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СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА
ИКОНОМИКА”
ВУЗФ, 11 май 2016 г.
По време на ежегодната студентска научна конференция на ВУЗФ
бяха представени 20 доклада с участието на 32-ма студенти и 1 кандидатдокторант от ВУЗФ. Със заповед на Ректора за членове на научното жури
на конференцията бяха определени: проф. дпн Сава Гроздев – председател,
проф. д-р проф. д-р Румяна Нейкова, доц. д-р Ирена Мишева, доц. д-р
Станислав Димитров и гл. ас. д-р Станимир Андонов
В хода на конференцията в оценяването на отделни разработки
участваха още проф. д.ик.н. проф. Методи Христов, проф. д-р Радослав
Габровски, доц. д-р Даниела Бобева, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц.
д-р Юлия Добрева и доц. д-р Жельо Христозов. Всяка разработка беше
рецензирана предварително и оценката от нея (от 0 до 40 точки) се
прибавяше към общата оценка на всеки от оценителите, която включваше
мнение за научни приноси (0–10 точки), самостоятелност (0–10 точки),
използван инструментариум, IT технологии и литературни източници
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презентацията и спазване на определеното време (0–10 точки). По този
начин всеки доклад получи оценка от 0 до 100 точки, а крайната оценка
беше определена като средно аритметично на оценките на участвалите в
съответното оценяване преподаватели. След закрито заседание на
научното жури бяха определени следните лауреати:
1. Специална награда (300 лева) – Росен-Исидор Карадимов, ВУЗФ
2. Първа награда (200 лева) – Ивайло Генев, ВУЗФ
3. Първа награда (200 лева) – Анна-Мария Арнаудова, ВУЗФ
4. Втора награда (150 лева) – Елина Дичева и Ивоин Дичев, ВУЗФ
5. Втора награда (150 лева) – Нурсеит Игилманов, ВУЗФ
6. Трета награда (100 лева) – Славина Златкова, ВУЗФ
7. Трета награда (100 лева) – Борислава Ирибозова, ВУЗФ
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ОФШОРКА ООД
Росен-Исидор Карадимов

OFSHORKA LTD
Rosen-Isidor Karadimov

Резюме: В статията се разглеждат ползите и недостатъците на дружества, чиито
собственици ги регистрират не в родната си държава, а на места с по-ниски данъци.
Ключови думи: дружество, офшорка, регистрация, полза, вреда, данък.

Abstract: The paper considers the benefits and the defects of firms registered by their owners not in
their native countries but in places with lower taxes.
Keywords: firm, ofshorka ltd, registration, benefit, defect, tax.

Живеем в свят, разтърсван от политически и финансови скандали, икономически
кризи, несигурност за основните световни валути, кризи на международните финансови
пазари. Големи, утвърдени компании губят вярата на инвеститорите си. Холдинги
лъжат за продуктите си, някои за изгорелите газове на колите, други за разхода и т.н.
На този “фон” преди няколко месеца излезе скандала с Panama Papers за офшорните
дружества. В тази разработка ще разгледам ползите и недостатъците от съществуването
на офшорни дружества. Ще дадем примери за големи компании, които държат своите
парични средства именно в офшорни дружества. Ще представим авторово проучване за
нагласите към този тип дружества и на края ще предложим виждане за решаване на
дадените проблеми.
Всяка година в световен мащаб се регистрират хиляди офшорни дружества. От
Фигура 1 може да се види къде са били любимите държави за регистрация на едно
