На равнище ЕС 

политиката, насочената към завършването на образованието постигна значителни 

резултати. През 2014 г. е имало с около 10 млн. повече завършили висшисти, отколкото 

през 2010 г., а броят на младите хора, които напускат училище преждевременно, е 

намалял до 4,5 млн. спрямо 6 млн. през 2010 г. Това  доближава ЕС съществено до целите 

на стратегията „Европа 2020“. Все по-често данните сочат, че политиките за увеличаване 

на процента на завършилите училище не са достатъчни. Централно място според ЕК 

заемат все повече качеството и адекватността на наученото. Данните сочат, че много 
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младежи напускат системата на образование и обучение без да са достатъчно 

подготвени, за да навлязат на пазара на труда, и без необходимите умения, и нагласа, за 

да започнат собствен бизнес. Придобиването на умения започва отрано и е процес, който 

продължава през целия живот — както във формална, така и в неформална среда. 

Приема, че положителното дългосрочно въздействие на висококачественото 

образование от ранна възраст е значително, добре документирано и полага основата за 

по-нататъшната способност и мотивация за придобиване на знания. 

Освен подходящите професионални знания, работодателите все повече търсят 

общоприложими умения, например способността да се работи в екип, да се разсъждава 

творчески и да се намират решения. Това съчетание от умения е от съществено значение 

и за хората, които обмислят да започнат собствен бизнес. Въпреки това в учебните 

програми обикновено се отделя твърде малко внимание на тези умения и те рядко биват 

оценявани официално в много държави членки. Хората с интердисциплинарен профил 

(които са способни да съчетават работа в различни области) се ценят все повече от 

работодателите и не достигат на пазара на труда.  

ЕК предвижда укрепване на основните базови умения. Приема се, че хората имат 

нужда от минимални основни умения, включително езикова и математическа 

грамотност и основни цифрови умения, за да получат достъп до качествени работни 

места и да участват пълноценно в обществения живот. Това са също градивните 

елементи на по-нататъшното учене и професионално развитие. Около една четвърт от 

лицата в зряла възраст в Европа изпитва затруднения при четене и писане и имат лоша 

математическа грамотност и недостатъчни цифрови умения. Над 65 милиона души в ЕС 

не са постигнали квалификация, съответстваща на средно образование. Този процент 

варира значително в отделните държави в ЕС, като в някои държави този процент 

достига 50 или повече. Тъй като значителен брой работни места все повече изискват 

сложни умения, нискоквалифицираните лица разполагат с по-малко възможности за 

работа. Също така те са по-често изложени на риска да попаднат на несигурни работни 

места и е два пъти по-вероятно, отколкото при по-добре квалифицираните, да останат 

по-дълго време без работа. Посочва се, че недостатъчно квалифицираните лица са също 

така уязвими потребители, особено при все по-сложните пазарни условия.5  

ЕК приема, че за да се подобрят възможностите за работа на лицата в зряла възраст 

в Европа, които разполагат с ограничени умения, държавите членки следва да въведат 

начини за усъвършенстване на уменията им посредством  тясно сътрудничество между 

социалните партньори и предоставящите образование, и обучение, както и с местните, 

регионалните и националните власти. Уменията трябва да могат да се усъвършенстват 

както на работното място, така и извън него. На лицата с ограничени умения в зряла 

възраст трябва да се помогне да подобрят своята езикова и математическа грамотност и 

цифровите си умения и — когато е възможно — да се сдобият с по-широк набор от 

умения, които да им осигурят квалификация като при завършено средно образование 

или равностойна на него степен6.  

В тази връзка Комисията предлага да се създаде гаранция за уменията. Посочва се, 

че тази цел може да се постигне чрез изграждане на устойчивост от ключови 

компетентности и по-високи, и по-комплексни умения.  Официалното образование и 

обучение следва да осигурят на всеки човек широк спектър от умения, които да му 

отворят вратите за личностна реализация и развитие, социално приобщаване, активно 

участие в обществения живот и трудовата заетост. Сред тях са езиковата и 

                                                           
5 Отваряне на образованието :  иновативно преподаване и учене за всички чрез нови технологии и 
Образователни ресурси със свободен  достъп {SWD(2013) 341 final} 
6 вж. COM(2016) 382 окончателен 
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математическата грамотност, научните познания, както и общополезните умения и 

ключови компетентности, като цифровата компетентност, предприемачеството, 

критичното мислене, решаването на проблеми или придобиването на умения за учене и 

финансовата грамотност. ЕК застъпва виждането, че ранното придобиване на тези 

умения е основа за развитието на по-високи, по-комплексни умения, които са 

необходими, за да се стимулират творчеството и иновациите. Те трябва да бъдат 

подхранвани през целия животи и да позволяват на хората да се развиват в професии и 

общества с голяма динамика и да се справят в сложни условия и несигурност. Макар и 

в образователните системи да имат своето място някои от тези компетентности, в общия 

случай това не важи за ключови компетентности, като предприемачеството и 

гражданското съзнание или общополезните умения. Някои държави членки са 

пристъпили към включването им в учебните програми, но това не винаги е направено 

последователно.  

Бързото цифрово преобразяване на икономиката означава, че почти всички 

работни места в момента, както и участието в обществения живот като цяло, изискват 

определено равнище на цифрови умения. Икономиката на споделянето променя 

бизнес моделите, разкрива нови възможности и начини на достъп до работни места, 

изисква различен набор от умения и създава предизвикателства, като например достъпа 

до възможности за тяхното усъвършенстване. Роботизацията и изкуственият интелект 

заместват хората на работни места с рутинна дейност не само в производствената среда, 

но и в администрирането. Променя се достъпът до услуги, включително електронни. В 

тази връзка се изисква както от ползвателите, така и от доставчиците и публичните 

администрации да притежават достатъчно умения в областта на цифровите технологии. 

Електронното здравеопазване, например, преобразява начина, по който хората ползват 

и получават здравни услуги. Търсенето на специалисти в областта на цифровите 

технологии нараства с 4 % годишно през последните десет години. Все още има обаче 

недостиг на цифрови умения в Европа на всички равнища. Въпреки трайния силен 

растеж на заетостта, броят на незаетите работни места за специалисти в областта на ИТ 

сектора се очаква да нарасне почти двойно и да достигне 756 000 до 2020 г. Освен това 

почти половината от населението на ЕС няма основни умения за ползване на цифрови 

технологии, а при около 20 % тези умения отсъстват въобще. Държавите членки, 

предприятията и отделните граждани трябва да отговорят на предизвикателството и да 

инвестират повече в изграждането на цифрови умения (включително програмиране или 

компютърни науки) в целия спектър на образованието и обучението. Европа се нуждае 

от цифрово компетентни хора, които не само умеят да боравят с тези технологии, но 

също така въвеждат иновации и са начело в използването им. В противен случай Европа 

няма да може да се възползва от тази цифрова трансформация. Придобиването на нови 

умения е от съществено значение, за да се върви в крак с развитието на технологиите. 

Това изисква въвеждане на иновативни методи на обучение. Центровете за научни 

изследвания и иновации също могат да допринесат за развитието и предаването на 

такива умения в ролята си на катализатор за инвестиции и за създаване на предприятия 

и работни места7. 

Предвидимост и съпоставимост на уменията и квалификациите 

Квалификациите информират работодателите за притежаваните от кандидатите за 

работа при тях на определени знания, но рядко включват уменията, придобити извън 

формалните образователни институции, за които  съществува риск да бъдат подценени. 

Определянето и валидирането на тези умения е особено важно за хората с по-ниска 

квалификация, безработните или застрашените от безработица, за хората, които се 

                                                           
7 Доклад за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии за 2016 г. (SWD(2016)187). 
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нуждаят от промяна в кариерата, както и за мигрантите. Това помага на хората да се 

представят в по-добра светлина и да използват своя опит и таланти, да набележат 

нуждите си от допълнително обучение и да се възползват от възможности за 

преквалификация. Разликите в системите за образование и обучение в ЕС обаче, 

затрудняват оценката на работодателите относно знанията и уменията на хората с 

квалификация от друга държава, различна от тяхната. Мобилността зад граница спомага 

за доброто функциониране на пазарите на труда и разкрива нови възможности пред 

хората. Но неточното разбиране и признаване на квалификациите им означава, че 

работниците от ЕС и извън него, които пътуват в чужбина, често се сблъскват с повече 

пречки за намиране на работа или са по- ниско платени работа, в сравнение с 

работниците с равностойни квалификации, придобити в приемната държава. 

Подобряване на прозрачността и съпоставимостта на квалификациите на равнище ЕС е 

уредено още в Директива 2005/36/ЕО за улесняване взаимното признаване на 

професионалните квалификации и достъпа до регламентирани професии, а от януари 

2016 г. тези въпроси се уреждат от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на 

Комисията8, в който е разписана първата електронна процедура, валидна за целия ЕС, за 

признаване на професионални квалификации (т.нар. Европейска професионална карта) 

по отношение на пет професии. Европейската квалификационна рамка за учене през 

целия живот (ЕКР) също е създадена, за да улесни разбирането и съпоставимостта на 

действително добитите познания („учебни резултати“) в процеса на квалифициране. 

ЕКР насърчава участници от различни национални образователни сектори да работят 

съвместно за разработване на съгласувани национални квалификационни рамки, 

базирани на учебните резултати. ЕК посочва, че е нужен нов тласък, за да може ЕКР да 

достигне  до отделните граждани и организации и да служи като основа за текущи 

решения по назначения или достъп до учене, включително чрез отразяване на 

различните способи, по които протича учебният процес. Няколко държави извън ЕС са 

проявили интерес към ЕКР, за да могат квалификациите им да бъдат съпоставяни с 

европейските. ЕК приема това за възможност за привличане на висококвалифицирани 

учени и професионалисти от държави извън ЕС, за да притежават уменията, необходими 

за икономика на ЕС. От друга страна това уеднаквяване ще улесни изследователите и 

професионалистите в ЕС да работят извън ЕС. Това е в съответствие с амбицията за 

постигане на една по-разумна и добре управлявана политика в областта на законната 

миграция9.  

Е застъпва становището, че е необходимо ранно съставяне на профил на уменията 

и квалификациите на мигрантите. Данните сочат, че от пребиваващите в ЕС граждани 

на трети държави с висока (или по-ниска) степен на квалификация от средно 

образование са по-малко в сравнение с гражданите на ЕС. Около 25 % от гражданите на 

трети държави са с високи умения. В групата на лицата с високи умения обаче около две 

трети са неактивни, безработни или свръхквалифицирани за заеманите от тях работни 

места. Освен това някои от мигрантите, които вече пребивават в ЕС, както и наскоро 

пристигналите, включително бежанци, може да владеят слабо езика на приемната 

държава. Установяване на уменията, квалификациите и професионалния опит на 

новопристигналите мигранти е предизвикателство за много страни от ЕС. Риема се, че 

                                                           
8 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 на Комисията от 24 юни 2015 година относно процедурата за 
издаване на европейска професионална карта и прилагането на механизма за предупреждение 
съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 159, 29.12.2015 г.). 
9 Европейска програма за миграцията (COM(2015) 240) и Към реформа на общата европейска система за 
убежище и укрепване на законни начини за достъп до Европа (COM(2016) 197). 
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инструментите, разработени посредством Европас10, ЕКР, партньорското обучение и 

обменът между държавите членки и компетентните органи могат да подпомогнат 

профилирането на уменията и интеграцията на мигрантите. Установяването на уменията 

на мигрантите на ранен етап може да помогне да се определят първите стъпки, 

необходими за интегрирането им в приемното общество и на пазара на труда. Това може 

да включва насочването им към подходящо обучение (включително езиково обучение, 

бизнес обучение или практикуване по линия на Европейския алианс за професионална 

подготовка) или на службите по заетостта. 

Необходимост от ускоряване на темповете 

Изброените  инициативи са част от амбициозна, дългосрочна стратегия, която да 

гарантира на всички  хора, че придобиваните от тях уменията, са точно тези от които 

нуждаят, за да се развиват както на пазара на труда, така и в обществото в широкия 

смисъл на думата. Необходимо е да бъдат положени специални усилия, за да се 

преодолеят несъответствията между образованието и обучението и пазара на труда. ЕК 

посочва, че трябва да се инвестира допълнително в модернизирането на професионално 

образование и обучение и висшето образование и да се използва целия им потенциал 

като двигатели за регионално развитие.  

Увеличаване на възможностите за учене 

ЕК посочва, че е необходимо да с правят повече обучения в процеса на работа и 

партньорства между бизнеса и образователните институции. Ученето в процеса на 

работа, като например практикуването, се е доказало като добра отправна точка за 

качествени работни места и за развиване на съобразени с пазара на труда умения, в това 

число универсални и т.нар. „меки“ умения, за което социалните партньори обикновено 

играят ключова роля. Застъпва се виждането, че повече хора трябва да могат да се 

възползват от този начин на учене. Понастоящем само една четвърт от учениците в 

горната степен на средното професионално образование участват в програми за учене в 

процеса на работа, а програмите в общото и висшето образование рядко предвиждат 

какъвто и да е опит в работна среда. ЕК смята, че партньорствата между бизнеса и 

образователните институции могат да включват всички сектори и степени на 

образование и обучение и да отключат този потенциал. Някои успешни инициативи 

показват как това може да се осъществи, като ангажират участници на пазара на труда в 

образованието и обучението и помагат на младите хора да стъпят на работната стълбица. 

Европейският алианс за професионална подготовка е мобилизирал до момента 250 000 

вътрешнофирмени обучения и възможности за работа за младите хора. Посредством 

Европейския пакт за младежта един милион млади хора се обучават за придобиване на 

умения в областта на цифровите технологии, а програма за „интелигентна класна стая“ 

обхваща 100 000 ученици. Чрез широката коалиция за работни места в сферата на 

цифровите технологии дружества и други организации се предлагат милиони 

допълнителни възможности за обучение. На равнище висше и следдипломно 

образование Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е пример за това 

как сътрудничеството с предприятията и научноизследователските институти може да 

стимулира разработването на учебни програми, програми за мобилност и достъп до 

научноизследователска и промишлена инфраструктура за практическо обучение в 

реални условия. Това са положителни сигнали, но определено не са достатъчни. За да 

помогне на учащите да попадат по-често в работна среда, Комисията разработва набор 

от помощни услуги за улесняване на обмена на знания, работата в мрежа и 

сътрудничеството в областта на практикуването. Това ще подкрепи структурните 

                                                           
10 Единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас); 
OВ 2241/2004/EC. 
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реформи чрез партньорски консултации и обмен на най- добри практики, включително 

чрез социалните медии. Социалните партньори в няколко сектора, включително 

търговия, строителство и телекомуникации, договорят общи позиции за уменията, 

включително конкретни инициативи във връзка със стажовете. Няколко социални 

партньори от ЕС в различни сектори на икономиката са поели също съвместни 

ангажименти в рамките на алианса за професионална подготовка в посока осигуряване 

на повече и по-добри възможности за практикуване. Това е също приоритет в 

съвместната работна програма на европейските социални партньори за периода до 2017 

г. Комисията  подпомага  социалните партньори да отбележат допълнителен напредък с 

резултатите от съвместните им проекти, например чрез проучване на рентабилността на 

практикуването и създаване на евентуална рамка за качеството на практикуването. 

По-голяма подкрепа за мобилност на учащите 

ЕК приема, че е необходимо повече учащи трябва да могат да се възползват от 

възможността да учат в чужбина. Данните сочат, че младите хора, които учат или се 

обучават в чужбина, намират работа много по-бързо от тези без международен опит. Те 

се адаптират по-бързо към нови ситуации и са по-добри в решаването на проблеми. 

Наскоро ЕС адаптира своята правна рамка за студентите и научните работници от трети 

държави11, по-специално с цел да улесни привличането и задържането на тези 

талантливи хора.  

Мобилността на студентите във висшето образование е дългогодишна традиция. 

Досега над 3 милиона студенти са участвали в програмата „Еразъм“. Възможностите за 

мобилност на чираци и учащи в първоначалното професионално образование и обучение 

също се подпомагат в рамките на програма „Еразъм +“. Въпреки това възможностите за 

мобилност на учащите са твърде недостатъчни, за да отговорят на настоящото търсене. 

Само няколко държави включват възможности за мобилност в своите национални схеми 

за образованието, обучението и младежта.  

Повече учене на работното място  

Днес повечето от хората, които ще съставляват европейската работна сила през 

следващите две десетилетия, са вече възрастни. Те се нуждаят от непрекъснато 

обучение, за да актуализират уменията си и да проучват нови професионални 

възможности. В момента едва 1 от 10 възрастни обаче участва в организирани 

възможности за учене, като най-често това са хора с по-висока степен на умения и 

служители на големи дружества. През 2010 г. около една трета от дружествата в ЕС не 

са осигурили никакво обучение за своя персонал, а едва около една трета от служителите 

са се включили в някаква форма на обучение. Наскоро една четвърт от служителите 

заявяват, че не са развили своите умения, откакто са започнали да работят на 

съответното място. Може да се направи повече в подкрепа на учебната среда на 

работното място и по- специално да се даде възможност на МСП да осигуряват 

обучение, например като се улесни обединяването на ресурси и инфраструктура за 

съвместно обучение. Европейските структурни и инвестиционни фондове са вече на 

разположение в подкрепа на модернизацията на инфраструктурата в областта на 

образованието и 20 Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и 

пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, 

следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или 

образователни проекти и работа по програми „au pair“. Заедно с Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) Комисията проучва възможностите за допълнителни 

                                                           
11 Директива (ЕС) 2016/801 относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с 
цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за 
ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“. 
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банкови заеми при изгодни лихвени проценти за МСП със специален финансов 

инструмент, насочен към уменията. Повече възможности за валидиране на 

неформалното и самостоятелното учене. Хората трябва да могат да използват пълния 

набор от своите умения за кариерата си и за по-нататъшно учене. Във все по-голяма 

степен те развиват уменията си по много разнообразни начини извън системата на 

формалното образование и обучение, независимо дали чрез професионален опит, 

вътрешнофирмени обучения, цифрови ресурси или доброволческа дейност. Тези умения 

могат да бъдат валидирани — посредством установяване и документиране, оценка и 

сертифициране с варианти за получаване на частична или пълна квалификация. Въпреки 

това в много държави се наблюдава ниска степен на осведоменост за възможностите за 

валидиране и идеята не се приема радушно. В някои от тях валидирането е възможно 

само в контекста на конкретни проекти; в други административните разходи са твърде 

високи. За да помогнат на създателите на политики и специалистите да създадат 

национални правила за валидиране до 2018 г.21, Комисията и Cedefop публикуваха 

насоки за валидирането в началото на 2016 г., която ще се актуализират редовно. 

Актуализацията на Европейския регистър за валидиране на неформалното и 

самостоятелното учене, който съдържа преглед на положението в Европа и дава примери 

за добри практики, ще бъде публикувана в края на 2016 г.  

В заключение може да се посочи, че разширяване на обхвата на режима за 

съкратено обслужване на едно гише (MOSS) в държавен мащаб предполага и изсква 

усъдршестване на образованието в областта на новите технолгични изисквания. В тази 

смисъл предизвикателствата пред висшето образование са отворание и има значителни 

място за изява. 
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ABSTRACT: The legal analysis and commentary given in the article is a continuation of 

the topic on the Public Procurement Act adopted and entered into force in 2016. The law is of great 

importance for the development of the modern Bulgarian economy in the conditions of limited 

financial and material resources, especially in the sphere of public finances. The article emphasizes 

on the main features of the PPC and its content in relation to the parties and the subject of the 

contract, the guarantees for implementation, the grounds for amendment and termination and its 

avoidance 

 

KEY WORDS: PPA -2016, public procurement contract, PPC, parties subject to PDP, 

performance guarantees, grounds for amendment and termination of PPC, subcontract, grounds 

for avoidance. 

 

Според признатите в правната теория класификации договор за обществените 

поръчки (ДОП) се характеризира като: административен договор на частното право 

(със смесен фактически състав, включващи гражданскоправни елементи и 

административноправни такива); двустранен (сключва се между две страни – 

възложител и изпълнител с взаимнообвързващи права и задължения); каузален – правата 

на страните е основание за техните задължения; консенсуален договор – правните 

последици се пораждат  в момента на постигането на съгласие между страните; с оглед 

на личността на изпълнителя (Intuitu personae), с призната възможност за замяна на 

изпълнителя в случай на смърт, когато той е физическо лице, или при прекратяване, 

когато той е юридическо лице, при изрично и ясно предвидена клауза в договора при 

универсално или при частно правоприемство (т.е. при преобразуване на първоначалния 

изпълнител или когато той е в ликвидация или в открито производство по 

несъстоятелност); срочен договор, т.е. за определен срок; формален договор – писмена 

форма за действителността му; съгласно класификацията на договорите от позицията на 

институционалната икономика – асиметричен договор (за симетричност на договора 

институционализмът приема възможността за еднакъв избор на неговите условия за 

всички страни (участници в договора), а при асиметричността – възможностите на 

страните за избор не са еднакви);1 възмезден, което предполага еквивалентност на 

насрещните престации (и липса на намерение за облагодетелстване на едната страна за 

сметка на другата).  

1.Специфика на страни по  ДОП. В двустранното (асиметрично) пазарно 

отношение, което се създава при възлагането на ОП, участват кандидатите за 

изпълнители на поръчките, от една страна, и възложителите на поръчките, от друга 

страна. Кандидатите най-често притежават търговско качество и осъществяват 

определен вид стопанска дейност. От друга страна, възложителите са винаги държавни 

или местни органи на властта или публичноправни организации, които се включват в 

гражданския оборот чрез разходване на публични средства или средства, предназначени 

за осъществяване на дейност от обществен интерес. Предвид властническия 

                                                           
1 вж. Мукова Л., Взаимоотношения между икономиката, държавата и правото (Теоретически преоценки), 
С. „Парадигма”, 2012, С.191-192 
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(административен) характер на актовете и действията на възложителите в рамките на 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, тяхната дейност не притежава 

белезите на стопанска дейност, но като субект на правоотношението възложителят има 

определени задължения, като при всички случаи той трябва да заплати уговорената цена.  

Задълженията на възложителя по договора са да сключи договора в съответствие 

с изискванията и принципите на ЗОП. Законът предвижда страните по договора да се 

движат в определени рамки, като определя основните му моменти и условия, които 

трябва да присъстват в договора.  Една от особеностите на ДОП е ограничената 

свобода на договаряне и за двете страни. Самите условия и клаузи произтичат от 

проведената процедура по обявяване на обществената поръчка. Това означава, че 

процесът на договаряне е самата процедура. В основата на регулация в този тип 

договори са предвидени дейности или стоки в предмета на ОП, както и цените, при 

които е избран съответният изпълнител. 

Отношенията между страните по договора се развиват според детайлно описани в 

ЗОП правила. Те касаят определянето на изпълнител на обществената поръчка, 

включително и срока за сключване на договор с изпълнителя. Провеждането на 

процедура за определяне на изпълнител представлява административно производство, 

което предхожда възникването на частноправни отношения между възложител и 

изпълнител. Законът подробно урежда различните видове процедури и конкретните 

стъпки, които трябва да предприемат всички страни в едно такова административно 

производство. 

При сключването на договорите е характерно проявлението на смесени 

фактически състави, включващи освен гражданскоправни елементи, издаването на 

властнически актове, които имат доминиращия характер. Всички актове на възложителя 

по чл. 22 ЗОП са изрично обявени за индивидуални административни актове. Основните 

решения на възложителя са необходим елемент от възлагането, както и решението за 

откриване на процедурата и това, за определяне на изпълнител. Възлагането на 

обществена поръчка не е резултат от смесен фактически състав, доколкото отсъствието 

на някои от решенията е нарушение, което води до унищожаемост на договора.2 

Съществен признак на договора е и наличието на изключителни клаузи, установени 

императивно в интерес на страната по договора, която е в качеството на властнически 

субект.  

Водещото положение на възложителя при провеждане на процедурата не 

подлежи на съмнение, той организира и ръководи провеждането й. Изключително 

правомощие на възложителя е задължителното даване от страна на изпълнителя при 

сключване на договора на гаранция за изпълнение. Размерът на гаранцията се определя 

едностранно от възложителя. Друго предимство на възложителя е признатото от чл. 118 

ЗОП само в негова полза право едностранно да прекрати договора при наличието на 

определени обстоятелства. В негов интерес е и правилото, ограничаващо отговорността 

му за предсрочно прекратяване само в рамките на вредите от сключването на договора.  

Освен това ЗОП съдържа редица специални изисквания към изпълнителя, 

включително необходимостта за удостоверяване на определени обстоятелства от него 

при сключването на договора, с което се проверява дали изпълнителят отговаря на 

изискванията на закона. При несъответствие на някое от обстоятелствата договор с този 

изпълнител не може да се сключи.  

Такава доминанта на възложителя в ДОП има своето обективно обяснение – 

отговорно използване на публичните парични средства (финанси). Въпросът е в друго, 

                                                           
2 Марков М., Димова Е., Александров А., Кацарова М., Обществени поръчки. С., ИК „Труд и право,”2016, 
с. 255 
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кой контролира и определя икономическата ефективност на използването на парите. 

Никой не отрича ролята на Сметната палата (като общ контролен орган върху 

разходването на бюджетните средства) в този процес. Изхождайки преди всичко от 

социалното предназначение на стоките, работите и услугите – предмет на ДОП, в 

процеса се изпуска още една главна правна фигура – самото общество (социумът). При 

всичките промени в ЗОП, направени през последните години, никога не се подвига 

въпросът за създаването на една надправителствена експертна организация на 

гражданското общество, която да има контролни правомощия преди и след 

реализацията на ДОП, организация, която се отчита пред цялото или отделна част 

от населението, т.е. пред тези, които засяга този договор. 

2.Специфика на предмета на ДОП. Една от главните правни специфики на този 

вид договори е предопределена от неговия предмет – обществените блага. 

Общоприетото определение на обществените блага е следното: това е съвкупност на 

стоки и услуги (вкл.строителство), които се предоставят безвъзмездно на населението, 

за сметка на финансовите средства на държавата (общината). Към тях се отнасят: 

пътища, мостове, съоръжения, здравеопазване, образование, услуги на държавни и 

общински органи на властта и др.3 Обществените блага (стоки и услуги) не се 

употребяват от индивидуални икономически агенти, а от обществото като цяло (т.е. тях 

използват всички без изключение членове на социума) и обикновено нямат 

конкурентен характер. Обществените блага притежават следните особености: липса на 

конкуренция в тяхното потребление (според критерия на Парето); непазарен 

характер на стойността на благата, т.к. върху тях не действат законите на свободния 

пазар и конкуренцията; неделимост на благата, защото индивидът не може 

самостоятелно да определя характеристиките им и обема на тяхното производство; 

необвързаност с целесъобразност, поради това, че тяхната употреба не може да бъде 

ограничена от определена група на населението дори тя да е доминираща в социума. 

Обществените блага не е възможно да бъдат изключени от потреблението поради 

високите им разходи (напр. отсъствието на добре подготвена система на отбраната може 

да доведе до военни загуби и оттам до териториални такива и др.п. и тук не може да има 

конкуренция в потреблението). В правната доктрина се отбелязва, че държавата може да 

избира формата на своето участие при създаването на обществените блага. Така, при 

пряката форма държавата самостоятелно произвежда блага, но само в случаи, когато за 

производството е необходима висока степен на концентрация на производствени 

мощности, която не може да се постигне чрез използване на частни икономически 

агенти. Държавата може да избере форма на косвено участие4 чрез възлагане на поръчки 

върху предприятия от частния сектор срещу нормативно определено възнаграждение, 

при условие, че разноските на частни производители съществено са по-ниски в 

сравнение с разноските, ако с това би се занимавала самата държава. Критерий за избора 

на формата за участие на държавата (общините) в производството на обществените 

блага е икономическата целесъобразност, под която се разбира минимизация на 

разходите при максимизация на резултата. Тоест целесъобразността се определя от 

финансовите възможности на публичната власт (държавата или общината), като 

последните директно са обвързани с данъците, основен елемент на нейната бюджетна 

система. В тази връзка е предвиденото в ЗОП ново задължение на възложителя при 

определянето на предмета на ДОП –  посочването на причините за неразделяне на 

предмета на обособени позиции, ако прецени, че такова разделяне е нецелесъобразно. 

                                                           
3http://www.strategplann.ru/obschestvennye-blaga-v-ne/obschestvennye-blaga-ponjatie-suschnost-
klassifikatsija.html 
4 Форми на косвено участие са: ДОП, договор за концесия и договор за публично-частно партньорство 

http://www.strategplann.ru/obschestvennye-blaga-v-ne/obschestvennye-blaga-ponjatie-suschnost-klassifikatsija.html
http://www.strategplann.ru/obschestvennye-blaga-v-ne/obschestvennye-blaga-ponjatie-suschnost-klassifikatsija.html
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Изхождайки от спецификата на предмета на ДОП, последните са правната 

форма на икономическите съглашения, която е гъвкава и отразява обществените 

потребности и икономическата динамика, осъзната от законодателните органи 

чрез охранителното производство на държавата.  
3. Гаранции за изпълнение на ДОП. Отличителен белег на ДОП са гаранциите за 

изпълнение. Договорът се сключва при условие, че при подписването му определеният 

изпълнител представи определената гаранция за изпълнение на договора. В предишния 

закон, регламентиращ сектора на обществените поръчки, имаше предвидени гаранции 

за участие в процедурата, докато в действащата нормативна уредба този вид гаранции 

отпадат. Предвидените гаранции имат за цел да обезпечат изпълнението на договора или 

авансово предоставените средства. Освен прилаганите досега форми на гаранция - 

парична сума и банкова гаранция, законът въвежда и възможност за представяне на 

гаранцията под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие 

на отговорността на изпълнителя. Също така се дава възможност за предоставянето на 

гаранцията от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

Има две разновидности на гаранциите: 

- гаранции, които обезпечават изпълнението на договора; 

- гаранции, които да обезпечат авансово предоставените средства. 

Тези гаранции и техният процент трябва да са посочени в обявлението за откриване 

на процедурата. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да 

надвишава 5 % от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на 

договора не може да надвишава 2 % от стойността на договора.  Гаранция за изпълнение 

може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни 

доставки, услуги или строителство по договора.5 Гаранцията, която обезпечава авансово 

предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до 3 

дни след връщане или усвояване на аванса.  

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова 

гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам 

формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. 

Гаранциите под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предоставят 

от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант. Когато избраният изпълнител 

е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е 

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или 

титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 

гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.  Когато 

договорът се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за 

частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на 

обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно 

поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за 

изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.  

4. Основания за изменение и прекратяване на ДОП. Общата законодателна 

забрана относно възможността да се правят промени в съдържанието на ДОП се явява 

гаранция срещу евентуални злоупотреби с бюджетни средства от страна на 

възложителите чрез последващи изменения на договорите, при които се стига до по-

неблагоприятни за възложителя от финансова гледна точка условия от първоначално 
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договорените. Основанията за изменение на ДОП изчерпателно са изброени в чл.116, 

ал.1 ЗОП. Основанията са шест. Договорите могат да бъдат изменени, когато: 

1. промените са предвидени изрично в документацията за ОП и в клаузи на 

договора, вкл. клаузи за изменение на цената и опции; обхватът и естеството на 

възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се 

използват, не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката; 

2. поради   непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от 

извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени 

в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя: а) е невъзможна 

поради икономически или технически причини, включително изисквания за 

взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, 

услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и б) би предизвикала 

значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или 

дублиране на разходи на възложителя; 

3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа 

възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което 

не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение; 

4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните 

условия: 

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на 

договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в 

документацията за ОП и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи 

възникването на конкретни условия; 

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване 

на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез 

промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или 

в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните 

условия: 

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор; 

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на 

договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на 

закона; 

5. се налагат изменения, които не са съществени; 

6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя 

цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени 

едновременно следните условия: 

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния 

договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за 

строителство; 

б) стойността на изменението, независимо от условията по буква "а", не надхвърля 

съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1. 

Съгласно ал.2, чл.116 ЗОП в случаите по ал.1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на 

цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор 

или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, 

ограничението се прилага за общата стойност на измененията. В случаите, когато 

договорът съдържа клауза за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова 

стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението (чл.116, ал.4 ЗОП).  

Изменение на ДОП се смята за съществено по ал.1, т.5, когато: 
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1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за 

възлагане на ОП, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, 

биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от 

първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от 

първоначално приетата; 

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на 

останалите участници в процедурата;  

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или 

рамковото споразумение;  

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4. (чл.116, ал.5 ЗОП). 

Прекратяването на договор за обществена поръчка може да стане по всички 

основания, уредени в ЗЗД и ТЗ, както и при условията и по реда, предвиден в договора, 

включително при пълното му изпълнение, както и при изтичане на уговорения срок.  

Съществуват и допълнителни основания в чл. 118 ЗОП, при наличието на които 

възниква правото на възложителя едностранно да прекрати договора (в съответствие с 

разпоредбата на чл.73 от Директива 2014/24/ЕС). Такива основания според чл.118, ал.1 

ЗОП са, когато: 

-  е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен в съответствие с чл.116, ал.1 ЗОП; 

- е установено, че по време на процедурата  за изпълнителя са налице 

обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 ЗОП и той трябва да бъде отстранен от 

процедурата; 

- поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, постановено от съда ЕС в процедура по чл.258 ДФЕС. 

Освен горепосочените основания за прекратяване на ДОП в чл.119, ал.2 ЗОП е 

посочено основание за прекратяване на ДОП без предизвестие, когато договорът е 

сключен въз основа на рамково споразумение, унищожено по съдебен ред.                 

5. Договор за подизпълнение. Според § 1, т. 5 от ЗОП договорът за подизпълнение 

е възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с 

предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка. 

Уредбата на тези договори има за цел да създаде условия за участие на малки и средни 

предприятия в изпълнението на обществени поръчки.6 В този смисъл законодателят 

цели да поощри такова участие и да създаде правна регламентация, която от една страна 

да защити интересите на подизпълнителите, а от друга страна да не допусне посредством 

тази фигура да се заобикалят изискванията на закона.  

Добрата практика по възлагане на обществени поръчки изисква да не се ограничава 

възможността за използване на подизпълнители. В обратния смисъл са условия по 

обществените поръчки, които предвиждат ограничение до какъв процент от обема на 

поръчката може да се възлага на подизпълнители. На практика целият обем на 

обществената поръчка може да бъде прехвърлен на подизпълнители, като изпълнителят 

извършва координиращи и контролни функции по изпълнението. Подизпълнителите 

трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват.   

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, той трябва да 

представи отделен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за тях, 

с който декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за 

подбор. Изпълнителите на обществени поръчки нямат право да възлагат изпълнението 

на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на 
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лица, които не са подизпълнители. От своя страна подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат на трети лица дейностите, които са им възложени с договора за 

подизпълнение.  

Специфичното относно договора за подизпълнение е, че няма пряка договорна 

връзка между възложителя и подизпълнителя. Договорните връзки са, от една страна, 

между възложителя и изпълнителя (договорът за обществена поръчка) и, от друга 

страна, между изпълнителя и подизпълнителя (договор за подизпълнение). Изпълнителя 

сключва договор с подизпълнителите, при показателите посочени в офертата на 

основание чл. 75 от ППЗОП. Има изключение в чл. 66 ал. 11 ЗОП, при което се допуска 

замяна или включване на нов подизпълнител, при предвидените допълнителни 

предпоставки, които трябва да бъдат спазени кумулативно. За новия подизпълнител не 

трябва да има основания за отстраняване, както трябва да отговаря на критериите за 

подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител.   

Съгласно правната разпоредба на чл.117 ЗОП, паричните вземания по ДОП и по 

договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях 

може да се извършва принудително изпълнение. 

Според чл.120 ЗОП се предвижда субсидиарно прилагане към неуредените 

въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на ДОП на 

разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).  

6. Основания за унищожаемост на ДОП.  Основанията за унищожаемост на ДОП 

и на рамкови споразумения са посочени в чл.119, ал.1 ЗОП. Те са унищожаеми, когато 

са сключени: 

 без процедура за възлагане на ОП въпреки наличието на основание за 

провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на установеното 

изискване на чл.99; 

 при незаконосъобразно прилагане на основанията на: чл.13-15 

(Изключения.Общи изключения; изключения, приложими за публични 

възложители; изключения, приложими за секторни възложители); чл.79, ал.1 

(процедура на договаряне без предварително обявление); чл. 138, ал.1 (процедура 

на договаряне без предварителна покана за участие); чл.149, ал.1 (изключения в 

областите отбрана и сигурност); чл.164, ал.1 (процедура на договаряне без 

публикуване на обявление за поръчка); чл.182, ал.1 (пряко договаряне с 

определени лица); 

 преди влизането в сила на акта на възложителя, издаден във връзка с 

процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на: а) 

заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта; б) заинтересован 

кандидат да подаде оферта; в) заинтересован кандидат или участник да вземе 

участие при определяне на изпълнител. 

Според мнението на проф. Марков М., такива пороци като нарушения на 

императивни законови правила, които досега се разглеждаха като основание за 

нищожност или за относителна недействителност на ДОП, са нов подход, който поставя 

под съмнение тезата, че основните актове на възложителя в процедурата имат 

конститутивно значение и са елемент от един смесен фактически състав.7 Коментирайки 

това становище на проф. Марков, смятаме, че законодателят стана по-гъвкав и 

икономически по-адаптивен, посочвайки горепосочените основания за унищожаемост, 

а не за нищожност. По този начин той изключва нищожността на ДОП като форма 

на недействителността му, точно поради факта, че тя е елемент от един смесен 

фактически състав. Разпоредбата е в логическа връзка с нормите на чл.226 ЗОП: 
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„Когато договорът или рамковото споразумение бъдат унищожени, всяка от страните 

трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. В случай че това 

не е възможно, отношенията се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на 

полученото по договора.” Освен това, подобно законодателно решение относно въпроса 

за формата на недействителност – „унищожаемост и нищожност” наблюдаваме и в 

чл.70, ал.1 ТЗ – „недействителност на учреденото дружество” (организационен договор), 

където са обединени основанията за нищожност и унищожаемост в един термин 

„недействителност”, като по този начин смятаме, че законодателят излиза от сферата на 

императивността на законовите разпоредби, свойствени за нищожността и държавния 

монополизъм, и се насочва към пазарните икономически отношения, имащи 

конкуриращо начало.8 

В чл.224, ал.1 ЗОП са посочени правоимащите лица, които могат да искат 

унищожение на сключен договор в случаите по чл.119 ЗОП чрез предявяването на 

конститутивен гражданско-правен иск пред съда. Те са следните:  

1. всяко заинтересовано лице - за нарушение по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2; 

2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат - за нарушение по чл. 

119, ал. 1, т. 3, букви "а" и "б"; 

3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник - за нарушение по 

чл. 119, ал. 1, т. 3, буква "в". 

В ал.2 на същия член се установява забрана в два случая, когато унищожение на 

ДОП не може да се иска: 1)  има влязло в сила решение на Комисията за защита на 

конкуренцията по чл. 215, ал. 5, и 2) е публикувано обявление за доброволна 

прозрачност съгласно чл. 28 и то е влязло в сила. 

Законът в чл. 225 ЗОП предвижда срокове и процедурата за обяваване на ДОП за 

унищожаем. Процедурата е съдебна в съответствие с разпоредбите на Гражданския 

процесуален кодекс (ГПК).9 Унищожение на ДОП по чл.119 може да се иска в срок до 2 

месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчка в РОП, ако не е 

публикувано обявление – от узнаването, но не по-късно от една година от сключването.10 

При сключване на ДОП преди приключване на производство по обжалване, срокът за 

искане е 2 месеца от влизането в сила на решението, с което е отменен обжалваният акт 

на възложителя.11 Правните последици от унищожаване на ДОП са посочени в чл.226 

ЗОП,  за който е писано по-горе. 

Анализът на правните разпоредби на ЗОП относно унищожаване на ДОП води към 

един въпрос от областта на законодателната техника: „Защо правните норми, 

съдържащи се в чл.чл.224 – 226 ЗОП, не се намират в Глава тринадесета, където е 

установена обща регламентация на ДОП като цяло и унищожаемостта им, в частност?” 

Смятаме, че разполагането на логически обвързани текстове в различни  места на 

                                                           
8 ТЗ Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Учредяването на дружеството е недействително само когато е 
допуснато някое от следните нарушения: 
1. липсва учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма; 
2. при акционерно или командитно дружество с акции не са спазени изискванията на чл. 159 и163; 
3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) 
4. предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави; 
5. учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или 
размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква; 
6. не е внесена предписаната от закона част от капитала; 
7. в учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни 
лица. 
9 чл.225, ал.3 ЗОП 
10 чл.225, ал.1 ЗОП 
11 чл.225, ал.2 ЗОП 
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нормативния акт най-малко дезинформира ползвателя, защото последният счита, че  

текстовете (правните норми) в Глава 13 са единствени и завършени. 

 

Изводи: 

Относително спецификата на страните по ДОП необходимо да се посочи 

следното: водещото е положението на възложителя при провеждане на процедурата. 

Законът  установява специални изисквания към изпълнителя.Относно спецификата на 

предмета на ДОП – предметът отразява обществените потребностите и икономическата 

динамика в социума. Изпълнителят по договора избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства. Прекратяването на ДОП може да 

стане по всички основания, уредени в ЗЗД и ТЗ, както и при условията и по реда, 

предвиден в договора, както и на основания, предвидени в чл. 118 ЗОП. В новия ЗОП 

добре са  уредени основанията за промяна на ДОП. При използването на 

подизпълнители, участникът трябва да представи ЕЕДОП за тях, с който декларира 

липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Относно 

основанията за „унищожаемост” на ДОП, законодателят стана по-гъвкав и 

икономически по-адаптивен, посочвайки само основания за унищожаемост, като 

изключи нищожността на ДОП като форма на недействителността му. Разпоредбата е в 

логическа връзка с нормите на чл.226 ЗОП: „Когато договорът или рамковото 

споразумение бъдат унищожени, всяка от страните трябва да върне на другата страна 

всичко, което е получила от нея. В случай, че това не е възможно, отношенията се 

уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.” 

Законодателят излезе от сферата на императивността на законовите разпоредби, 

свойствени за нищожността и държавния монополизъм, и закрепи пазарните 

икономически отношения, имащи конкуриращо начало. Считам за необходимо 

съдаването на независими експертни организации (групи) на гражданското общество, 

притежаващи контролни функции по отношение на определяне ефективността на 

планираните и реализираните ДОП. 
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ABSTRACT: Any redistribution of financial resources between the state and the 

municipalities should be based on objective indicators so that local authorities are able to plan 

their activities and to be involved in the problems of economic growth and employment of the 

population as well as in providing resources for infrastructure, еducation, social protection and 

others. Regional policy is one of the most dynamic areas of development in Bulgaria over the past 

few years. A regulatory framework and an institutional structure have been established, experience 

has been gained in the process of planning and coordination between the different sectors. A 

significant problem is the limited exchange of information, which makes the process very difficult. 

 
KEY WORDS: Municipalities, Regional policy 

 

Европейската харта за местно самоуправление дефинира, че: "Под местно 

самоуправление се разбира правото и реалната способност на местните власти да 

регулират и управляват в рамките на закона съществена част от обществените дела на 

своя собствена отговорност и в полза на своето население"1. 

Според чл. 136 ал.1 от Конституцията на Република България и чл.2 ал.1 от 

ЗМСМА2 "общината е основна административно- териториална единица, в която се 

осъществява местното самоуправление". 

Юридическата самостоятелност на общината под формата на юридическо лице се 

регламентира в чл. 136 ал.З от Конституцията на Република България и чл. 14 от 

ЗМСМА. 

Основна териториална единица у нас е общината. По отношение на местната 

власт, до 1991 година, централизацията е явление с противоположна насока на 

самоуправлението и изисква пълно подчинение на местните властови органи на 

централната власт. Демократичните процеси след 1991 г. в България неизменно 

доведоха до популяризиране и развитие на движението на регионализма и 

самостоятелността на местните власти. Държавата постепенно прехвърля повече 

функции върху регионите, включително и върху основните административно - 

териториални единици. Това се прави с цел постигане на по-добър баланс между центъра 

и периферията, между активните и депресивните райони, по-бързо се подобрява 

инфраструктурата, управлението на редица дейности се приближава до хората. След 

политическите промени през деветдесетте години на ХХ век, България оценява 

значението на местното самоуправление като фундаментална част от демократичните 

реформи. По време на прехода, както и в настоящия следпреходен период, са  извършени 

значителни промени и трансформации, които естествено засягат и областта на местното 

самоуправление и финансовата децентрализация. В България вече действат редица 

нормативни актове, в чиято основа е залегнал нов подход към финансовата автономност. 

                                                           
1 Европейската харта за местното самоуправление, чл.3, т. 1 
2 Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал. 1 
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Днес, когато страната е част от структурите на Европейския съюз, продължаващото 

укрепване на системата на местно самоуправление и финансовата автономност трябва 

да бъде сред основните й приоритети.  В специализираната литература се посочва, че 

“местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на местните 

власти да управляват обществените дела на територията на общината в полза на 

населението й.”3 

Основната функция на държавната власт, в условията на финансова 

децентрализация е в отчитането на специфичните особености на всяка община или 

район, за да се подпомогне създаването на механизми за развитието на общините в една 

или друга област. Децентрализацията е в държавен интерес тогава, когато държавата 

чрез закони осъществява социалните принципи, както и принципите на справедливостта 

и солидарността. 

Европейският опит сочи, че финансовата децентрализация е сложен, труден и 

противоречив процес. Като правило големите индустриално развити или с големи 

курорти общини са по - самостоятелни във финансово отношение. По-голямата част от 

общините задоволяват своите финансови потребности предимно чрез държавни 

субсидии. Ето защо, всяко преразпределение на  ресурси между държавата и общините 

трябва да почива на обективни индикатори, така че местните власти да са в състояние 

да планират дейността си и да бъдат съпричастни към проблемите на икономическия 

растеж и заетостта на населението, както и при осигуряване на ресурси за 

инфраструктура, образование, социална защита и други. Финансовата децентрализация 

на местните власти е постоянната тема в общия процес на децентрализация на местното 

самоуправление. В България, като главна тенденция може да се изтъкне намаляването 

на относителния дял на целевите субсидии за сметка на общите субсидии, в т.ч. и за 

инвестиции. Българското законодателство по този въпрос е в синхрон с европейските 

тенденции. Доколкото има дисхармония, тя е преди всичко резултат на управленската 

практика и на несъвършенствата на законодателната дейност в областта на местното 

самоуправление4. 

Общината има право на собственост, която следва да използва в интерес на 

териториалната общност и на самостоятелен бюджет. Това е регламентирано в чл. 140 и 

чл. 141, ал.1 от Конституцията. 

Законът за общинската собственост5 в чл. 8 ал.1 регламентира правото  на  

общината на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с недвижими 

имоти и движими вещи - общинска собственост. В чл.2 са изброени обектите на 

общинската собственост. 

Общинската собственост се стопанисва и управлява в интерес на населението в 

общината. В чл. 51 от Закона за общинската собственост се дефинира, че "стопанската 

дейност на общината се осъществява чрез еднолични търговски дружества с общинско 

имущество или чрез търговски дружества с общинско участие". Европейската харта за 

местно самоуправление6 изчерпателно формулира източниците на средства, с които 

общината да има възможност да осъществява дейността си. 

Съществен напредък в създаването на възможности за разширяване обхвата на 

алтернативите за финансиране на местната власт са постигнати с приемането на Закон 

за общинските бюджети. 

                                                           
3 Кюранов, Ч. и кол. Проблеми на децентрализацията и местното самоуправление в РБ. С., 2012 г., стр. 80-

82 

4 Георгиев, Л. “Местно самоуправление и администрация”, С., 2008 г.  стр., 180-182. 
5 Закон за общинска собственост, чл. 8., ал. 1 
6 Европейската харта за местното самоуправление, чл.9, т. 4 
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Бюджетния дефицит, формиран в процеса на съставянето на общинският бюджет, 

може да бъде в размер до 10 на сто от общия обем на приходите. 

Бюджетния дефицит по решение на Общинския съвет се финансира чрез: 

   Емисии на ценни книжа; 

 Общински облигационни заеми; 

 Заеми от финансови институции; 

 Извънбюджетни средства и други източници. 

Въз основа на гореизложената методическа постановка могат да се направят 

следните изводи, отнасящи се до местната администрация: 

Първият е свързан с определяне на структурите на местната администрация. 

Историческата практика у нас обособява като структури кметството, общината, 

околиите, окръзите, областите. Това са организационните структури на местната 

администрация.  

Вторият извод е свързан с определянето на специалистите, които следва да 

работят в структурата.В нашата практика водеща роля между специалистите заема 

Кметът. Той е основна представителна фигура на общинската структура.  

Третият извод, който следва да се направи, е свързан с механизмите, чрез които 

се управлява местната териториална единица. Водещо място сред тях заема 

финансирането. Финансовите проблеми на териториалната единица заемат ключово 

място в теорията и практиката на местното управление. Така е, защото определянето на 

издръжката на териториалните единици представлява сложен методически проблем. 

Друг основен извод, който трябва да се направи е въз основа на възможностите за 

децентрализация между местна и централна власт в аспекта на икономическото и 

политическо райониране и възможностите не на всяка община, а на район, да определя 

своите задачи и да приоритети в работата си, естествено под контрола и в частност 

финансирането на национално ниво7. 

Областните и общинските администрации са териториални структури на 

изпълнителната власт и са съобразени с принципа на децентрализация. Работата на 

администрацията трудно може да бъде свършена само от един център. Затова и 

основното разграничение в администрацията е на централна и териториална (местна). 

Териториалната администрация обслужва териториалните органи на властта, които са 

изградени на принципа на децентрализацията (чрез предоставяне на правомощия от 

централната на местната власт). Според Закона за администрацията8 териториалната 

администрация на изпълнителната власт включва: 

 областната администрация; 

 общинската администрация. 

Конституцията отделя специално внимание на местната власт. В глава седма 

“Местно самоуправление и местна администрация” са очертани основните 

характеристики на местните органи и рамките на техните правомощия. Предвидени са 

и възможностите на гражданите да участват в управлението и основно при 

формирането на местната политика. Гражданите участват в управлението на общината, 

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

референдуми и общи събрания 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите 

на общината при условия и по ред, определени от закона9. Общинският съвет се състои 

от избраните общински съветници. Общинският съвет определя политиката за 

                                                           
7 Генешки М. “Регионална икономика”; С., 2007 г. стр.129-134 
8 Закон за администрацията, чл.38., ал. 2 
9 Грозданов, Б. “Финанси на местните органи на управление” С. 2012 г.,с.88-89. 
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изграждане и развитие на общината. във връзка с осъществяването на дейностите в 

сферата на: 

 общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, 

данъци и такси, общинската администрация; 

 устройството и развитието на територията на общината и на населените места 

в нея; 

 образованието; 

 здравеопазването; 

 културата; 

 благоустрояването и комуналните дейности; 

 социалните услуги; 

 опазването на околната среда и рационалното използване на природните 

ресурси; 

 поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни 

паметници; 

 развитието на спорта, отдиха и туризма. 

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Той, както и 

кметовете на кметства се избират пряко от населението при условия и по ред, 

определени със закон. В населените места, които не са административен център на 

кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.  

Регионалната политика е една от най-динамичните сфери на развитие в България 

през последните няколко години. Създадена е нормативна база и институционална 

структура, натрупан е опит в процеса на планиране и координация между отделните 

сектори. Увеличава се разбирането за потребността от партньорството с 

неправителствените организации и реалния сектор. С приключване на преговорите по 

глава 21 от преговорния процес, приемането на Закона за регионално развитие и 

подзаконовите нормативни документи се създадоха реални предпоставки за 

провеждането на съвременна регионална политика в нашата страна.  

Решенията за регулиране и управление на регионалното развитие в България в 

условията на пазарната икономика са свързани с усъвършенстване на пазарните 

механизми, както и осигуряване на условия за самоуправление и самофинансиране на 

общините. Концепцията за регионалната политика е обвързана с националните законови 

и инстутицонални рамки, както и с изискванията на европейското членство.  

Реализацията на мерки за регионално развитие зависи от законодателните решения 

по отношение на териториалното устройство, стимулиране на икономическото развитие 

по региони, административното деление на страната и местното самоуправление. 

Основните регулационни механизми, използвани за реализация на регионалната 

политика, се регламентират от национални закони, разработени в съответствие със 

законодателството на Европейския съюз. 

Важно значение за регионалното развитие е намаляване на диспропорциите между 

отделните райони и граничните райони чрез създаването на трансгранични програми за 

развитие между България, от една страна, и Гърция, Румъния, Сърбия, Македония и 

Турция, от друга. 

Държавното регулиране на регионалното развитие се осъществява от държавата 

чрез Национална стратегия за регионално развитие. Държавата създава условия за 

балансирано развитие на отделните райони на страната и подпомага териториалните 

органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика.  

Едно от постиженията на регионалната политика през последните години е 

осъщественият интензивен процес на планиране, благодарение на който 
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администрацията на всички нива и нейните партньори развиват нова “култура на 

планиране”. Изготвят се стратегии и планове за развитие на различни нива (местно, 

областно, регионално), обобщени в Национална стратегия за регионално развитие10.  

Съществен проблем е ограниченият обмен на информация, което силно затруднява 

процеса на планиране и формиране на общо разбиране за регионалната политика и 

ефективно и навременно участие на всички партньори в процеса. Практика е проекти, 

които фигурират в програмите на министерствата, да не са известни в областите и да не 

са включени в техните планове за развитие. Поради тези причини невинаги усвояването 

на средства по проекти води до желания социален и икономически ефект. 

Сериозна пречка в процеса на планиране е липсата на знания и опит на 

администрацията на всички нива на управление и на техните социални и бизнес 

партньори, както и тяхната мотивация за ефективно участие в процеса. Липсват нагласи 

и професионални умения за постигане на максимална прозрачност на процеса на 

планиране, включване и ползване на експертния потенциал на всички заинтересовани 

страни, организиране на обществени дискусии и постигане на консенсус за 

приоритетите на териториалните общности. 

Липсва широко разпространен опит за ползване на алтернативни източници на 

финансиране и привличането на частни капитали. 

Мониторингът и оценката се сблъскват не само и дори не толкова с 

организационни ограничения, колкото с липса на информация за планираните и 

осъществените действия, както и с липса на знания, умения и опит за нейното 

използване. Сравнително слабо е разпространена практиката за предварителна оценка 

на плановите и програмни документи, по-специално по методиките, използвани в ЕС.  

Що се отнася до финансовото управление и контрол, нормативната уредба създава 

нова структура за плащания и счетоводна отчетност11. Необходимо е подобряване на 

ефективността и засилване ролята на Агенцията за държавен вътрешен финансов 

контрол, – засилване ролята на Националния фонд към МФ – финансов контрол и на 

Сметната палата – външен последващ финансов контрол (одит). 

На национално ниво не съществува обособен финансов ресурс за финансиране на 

политиката за регионално развитие. Публичното финансиране се насочва чрез 

бюджетите на министерствата в съответствие с годишния държавен бюджет и чрез 

различни извънбюджетни фондове. Това повишава необходимостта и изискванията към 

координацията на секторните политики.  

Районите за планиране не разполагат със собствени финансови ресурси. 

Областните администрации получават средства само за текущата си дейност, но не 

разполагат със собствени финасови ресурси за реализация на областните планове за 

регионално развитие. Формирането на приходите на общините е твърде централизиран 

процес и като цяло приходите са ограничени като количество. Прагматичното 

разглеждане на политиката на регионално развитие я обвързва не толкова с пряко 

разпределение на ресурси, а преди всичко с координация на секторните политики и 

действия и насочването им към решаване на регионални проблеми. Затова ключовият 

фактор за успех на плановете за регионално развитие, постигането на интегриран подход 

и ефективно използване на ресурсите е координацията на секторните политики. 

Включването на определен проект в плановете не е автоматична гаранция за неговото 

финансиране.  

Целите на регионалната политика на България според мен трябва да бъдат: 

                                                           
10 Национална стратегия за регионално развитие, глава 1 
11 Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, чл. 7, ал. 1 
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• Балансиране на националните, регионалните и местните интереси и приоритети 

– смекчаване на регионалните различия в заетостта, доходите на населението и 

възможностите за развитие;  

• Отваряне на националното пространство и решаване проблемите на 

регионалното и местно развитие чрез трансгранично сътрудничество;  

• Подобряване ефективността на публичните инвестиции от български и 

чуждестранни финансови институции, както и междусекторната координация;  

• Доразвиване на законодателната и нормативна база;  

• Изграждане на надеждна информационна основа за регионалното планиране и 

управление с акцент върху районите за планиране.  

• Изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие;  

• Създаване на административен капацитет за усвояване на структурните фондове 

и Кохезионния фонд;  

• Разпределение на отговорностите между различните органи на национално и 

регионално равнище;  

• Разширяване на сътрудничеството на органите на местното самоуправление с  

икономическите и социални партньори. 
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ABSTRACT: The paper provides critical analysis of the existing practice for carrying out 

of stress-test in the financial sector, and in particular in the banking sector. Attention is focused on 

a number of discussion questions concerning: defining the concept of "stress-testing" in the 

financial sphere;score and periodicity of their implementation; analysis of the various 

methodologies for its implementation, etc.  
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Стрес-тестването е сравнително нов и иновативен инструмент на банковия 

мениджмънт. Необходимостта от неговата поява във финансовата сфера е породена от 

настъпващите промени и тенденции относно: дерегулация в банковото, засилвате 

остротата на междубанковата конкуренция, концентрацията на капитали и т.н. Това води 

до все по-голямо изостряне рисковия профил на дейността на кредитните институции. 

А високата степен на риск поставя пред техните мениджъри по-трудни за разрешаване 

проблеми в сравнение с миналото. 

Дефиниция на понятието „стрес-тестване“ във финансовата сфера 

Съгласно Европейската централна банка стрес-тестовете оценяват 

неблагоприятните и неочаквани последици, свързани с редица видове рискове, като 

предоставят информация за необходимия капитал за понасяне на загубите в случай, че 

предполагаемите сътресения се случат. Според Българска народна банка стрес-тестовете 

включват идентифициране на възможните събития или бъдещи промени в 

икономическите условия, които биха оказали неблагоприятен ефект върху експозициите 

и оценката на възможността банката да устои на такива промени. Проф. Гъргаров 

определя стрес-тестирането като оценка на потенциалното въздействие на финансовото 

състояние на кредитната организация при редица зададени промени във рисковите 

фактори, които съответстват на изключителни, но вероятни събития. Според доц. Вътев 

„стрес-тестването се фокусира върху проучване на събития с малка вероятност за 

възникване, но съдържащи в себе си опасност от значителни потенциални загуби, 

каквито биха могли да се осъществят при екстремални условия“ 

От посочените определения става ясно, че по отношение на дефинирането на 

стрес-тестването във финансовата сфера не съществуват особени различия. Ние ще 

допълним, че акцент трябва да се постави върху оценяването на дадения обект 

(портфейл, банка или банкова система), доколко той ще е устойчив в критична ситуация, 

когато нормалните условия на пазара престанат да работят. 

Стрес-тестовете могат да се провеждат от самите банки, като са предназначени за 

удовлетворяване на техните вътрешни нужди т.е те се явяват инструмент на вътрешния 

мениджмънт за оценяване и управление на риска при извънредни (шокови) ситуации. В 

този случай банката сама определя видове стрес-тестове и основна цел на всеки от тях; 

честота на провеждането им, като тя е различна в зависимост от вида на стрес-теста и 

предназначението му; методологическите детайли за всеки компонент, включително 

определянето на съответните сценарии и ролята на експертната оценка; обхвата на 

допусканията и предвидени ответни действия, определени в зависимост от целта, вида и 

резултата от даден стрес-тест, включително и оценка за приложимостта на коригиращи 

действия в стресови ситуации и променлива бизнес среда.  
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На по-късен етап органите на банковия надзор включват стрес-тестовете като 

инструмент за регулация на управлението на банковия риск. Последните насърчават 

стрес-тестовете да се изготвят въз основа на подхода „отгоре надолу” (bottom up) и на 

подхода „отдолу нагоре” (top-down), включително и обратни стрес тестове. Стрес-тест 

подходът „отдолу нагоре” представлява провеждане на стрес-тест на определени 

експозиции и рискови фактори, след което резултатите се обобщават, докато при 

подходът „отгоре надолу” се тестват експозициите на агрегирано ниво и след това 

резултатите се разпределят към съответните бизнес линии / предприятия. При обратни 

стрес-тестове в началото се идентифицират определени силни неблагоприятни 

последици и след това се конкретизират сценариите, които биха могли да доведат до тях. 

 

Методологията за извършване на стрес-тестове 

Методологията за извършване на стрес-тестове следва да включва анализ на 

чувствителността (еднофакторен стрес-тест) и сценариен анализ (многофакторен стрес-

тест), насочен към всички съществени рискове, които биха могли да възникнат в 

различните организационни нива в банката. Комбинирането на подходи и нивото на 

детайлност зависят от големината и сложността на дейността на банката. Стрес-

тестирането включва компоненти, както на количествен, така и на качествен анализ. 

Количественият анализ е насочен основно към определяне на възможните колебания на 

основните макроикономически показатели и оценка на тяхното влияние върху 

различните съставни части на активите на банката. Акцентът при качествения анализ се 

поставя върху две основни задачи на стрес-тестирането: 1) възможностите на капитала 

на банката да компенсира възможните крупни загуби; 2) определяне на комплекса от 

действия, които следва да бъдат предприети от банката за намаляване нивото на 

рисковете и запазване на капитала. По-малките банки могат да се съсредоточат върху 

качествените елементи на рамката за провеждане на стрес-тестове, като използват в 

допълнение количествени данни от счетоводните отчети. Големите банки със сложна 

организационна структура използват комплексни модели, върху които се осъществява 

подходящ контрол на качеството. 

Банката извършва анализ на чувствителността по отношение на отделни 

портфейли или рискове. Анализът на чувствителността представлява опростен метод за 

извършване на стрес-тестове с един рисков фактор, целящ оценка на чувствителността 

на банка към този риск. Например дадена банка може да избере да симулира промяна в 

лихвените нива или промяна във вероятността от неизпълнение или настъпването на 

неизпълнение от страна на най-големите й контрагенти, или пък намаляване на 

стойността на ликвидни активи. Подобни анализи предоставят информация за основните 

рискове и предупреждават за възможната концентрация на рискове в един или няколко 

рискови фактора. Банката установява съответните рискови фактори, като съсредоточава 

вниманието си най- вече върху макроикономически рискови фактори (напр. лихвени 

нива), кредитни рискови фактори, финансови рискови фактори, както и външни събития. 

На следващ етап банката подлага на изпитание набелязаните рискови фактори, като 

прилага различни степени на шок. Силата на еднофакторните шокове зависи от 

дългосрочния исторически опит. Очаква се банката да го допълни с хипотетични 

допускания и след това да тества своята уязвимост към специфични рискови фактори. 

Банката осъществява анализи на чувствителността за конкретни рискови области на 

ниво отделни експозиции, портфейли, бизнес единици или институцията като цяло. 

Анализът на чувствителността е подходящ при извършването на стрес-тестовете за 

отделни рискове. 

Сценарийният анализ отчита влиянието, възникнало в резултат от критичните 

изменения на няколко рискови фактора едновременно, като взема под внимание какви 
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са конкретните събития, предизвикали съответните промени. Всеки сценарии обхваща 

различни степени на сътресения на рисковите фактори, които като цяло се приемат за 

правдоподобни. За конкретния фактор се определя диапазон на възможното поведение. 

Отделните сценарии представляват съчетания от промени в рисковите параметри, 

избрани от банката или от надзорния орган. Тестовете включват сценарии с различна 

тежест: базов сценарий; неблагоприятен сценарий; силно неблагоприятен сценарий. 

Последиците от сценариите се оценяват по правилото „какво би станало ако…“. Така се 

получава информация за негативните резултати, ако предполагаемите шокове в 

действително се осъществят. 

Разработването на хипотетичен сценарий може да започне от исторически 

наблюдавани стойности на рисковите параметри, но използването единствено на 

исторически сценарии не е достатъчно. Изцяло исторически анализи дават представа за 

въздействието, но не и за възможното съчетаване на бъдещи събития. Тъй като 

историческите сценарии по дефиниция отразяват миналото, те обикновено пренебрегват 

скорошни събития и текущи уязвимости. Поради тази причина сценарият следва да 

вземе под внимание системните и специфични за банката текущи и бъдещи промени и 

по този начин да бъде ориентиран към бъдещето. Дадена група сценарии следва да 

включва различни събития и степени на шок. Най-добрият вариант е рамка за 

извършване на стрес-тестове с няколко събития, като към всяко едно от тях се прилагат 

различни степени на шок.  

Оценката на максимално възможните загуби се свежда до търсене на сценария, 

при който има най-неблагоприятно съчетание на рисковите фактори и води до най-

големи възможни загуби. 

 

Основни етапи и организация на стрес-тестването  

Основни етапи и организация на стрес-тестването най-общо могат да се подредят 

в следната последователност: 

Първо: идентифициране на съществените рискове, на които е изложен даден 

финансов инструмент, портфейл, кредитна институция като цяло или банков пазар;  

Второ: уточняване на рисковите фактори, предмет на шокови промени. 

Рисковите параметри са сърцевината в конструирането на всеки сценарий за стрес-

тестването. Основния проблем, който възниква при определянето им е субективизмът 

при: идентифицирането на рисковите фактори; определяне на силата и 

продължителността на тяхното шоково въздействие или пренебрегването на някои 

ключови рискови параметри. Рисковите фактори за всеки риск са специфични. За 

ликвидния риск допусканията за шокови промени са свързани с рискови фактори като: 

трудност за трансформиране на част от активите в парична форма или чувствително 

редуциране на високоликвидните активи; намаляване способността за привличане на 

ново финансиране; несъответствие между входящите и изходящите парични потоци по 

отделни падежни интервали; спад в стойността на ликвидните активи; рязко влошаване 

на показателите за ликвидност. Пазарен риск – някои от факторите за при неговото 

оценяване са: шокови промени на лихвените проценти; неочаквано изменение на 

валутните курсове. За банковия сектор най-съществен е кредитния риск – примерни 

рискови параметри: увеличаване дела на несъбираемите кредити; нарастване дела на 

несъбираемите кредити; влошаване ликвидността или намаляване цената на 

обезпечението по кредитите.При неговата оценка важно значение има наличието в 

банката на система от подходи за анализ и преценка на кредитоспособността на 

заемоискателите. От съществено значение е подходите за осигуряване на обективна 

оценка да са, като цяло, съпоставими по между си, когато вероятността от фалит 

характеризира кредитоискатели с еднакво ниво на кредитния риск. 
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Трето: изграждане на сценарии чрез симулиране на критично изменение на тези 

фактори чрез прилагане на различни степени на шок. Конструирането на сценариите се 

свежда до уточняване на два базисни елемента: „рискови фактори“ и „неблагоприятни 

събития“. Рисковите фактори са тези, чиито изменения непосредствено предизвикват 

съответните неблагоприятни последствия. Към подбраните рискови фактори се прилагат 

различни по степен възможни шокови промени. Най-често се допуска стресово 

отклонение на значението на даден рисков фактор спрямо текущата му стойност в 

рамките на предварително зададен времеви хоризонт. „Стресовото“ отклонение се 

изразява по различен начин: като разлика между текущата стойност на рисковия фактор 

и средното му значение за избрания период; като разлика между сегашната му стойност 

и максималното значение на фактора за периода; като разлика между минималното и 

максималното значение на рисковия параметър и т.н. Проиграването на даден сценарий 

на практика означава, съобразно зададени шокови значения на рисковите фактори, да се 

преоцени стойността на отделните финансови инструменти или портфейли и да се види 

как те ще изглеждат в кризисна ситуация. 

Четвърто: оценяване на неблагоприятните последици от екстремалните 

промени на рисковите фактори; 

Пето: Формулиране на изводи и предприемане на евентуални коригиращи 

действия от страна на мениджмънта или надзорните органи. Резултатите от стрес-

тестирането следва да се анализират и от кредитния комитет на банката. 

 

Заключение 

Всяка банка оценява влиянието на резултатите от извършените стрес-тестове по 

отношение на регулаторния си капитал, баланса и отчета за доходите. Един от 

съществените резултати при провеждането на стрес-тестове е получената оценка за 

загубите при различни сценарии. Целта е да се оцени способността на банката да поеме 

загубите, произтичащи от различните шокове, прилагани в сценариите. Съществено при 

провеждането на стрес-тест е оценяването на потенциалните загуби, които е възможно 

да възникнат при определено съчетаване на макроикономически величини, независимо 

дали стойностите им са определени вътрешно от банката или от външни източници. Тези 

потенциални загуби зависят основно от: а) поетите от банката рискове към определен 

момент – началния момент на стрес- тестовете; б) промени в обема и качеството на 

активите, стойността на инвестициите и цената на финансиране в зависимост от 

избраните сценарии. 
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ABSTRACT: In the present study are considered questions related with the legal regulation 

of open data. This study consists of three parts which consecutively regard the essence and the 

regulative framework of open data and the portals for open data, the legal definitions and the 

importance of metadata for open data and the practical aspects in law enforcement of the scheme 

of open data and metadata. It is concluded that a unification (standardization) of the metadata with 

the information is needed, which is linked with the quality and accessibility of the data and with the 

possibility for its rapid findability, governance and monitoring.
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Предоставянето на електронни административни услуги, изграждането на 

системи за управление на информация от обществения сектор и въвеждането на 

последните в електронното управление представлява едно от съвременните 

предизвикателства пред развитието на електронната демокрация.  

Резултатите от приложението на тези системи не винаги оправдават очакванията 

на заинтересованите страни по отношение на информацията от обществения сектор и 

ефективността на предоставения достъп до нея. 

 

1. Същност и нормативна уредба на информацията от обществения сектор.  

Политиката относно повторната употреба на информацията в обществения 

сектор е регулирана от Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната 

употреба на информацията в обществения сектор. Тази Директива е транспонирана в 

българската нормативна уредба чрез Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ).1   

Предмет на закона са обществените отношения, свързани с правото на достъп до 

обществена информация, както и с повторното използване на информация от 

обществения сектор /чл. 1 от ЗДОИ/. Съгласно последната редакция на чл. 2 ал. 3 от 

ЗДОИ, в сила от 12.01.2016г. „Информация от обществения сектор е всяка 

информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като 

документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от 

обществения сектор.” Същата се поддържа и в електронен вид /чл. 2, ал. 4 ЗДОИ, в сила 

от 12.01.2016г./. Законът се прилага за достъп до обществената информация, която се 

създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите 

на местното самоуправление в Република България, както и за достъп до обществена 

информация, която се създава и съхранява от: 1.публичноправни субекти, различни 

отпосочените по - горе, включително публичноправните организации и 2. физически и 

юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства 

от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз по проекти и програми. Изброените по – горе, на 

                                                           
1 Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г.; посл. изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г.; 
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основание чл.3, ал. 4 от ЗДОИ (в сила от 12.01.2016 г.) се считат за организации от 

обществения сектор. 

С Постановление на Министерски съвет  № 3 от 09 януари 2017г. е приета 

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги /обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2017г.,  в сила от 

01.03.2017г./. 2   С  приемането на този подзаконов нормативен акт, на основание 

препращащата норма на чл. 15, ал. 1 от Наредбата правният режим на ЗДОИ за 

отворените данни се прилага по отношение на създаваните и поддържаните от тях 

„регистри и бази данни”. Тук следва да отбележим, че ЗДОИ борави с понятията „достъп 

до обществена информация” и „повторно използване на информацията от обществения 

сектор”, а Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите 

и електронните административни услуги използва термина „отворени данни”, като и в 

двата документа липсва негова легална дефиниция.   Съгласно посочения текст на чл. 

15, ал. 1 от ЗДОИ, „Регистрите и базите данни поддържат публични, свободни и 

безплатни интерфейси за свързани отворени данни по реда на Закона за достъп до 

обществена информация”. Лаконична препратка са и използваните два термина, 

независимо, че по същество имат еднакво съдържание, те са предпоставка за трудности 

и противоречиво тълкуване при тяхното прилагане на практика. 

 

2. Портали за отворени данни и Платформа за достъп до обществена 

информация. 

Според приетата в ЗДОИ от 2015 г. легална дефиниция „Портал за отворени 

данни е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която 

осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в 

отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Порталът е 

изграден по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната 

информация или части от нея.”  

Порталът за отворени данни се създава и поддържа на основание чл. 15г. от ЗДОИ 

от администрацията на Министерския съвет. Организациите от обществения сектор 

публикуват на портала информацията, достъпът до която е свободен, като редът и 

начина за публикуване на информацията се определят с наредба, приета от МС.3 

Порталът постепенно се допълва според изготвен „Списък с набори от данни по 

приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат”.4 Предложението за 

списъка е изготвено в изпълнение на Програмата на правителството за стабилно 

развитие на Република България за периода 2014-2018 г.5, в която една от целите е 

„Подобряване на обмена на данни и публикуване на наличната публична информация в 

отворен формат”. 

Списъкът с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в 

отворен формат се актуализира ежегодно. Към момента са приети два списъка. С 

посоченото Решение № 103 на МС от 2015 г. е приет списък, който съдържа 119 набора 

                                                           
2 http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110м79. 
3 Редът и начинът за създаване, поддържане и публикуване на обществена информация в отворен 
формат и условията за нейното повторно използване е определен в Наредба за стандартните условия за 
повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен 
формат (обн. ДВ бр.48/24.06.2016г.). 
4 Решение № 103 на Министерския съвет от 17.02.2015 г. за приемане на Списък с набори от данни по 

приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат, достъпно в Информационната система 

за правна информация на Министерски съвет на 

http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=ymMQ1GPdBTP4BuovTDY0IA  
5 Виж: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=950    

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110м79
http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=ymMQ1GPdBTP4BuovTDY0IA
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=950
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от данни. С Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г., изменено и допълнено с Решение 

№ 897 на МС от 21 октомври 2016 г., е приет списък от 308 набора от данни, чието 

публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни е извършено по посочения 

в решението график. През 2017 г. предстои приемането на нов допълнителен списък, 

който ще съдържа 514 нови набора от данни. Към средата на 2017 г. в портала са 

публикувани 1904 набора от данни от 48 институции. Планирано е включването на още 

около 800 набора от данни от 340 администрации, от които над 200 са нови, в това число 

данни на местните власти.6 Развитието на портала за отворени данни ще бъде насочено 

към  публикуване на нови масиви от данни, добавяне на визуализации и инструменти, 

улесняващи администрациите в конвертирането и публикуването на данни.  

Заедно с Портала за отворени данни по чл. 15г. ЗДОИ се въвежда и Платформа за 

достъп до обществена информация в новия чл. 15в. ЗДОИ, която се поддържа от 

администрацията на Министерския съвет. Тя осигурява възможност за подаване на 

заявления за достъп до информация по електронен път. Платформата следва да бъде 

въведена до 01.06.2017 г.7  

 

3. Подходи за увеличаване ефективността на достъпа до обществена 

информация. 

В Директива 2013/37/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 юни 2013г. 

за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията 

в обществения сектор недвусмислено се застъпва идеята, че Порталът за отворени данни 

се създава с оглед улесняване използването на данните. В чл. 9 от Директивата се 

посочва, че „Държавите членки създават практически механизми, които да улеснят 

търсенето на документи, които са на разположение за повторна употреба, като например 

списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни при възможност и по 

целесъобразност онлайн и в машинночетим формат, както и портални уебсайтове, които 

съдържат връзки към списъците с материали. При възможност държавите членки 

улесняват многоезичното търсене на документи.“8  

Легална дефиниция на понятието „метаданни” в разглеждания контекст се 

съдържа в Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007г. 

за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 

(INSPIRE). Съгласно чл. 3, т. 6 „метаданни“ означава информация, описваща масив от 

пространствени данни и услуги за пространствени данни, позволяваща тяхното 

откриване, обобщаване и използване. За да изпълнят целта, определена в посочения 

текст държавите – членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, 

че метаданните са пълни и с достатъчно качество /чл. 5, т. 3 от Директивата/. Определени 

са и минималните изисквания по отношение на метаданните. Те следва да включват 

информация относно: а) съответствието на масивите от пространствени данни с 

правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1; б) условията за достъпа и 

използването на масиви от пространствени данни и услуги и, където е приложимо, 

съответстващите такси; в) качеството и валидността на масивите от пространствени 

данни; г) публичните власти, отговорни за създаването, управлението, поддържането и 

разпространението на масиви от пространствени данни и услуги; д) ограниченията на 

публичния достъп и основанията за тези ограничения / чл. 5, т. 2 от Директивата/. В §1, 

т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до пространствени данни, 

българският законодател изцяло е възприел посочената дефиниция за метаданни. 

                                                           
6 Данните са на Държавна агенция „Електронно управление”; https://e-gov.bg/bg/92  
7 Подобна платформа за Европейския съюз е достъпна на http://www.asktheeu.org   
8 BG 27.6.2013 г. Официален вестник на Европейския съюз L 175/7 

https://e-gov.bg/bg/92
http://www.asktheeu.org/
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Препратка към разпоредбите на Директива 2007/2/EО относно метаданните е 

направена в т. 20 от Преамбюла на Директива 2013/37/ЕС, като се посочва, че  „За 

улесняване на повторната употреба органите от обществения сектор, когато е възможно 

и целесъобразно, следва да предоставят документите в отворени и машинночетими 

формати и заедно с метаданните им с възможно най-голяма точност и изчерпателност, 

във формат, който да гарантира оперативна съвместимост, т.е. чрез обработката им по 

начин, съответстващ на принципите, които уреждат изискванията за съвместимост и 

използваемост на пространствената информация съгласно Директива 2007/2/ЕО”. С 

редакцията на ЗДОИ, в сила от 12.01.2016г. се създава нова точка 12 в §1 и се въвежда 

легална дефиниция на понятието „метаданни”, съгласно която това са данни, описващи 

структурата на информацията – предмет на повторно използване. 

В чл. 15, ал. 5 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, 

регистрите и електронните административни услуги е въведено изискване интерфейсите 

на отворените данни /регистри и бази данни/ да включват метаданни, определени от 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“. Освен изрично 

закрепеното нормативно задължение по отношение на метаданните, посочената норма 

указва, че вече е възприет принципа за създаване на унифицирани метаданни в Портала 

за отворени данни, което да улесни тяхното търсене.  В същата посока са и 

терминологичните пояснения, съдържащи се в Допълнителните разпоредби на 

Наредбата, които се отнасят до качествата „ползваемост” и „достъпност” на 

информационната система. Съгласно §1., т.4 „Ползваемост“ е качество на 

информационната система, осигуряващо на потребителите удобство и възможност да 

постигнат целите, за които ползват определен потребителски интерфейс, с достатъчна 

ефективност, ефикасност и удовлетвореност. „Достъпност“ е качество на 

информационната система, осигуряващо възможността на всички граждани, независимо 

от възрастта и физическите им възможности, да наблюдават, разбират, управляват и 

контактуват посредством потребителски интерфейс /§ 1., т. 5/. 

 

4. Портал за отворени данни на Европейската комисия. 

През декември 2012 г. стартира т. нар. бета версия на Портала за отворени данни 

на Европейската комисия, официално създаден на основание чл. 5 от Решение 

2011/833/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на 

документи на Комисията. Според тази разпоредба Комисията създава портал за данни 

като единна точка на достъп до структурираните ѝ данни, за да улесни свързването и 

повторното използване за търговски и нетърговски цели.  

Легалната дефиниция на "портал" в Решението на ЕК е: „единна точка на достъп 

до данни от различни онлайн-източници.” При работата с портала, институциите трябва 

да имат предвид следното: „Източниците генерират както данните, така и съответните 

метаданни. Необходимите метаданни за индексиране се извличат автоматично от 

портала и се интегрират до степента, нужна за поддръжката на общи функции, като 

например търсене и свързване. Порталът също така може временно да съхранява данни 

от външни източници, за да се подобри ефективността или да се осигурят допълнителни 

функции.”  

На следващо място Комисията предвижда да работи с държавите членки за 

създаването на паневропейски портал за цялата информация, съхранявана от 

институции и органите на ЕС, държавите членки, регионалните и местните власти. Към 

2016 г. в сайта на ЕС – EUR-lex, се съдържа препратка към сайта на Портала за отворени 

данни на ЕС9 , заедно с тези за обществени поръчки на ниво ЕС и др.  

                                                           
9 http://www.open-data.europa.eu  

http://www.open-data.europa.eu/
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Единният общоевропейски портал за данни съдържа голямо разнообразие от 

свободно достъпни данни в различни области на политиката на ЕС, както и в области, 

установени с Хартата за отворени данни на Г-8. Основната цел на портала е не само 

количествено да се запълва с информация, но до нея да се осигури лесен достъп, което 

се постига чрез семантичната оперативна съвместимост, много необходима за 

изграждането на единния цифров пазар. Сериозните усилия от страна на ЕС в тази 

област са свързани с осигуряването на използването на едно и също кодиране и 

метаданни от доставчиците на информацията, която ще се качва в Портала. За тази цел 

е създаден Междуинституционален институт за поддръжка на метаданни, с който 

институциите на ЕС си сътрудничат. Порталът за отворени данни, който е част от 

инфраструктурата на цифровите услуги за отворени данни, включва и интегрирани 

функции за мултиезично търсене. Други функции, които той предлага са полетата в 

началната страница „Наскоро актуализирани набори от данни”, данни групирани по 

основни издатели, „Най-често търсени термини”, групиране по теми и др.  

Порталът за отворени данни на ЕС съдържа и „Речник на метаданните”. Сайтът 

предоставя и различни форми за участие в процеса на отваряне на данните, като приема 

от гражданите на ЕС предложения за набори от данни, мнения и предложения и 

обобщава информация за това как потребителите използват данните от портала. Също 

така сайтът съдържа препратки към Порталите на държавите членки, които са изградили 

свои национални портали за отворени данни.  

Стандартизирането на метаданните към информацията, използване на едно и също 

кодиране на данните, възприемането на принципа на централизирани данни или 

децентрализираният достъп, разширен до качване не само на информация, събирана от 

администрацията, а и от гражданите и бизнеса са важни въпроси, които следва да 

намерят правна регламентация, както и различни практически и ненормативни мерки за 

тяхното въвеждане.  
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ABSTRACT: Political risk - this is the probability of a certain loss as a result of 

government-led policy and possible changes in legislation affecting the investment climate in the 

country. Political risk - these are complications for business and government as a result of certain 

political decisions. Political risk is difficult to quantify as there are no benchmarks. Significant 

impacts on risk prevention are: - good planning of activities; - careful risk management; - to 

monitor the processes related to them (to overcome them and to prevent the emergence of new 

risks). Policymaking and their implementation involves making complex decisions under conditions 

of great uncertainty.  The analysis of political risk aims to minimize this uncertainty and to create 

probability models for the possible effects of taking a political action. Of great importance for the 

minimization of political risk is the stability of the laws in a country, as frequent changes lead to 

uncertainty. The legislation of the Republic of Bulgaria as a member of the European Union is 

harmonized with that of the EU. Micro risk focuses on a specific sector, firm, or specific project 

risk, and arises from the specific characteristics of each company. Monitoring is organized and 

conducted to monitor, manage and control a particular type of activity. Risk monitoring is also 

carried out by taking into account the implementation of risk management strategies and the 

creation of risk registers. Monitoring leads to improved skills for making good policy decisions, 

which are a key element of good governance at national and local level. 

 
KEY WORDS: political risk, certain political decisions, good planning of activities, careful 

risk management, policymaking and their implementation,  the legislation of the Republic of 

Bulgaria, micro risk and macro risk, risk monitoring 

 

Политическият риск е този вид риск, с който се сблъскват инвеститори, 

предприемачи, компании и правителствата, когато политическите решения, събития или 

условия се отразяват значително на рентабилността на правещия бизнес или на 

очакваните приходи и печалба от определена финансова дейност.1 Политическата, 

социалната и институционалната нестабилност имат потенциала да причинят радикални 

промени в бизнеса и икономическата обстановка, в която местни фирми и международни 

компании се конкурират. За да се избегнат подобни рискове е необходимо рисковете да 

бъдат идентифицирани, за да могат да се управляват, с цел ограничаване на нарастването 

им, както и за да могат да се предвиждат.  

Наблюдават се два вида политически рискове в зависимост от обхвата на 

действието им – макро и микро риск. Освен специалистите, отговорни за управлението 

на риска в отделните компании, в държавните или публични организации, 

                                                           
1 Matthee, H. Political risk analysis. In: B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), International encyclopedia of political science. Thousand Oaks, CA: SAGE 

Publications, Inc., 2011. pp. 2011-2014. doi:10.4135/9781412959636.n 457 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.4135%2F9781412959636.n457
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правителството също участва в управлението на риска, предвиждането на политическия 

риск и мониторинг на риска.  

Политическият риск може да възникне в резултат на събития, независими от 

правителството (протести, бунтове, война, световна криза, регионална криза и т.н.), 

както и от действия, предизвикани от самото правителство. В тази връзка, един от 

основните политически рискове е свързан с нормативната рамка, въвеждаща регулации 

за бизнеса в даден страна, както и честата промяна в законодателството. Основен 

механизъм за предотвратяването на този политически риск е извършването на оценка на 

въздействието на законодателството, което от 2016 г. е задължително в България. В 

България нормативната рамка, свързана с мониторинга на риска, е в Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор2 и Закона за вътрешния одит3. 

За да бъдат намалени възможностите за възникване на политическия риск е необходимо 

процесите, свързани с него, да бъдат изследвани, управлявани и да бъдат взети 

конкретни мерки. 

Политически риск 

Политическият риск представлява вероятността от определена загуба в резултат от 

водена от правителството политика и евентуални промени в законодателството, 

оказващи влияние върху инвестиционния климат в страната. Това е рискът, пред който 

сме изправени, когато политическата среда в страната (или страните), където 

компаниите извършващи своята дейност, може да стане неблагоприятна за бизнес 

растежа и развитието. За политически риск се говори при наличие на – инфлация, 

регулации на бизнеса (наличие на административна и регулаторна тежест), пречки пред 

търговията, по-високи данъци и липса на защита и неспазване на договорите.  

Понятието „риск“ може да се използва в случаи на несигурност, когато не са 

известни със сигурност алтернативните възможности за бъдещо развитие на 

икономиката. Несигурността, която възниква от колективни решения (правителствени) 

при дадена процедура за общо действие може да се нарече политически риск.  

Политическият риск е вид риск, с който се сблъскват инвеститори, компании 

(бизнеса) и правителство, когато определени политически решения, събития или 

условия значително се отразяват върху рентабилността на участниците в бизнес процеса 

или върху очаквания резултат от определени икономически действия.4  

Политическият риск – това са усложненията, пред които бизнеса и правителството 

могат да се изправят в резултат на определени политически решения или „всяка 

политическа промяна, която променя очакваните резултати и стойността на дадено 

икономическо действие чрез промяна на вероятността за постигане на целите на 

бизнеса.“5 

Разбиране на риска  

Разбирането на риска отчасти като вероятност и отчасти като въздействие дава 

представа за политическия риск. За бизнеса вероятност за политически риск е когато има 

наличие на вероятност политическите събития да усложнят целите за печалби чрез 

                                                           
2 ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Обн., ДВ, бр. 21 от 
10.03.2006 г 
3 ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор. Обн., ДВ, бр. 27 от 31.03.2006 г., изм., бр. 64 от 8.08.2006 
г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. и 
доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г. 
4 Matthee, H. Political risk analysis. In: B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), International encyclopedia of political science. Thousand Oaks, CA: SAGE 

Publications, Inc., 2011. pp. 2011-2014. doi:10.4135/9781412959636.n457 

5 Integrating Political Risk Into Enterprise Risk Management. Eurasia Group and 

PriceWaterhouseCoopers, 2010. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.4135%2F9781412959636.n457
http://www.pwc.com/Extweb/onlineforms.nsf/docid/F44B471C9D848314852570FF0069BBCA?opendocument
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директно въздействие (такси или данъци) или индиректни въздействия (като пропусната 

възможност).  

Политическият риск се среща още и като „геополитически риск”. Вследствие на 

политическия риск е възможно да се сринат доходите от инвестиции, а дори може да се 

стигне до там, че инвеститорите да не могат да си изтеглят обратно инвестирания 

капитал. Колкото по-дългосрочни са инвестициите, толкова по-голямо значение за тях 

има той. Ефектът на политическия риск трудно може да бъде измерен количествено, 

тъй като често представителните извадки са ограничени или няма бази за сравнение, 

доколкото примерите за такива рискове в отделните държави са малко. Поради това е 

изключително трудно да се намерят ефективни методи, които да намаляват ефекта му. 

Някои държави могат да обезпечат такъв вид рискове посредством международни 

агенции или други правителствени организации. Що се отнася до инвеститорите – те 

търсят историческа информация и правят проучвания за правителството, политиката и 

икономиката за страната, в която възнамеряват да вложат капитал.6 Ниското ниво на 

политически риск дадена страна не се свързва задължително с висока степен на 

политическа свобода.  

Политическият риск, пред който са изправени фирмите, може да бъде определен 

като „риск от стратегически и финансови загуби, или загуба на човешки ресурси за една 

фирма заради непазарни фактори като макроикономически и социални политики 

(фискална, парична, търговска, инвестиционна, индустриална, приходна и др.) или 

събития, свързани с политическа нестабилност (тероризъм, бунтове, преврати, 

граждански война и въстания).7 

Международните инвестиции са средство за повишаване на доходността, но 

инвестирането на чуждестранните пазари носи рискове, които често са по-големи и по-

комплексни от рисковете, с които нормално би се сблъскал един инвеститор в 

собствената си страна. Политическият риск е един такъв пример. За инвеститорите и 

компаниите, политическият риск е рискът да пострадат доходите им от инвестиции 

поради политически промени или нестабилност в дадена страна. Нестабилността, която 

повлиява на инвестиционните доходи, може да произлиза от промени в правителството, 

законодателната рамка, политика на други държави, военни действия и войни, 

тероризъм, изземвания на частна собственост в полза на държавата (приватизация). Тези 

политически рискове може да имат унищожителен ефект върху цените на ценните 

книжа. Политическия риск може да се срещне и в много други различни форми – 

например: избиране на нов президент или министър-председател, смяна на 

управляващата партия. Подобни промени могат да имат силно отражение върху 

икономическата среда в страната и да формират очакванията и нагласите на бъдещите 

инвеститори. 

В таблица 1 е представена класацията по „Индекс на политическия риск” на PRS 

Group, Inc. за страните от Централна и Източна Европа за периода 2012 – 2016 г., която 

измерва политическия риск в страните по вероятните промени свързани с политически 

вълнения и 11 вида правителствена намеса, които влияят върху бизнес климата в 

страните. 

Причината за нееднозначното разбиране на риска е свързана с обстоятелството, че 

рискът е предмет на взаимното проникване между субективното и обективното начало. 

Следователно рисковете са винаги зависими от решения – предполагат решения. 

                                                           
6 Характеристика и анализ на риск и ликвидност. Blog.bg, 2009. [accessed Apr 3, 2017]. 

7 Kennedy, C. Political Risk Management: A Portfolio Planning Model. Business Horizons, Nov.-Dec. 1988. pp.26-

33.  

http://analizi.blog.bg/biznes/2009/02/26/harakteristika-i-analiz-na-risk-i-likvidnost.296609
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Вземането на решения предполага действие, а действията на човека – извършване на 

определена дейност.  

 

Таблица 1. Индекс на политическия риск за страните от Централна и Източна 

Европа за периода 2012 – 2016 г 8 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Средно за Централна и Източна Европа 74 74 74 74 74 

Чехия 83 85 88 88 89 

Словакия 79 78 78 80 82 

Полша 82 82 81 81 81 

Унгария 69 70 73 75 73 

България 83 81 83 83 81 

Румъния 73 71 75 76 77 

Русия 62 60 53 52 55 

Украйна 62 61 57 56 55 

 

Съществено влияние за превенцията на риска изпълняват: - добро планиране на 

дейностите; - внимателно управление на рисковете; - провеждане на мониторинг на 

процесите свързани с тях (за тяхното преодоляване и превенция на появяването на нови 

рискове). Държавното управление понастоящем превръща анализа на политическия 

риск в основен управленски инструмент. Формирането на политики и тяхното 

изпълнение включва вземането на сложни решения в условията на голяма 

неопределеност. Анализът на политическия риск цели минимизирането на тази 

неопределеност и създаването на вероятностни модели за възможните ефекти от 

предприемането на дадено политическо действие. Съществуват редица съществени 

макро и микро фактори допринасящи за стабилност или дестабилизацията на 

политическата среда.  

Макрориск 

Политическият риск оказва своето въздействие на макро ниво, като засяга всички 

участници от територията на една държава. Макрорискът засяга всички чуждестранни 

фирми, които са дислоцирани в дадена страна. Макро рискът се проявява в ситуации, 

когато една страна повишава данъците си; девалвира валутата си; наличие на стачна 

готовност или стачни вълни и т.н.  

Почти всички политически действия в някаква степен засягат правото на 

собственост на един или повече граждани. Традиционно обаче като рискове се 

разглеждат рисковете от конфискация и рисковете от частично ограничаване на 

упражняването на правото на собственост. Първият риск е на практика възможността в 

някакъв бъдещ момент държавата да отнеме (национализира) нещо, притежавано от 

частно лице, без съгласието на въпросното лице. В крайни случаи политическият риск 

може да доведе до национализирането на компанията от страна на правителството, 

причинявайки загуби за акционерите на голяма част от инвестициите им, които 

представляват техните дялове. В други случаи политическият риск може да бъде под 

формата на данъчни реформи, при които се увеличават корпоративни данъчни ставки, 

които ще минимизират печалбата на дружеството (това също води към загуби за голяма 

част от инвестициите)9. 

Политическият риск на макро ниво може да се породи от събития, които могат да 

бъдат, а могат и да не бъдат под контрола на управляващото правителство.10 Например, 

                                                           
8 Regional Political Risk Index. PRS Group, 2017. [accessed Apr 3, 2017]. 
9 Видове риск. BenchMark Academy [accessed Apr 3, 2017]. 
10 Macrorisk. Investopedia [accessed Apr 3, 2017]. 

https://www.prsgroup.com/category/risk-index
https://www.benchmark.bg/academy/tradebasis/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA/
http://www.investopedia.com/terms/m/macrorisk.asp
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всяка компания, която се ангажира с чуждестранни директни инвестиции в страна, в 

която властта преминава към правителство, което е настроено срещу чужденците, ще се 

изправи пред значителен макрориск, защото е много вероятно правителството да намали 

чуждестранните операции независимо от нуждите на икономиката.  

Примери в това отношение са: 

 инфлацията - обезценяване на валутата и общо увеличение на цените на стоките 

и услугите;  

 увеличаване на данъците (не само на данъка върху корпоративната печалба, 

намаляващ дохода на собствениците на компанията) - тук ще включим социалните и 

здравни осигуровки за сметка на работодателя, които се плащат върху доходите на 

работници и служители в дългосрочен план. При договарянето на цената на труда 

работникът взима под внимание дохода си, при което ако данъците са по-високи, той ще 

поиска по-високо брутно възнаграждение, с което ще увеличи разходите за труд за 

работодателя. Така преките данъци, разглеждани в икономическия си смисъл като вид 

разход, носят допълнителна несигурност в планирането на дейността. Разликата е в това, 

че несигурността по отношение на другите видове разходи произтича от редица 

индивидуални действия на пазарите на различни ресурси, докато тежестта на данъците 

се определя чрез политически процеси и колективно действие;  

 неспазване на договорите и равенството пред закона - въпреки различните 

виждания за ролята на държавата, тя е инструмент за защита на собствеността 

гражданите от негативни прояви, т.е. държавата е тази институция, която защитава 

индивидуалните права на гражданите си;  

 функционирането на бизнеса – намеса на държавата при регулиране на достъпа 

до пазари. Регулирането се извършва чрез „лицензионни“ и „разрешителни“ режими, 

който са форма на предварителен административен контрол над бизнеса. Основен 

аргумент за наличието на такива режими е защита на здравето, живота, сигурността, 

безопасността на гражданите. Налични са и фискални цели – като режимите за продажба 

на алкохол и цигари, горива и лекарства и други. В повечето случаи обаче регулациите 

създават ограничения за правенето на бизнес, нямащи нищо общо със закрилата на 

гражданите от измами или вреди. С оглед на предотвратяване на корупцията и 

намаляване на регулаторната и административната тежест през последните години са 

приети от Министерския съвет общо пет пакета с мерки за намаляване на 

административната тежест. Единият от тях е създаден на базата на Доклада на Световна 

банка за „Правене на бизнес” и цели улесняване на процедурите за стартиране на бизнес 

в страната.  

От голямо значение за минимизирането на политическия риск е стабилността на 

законите в една страна, тъй като честите промени водят до несигурност. Нормативната 

рамка на Република България като член на Европейския съюз е хармонизирана с правото 

на ЕС. Въпреки това съществува усещането, че законовите норми в България нямат 

необходимата обвързваща и задължителна сила, а тяхното прилагане не е скрепено с 

необходимите санкции характерни за една правова държава.  

Нестабилната нормативна среда в България е един основните проблеми за 

гражданите, бизнеса и чуждестранните инвеститори. До 1998 г. в правната система на 

Република България съществуват общо 250 закона. Към 2015 г. техният брой се е 

увеличил с 40% до 346. Освен законодателната власт, изпълнителната власт също 

разполага с нормотворчески правомощия, изразяващи се в приемането на подзаконови 

нормативни актове – правилници, наредби и инструкции. Общият брой на тези актове е 

2950.11  

                                                           
11 Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. [accessed Apr 3, 2017]. 

https://www.eufunds.bg/archive/documents/1434121594.pdf
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Данните за най-често изменяните закони след 2000 г. показват, че основните 

нормативни актове, регулиращи ключови сфери от живота на българските граждани 

нямат траен характер: 

 Закон за здравното осигуряване – изменян 83 пъти за периода 2000 – 2016 г.; 

 Закон за устройство на територията – изменян около 70 пъти за периода 2000 – 

206 г.;  

 Закон за здравето – изменян над 60 пъти за периода 2000 – 2016 г.  

и т.н. 

Един от основните механизми за справянето с политическите рискове, свързани 

със законодателството и въвеждането на регулаторната и административна тежест, е 

оценката на въздействието на законодателството. В България през 2016 г. се приеха 

изменения и допълнения на Закона за нормативите актове12, с които се въведе 

задължително извършване на оценка на въздействието на нормативните актове. Това е 

основен инструмент за ограничаване увеличаването на регулаторната тежест за бизнеса. 

Чрез предварителната оценката на въздействието, евентуалният политически риск се 

индикира преди извършване на предлаганите нормативни промени, с което 

отрицателните последици могат да бъдат предотвратени. 

Предприемачи и мениджъри трябва да бъдат добре информирани, както за 

законите на страната, така и за политическата ситуация, за да могат управляват 

макрориска. Например, предприемачите ще избягват да инвестират в дадена страна, ако 

смятат, че е възможно да се приеме неблагоприятно за тях законодателство. 

Разнообразяването на бизнеса чрез разширяване на операциите в няколко чужди страни 

е начин за смекчаване на риска.13 

Трябва да се има предвид, че свързването на местни, регионални и национални 

политически събития често се отразява върху заинтересованите страни на макро ниво. 

Други видове политически макрориск включват действия на правителството, свързани с 

валутата и валутния режим, нормативни промени, свързани с регулациите при 

кредитните режими, корупция на високо ниво, промени в състава на правителството и 

много други.  

Като следствие от посочените макрорискове, инвестициите в България през 

последните години драстично спаднаха. Според доклада от 2016 г на Българската банка 

за развитие най-слабите места в бизнес средата са корупцията и неприлагането на 

законите. Въпреки доброто икономическо развитие, ръстът на инвестиционната дейност 

постепенно се забавя и се наблюдава спад на инвестициите. Според предварителните 

данни на БНБ, техният обем за цялата 2016 г. е 682.8 млн. евро, което е с около 1 млрд. 

евро по-малко в сравнение с 2015 г.  

Основната причина, която ограничава активността на инвеститорите е 

институционалната среда. Почти всички изследвания, провеждани сред български или 

чуждестранни инвеститори, посочват като най-слаби места в бизнес средата корупцията 

и неприлагането на законите. Друг недостатък е тромавата администрация и 

многобройните изисквания и процедури при стартиране на бизнес проекти.  

Потенциални политически въпроси, които засягат икономическите връзки на 

страната с други страни, също са източник на макрорискове. Тези рискове биха могли 

да са резултат от действия, които са под или извън контрола на правителството. 

                                                           
12 ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 

1995г., доп. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 

2016г. 
13 Alon, I.; McKee, D.L. Towards a Macro-environmental Model of International Franchising. Multinational 

Business Review. 7 (1) 1999. pp. 76–82. 
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Основните макрорискове за българската икономика идват от основните 

макроикономически политики, които включват паричния режим, фискалната позиция, 

както и политиките, насочени към основните фактори на производство: физически 

капитал (инфраструктура, бизнес среда), човешки капитал (образование, 

здравеопазване), обществен капитал (правна система и правораздаване), труд и трудов 

пазар и други. 

Други важни макроикономически политики, носещи средносрочни и дългосрочни 

рискове за икономиката на страната се отнасят до структурните аспекти на човешкия и 

обществения капитал. Към тях трябва да се добавят и определени слабости във 

фискалната политика, което усилва вероятността от конюнктурни затруднения.14 

Микрориск 

Микрорискът се фокусира върху определен сектор, фирма или специфичен риск на 

проекта и се поражда от специфичните характеристики за всяка отделна фирма или 

компания. Например, ако една страна въвежда нови строги правила за опазване на 

околната среда, това ще се отрази на промишлените предприятия, но може да не засегне 

някои браншове или отрасли като услугите и ресторантьорството и хотелиерството. 

Фирмите могат да управляват микрорискa чрез пренасочване на инвестициите в проекти 

или секгори, които не са засегнати от неблагоприятни промени. 

Международната търговия е нараснала невероятно, но голяма част от нея е 

податлива на различни видове рискове. Един от основните рискове е политическият 

риск, който включва политически събития и процеси, които могат да се отразят 

отрицателно на правенето на бизнес.  

Микро и макро политическите рискове се припокриват, споделяйки едни и същи 

определящи фактори в зависимост от националността на фирмата, промишлеността и 

конкретната ситуация. Микро-политическият риск е подобен на макрополитическия 

риск в това, че също се излъчва от вътрешни и външни, икономически, обществени и 

правителствени сили. Двата вида риск са различни в това, че специфични аспекти на 

фирмата или увеличават или намаляват нейното излагане на политически риск. По тази 

причина, микрополитическия риск е важен за международните компании заради по-

високото си ниво на релевантност и специфичност. 

Изследването на микрополитическия риск е все още в начален стадий. Повечето от 

проучванията до момента са фокусирани върху макрополитическия риск, при което се 

получава ясна визия за спецификите по страни или региони. Ограничените изследвания 

в областта на микрополитическия риск се дължат на затруднението да се правят 

обобщения за конкретни рискове. Правени са опити за разработване на микро модели за 

оценка на политическия риск, но с това са подтвърдени концепциите на понятието 

микрополитически риск (например Alon, Gurumoorthy, Mitchell & Steen, 2006) или 

очертаване на някои от неговите компоненти, с цел да се осигури обобщаващ и 

систематичен анализ на факторите, влияещи върху определена фирма. 

С нарастване на знанията, с които се оценяват микрополитическите рискове, 

съответните рейтинги могат да допълнят (не да заместят) рейтингите за 

макрополитическия риск. Това означава, че една компания може да използва своето 

разбиране за микрополитическия риск, за да уточни макрополитическия рисков профил 

към конкретното излагане на риск. Тези оценки, заедно с общите рейтинги за 

макрополитическия риск, позволяват на компаниите да направят по-информирана 

оценка за възможността от риск и по този начин на инвестиционни и други свързани с 

тях управленски решения. 

                                                           
14 Национална сигурност на България: Рискове до 2020 – 2025 г., Фондация Риск Монитор, 2013. 
[accessed Apr 3, 2017]. 

http://www.riskmonitor.bg/js/tiny_mce/plugins/ajaxfilemanager/upload/Reports/RM-29-Security_Risks_bg.pdf
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Микрорискът е специфичен риск за даден проект. В допълнение към 

макрополитическите рискове, компаниите трябва да се съобразяват с икономиката и 

относителния дял на фирмите в местната или регионална икономика15 и16. 

Изследването на тези видове политически рискове показват как местния 

политически климат в даден регион може да се отрази върху усилията на бизнеса, като 

микрополитическите рискове се отнасят по-скоро до местния бизнес, отколкото до 

международни компании, които оперират в страната.  

Мониторинг 

Мониторингът се организира и провежда с цел наблюдение, управление и контрол 

на определен вид дейност. 

За постигането на стратегическите и оперативни цели на дадена организация, 

нейните ръководители трябва да познават потенциалните рискове, които могат да 

затруднят дейността им, за да ги управляват по подходящ начин. Процесът по 

управление на риска е част от цялостното управление на организацията и следва да се 

осъществява на всички нейни йерархични нива. Като пример за процес по управление 

на риска, бихме могли да посочим административните структури и други организации 

от публичния сектор, които са задължени субекти по Закона за финансовото управление 

и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС )17. Съгласно чл. 4 от този закон, 

ръководителите на организациите отговарят за определяне на целите на организациите, 

идентифициране на рисковете за постигането им, както и за въвеждане на адекватни и 

ефективни системи за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията 

на закона. 

Администрациите имат свои стратегии за управление на риска. Всяка година те 

приемат „Годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и 

контрол” в организациите от публичния сектор, в който се отправят предложения за 

подобряване на процесите свързани с установяването на рисковете и тяхното 

предотвратяване18. В този доклад чрез въпросници и анализи се обобщават процесите, 

свързани с управлението на риска, като отделни рискове се оценяват по показателите 

„влияние“ и „вероятност“. За намаляване на рисковете се използват различни 

механизми, като приемане на стратегии за управление на риска.  

Мониторингът на рисковете се осъществява и чрез отчитане на изпълнението 

стратегиите за управление на риска и създаването на риск-регистри.  

Съгласно ЗФУКПС, ръководителите на организациите по чл. 2 осъществяват 

финансовото управление и контрол чрез следните взаимно свързани елементи: 

1) Контролна среда; 

2) Управление на риска; 

3) Контролни дейности; 

4) Информация и комуникация; 

5) Мониторинг. 

Съгласно чл. 1519, ал. 1 ръководителите на организациите по чл. 2 изграждат 

система за мониторинг на финансовото управление и контрол с цел да се оцени 

адекватното му функциониране и да се гарантира навременното му актуализиране при 

                                                           
15 Alon, I. A stranger in a strange land: Micro political risk and the multinational firm. Business Horizons, March 
2009. [accessed Apr 3, 2017]. 
16 Alon, I.; Mitchell, M.; Gurumoorthy, R.; Steen, T. Managing Micro-Political Risk: A Cross Sectional Study. 
Thunderbird International Business Review. 48 (5) 2006. pp. 623-642. doi:10.1002/tie.20113. 
17 ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Обн., ДВ, бр. 21 от 
10.03.2006 г 
18 Пак там. ЗФУКПС. 
19 Пак там. ЗФУКПС, чл.15. 
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промени в условията. Системата включва текущо наблюдение, самооценка и вътрешен 

контрол. 

В България Законът за вътрешния одит в публичния сектор също се отнася към 

мониторинга на риска20. Съгласно чл. 29. (1) (Доп. – ДВ, бр. 51 от 2016 г.) ръководителят 

на вътрешния одит разработва и прилага програма за осигуряване на качеството и за 

усъвършенстване на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки. 

Вътрешните оценки включват текущ мониторинг, периодични самооценки и 

периодични оценки от други лица в организацията, които познават практиката по 

вътрешен одит и отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2. 

Мониторингът и контролът на риска са процесите за проследяване на определените 

рискове, мониторинг на остатъчните рискове, определяне на новите рискове, 

изпълнение плановете за реагиране на рисковете и оценка на тяхната ефективност през 

целия жизнен цикъл на проекта.  

Продължителен мониторинг от страна на специалистите по управление на риска, 

наричани още риск мениджъри и от страна на екипа на проекта или на организацията 

водят до това, че новите рискове и промените в рисковете могат да бъдат открити и 

управлявани и че необходимите действията в отговор на рисковете ще бъдат извършени 

и ще бъдат ефективни. Мониторингът на риска продължава през цялото време на 

проекта. Мониторингът на риска и контролът поддържат следенето на идентифици-

раните рискове, остатъчните рискове и новите рискове. Мониторингът също така 

проследява изпълнението на планираните стратегии за идентифицираните рискове и 

оценява ефективността им. Рисковете на проекта се променят с неговото развитие, 

възможно е появяването на нови рискове или изчезването на очаквани рискове. 

Подреждането на рисковете по приоритет също може да се променя. По време на 

изпълнението на проекта е добре да се организират срещи, свързани с риска, за да може 

да се актуализира статуса на рисковете и да се добавят нови.  

Мониторингът включва: 

1. Периодично преглеждане на рисковете и актуализиране.  

2. Определяне дали политиките за управление на риска и съответните 

свързани процедури се спазват. 

В резултат на мониторинга се препоръчват: 

 Алтернативни действия, свързани с намаляване на риска;  

 Изпълнение на план за действие в извънредни ситуации;  

 Предприемане на коригиращи действия;  

 Промяна на целите на проекта.  

Мониторингът води до подобряване на уменията за вземане на добре информирани 

политически решения, които са ключов елемент от доброто управление на национално 

и местно ниво. 
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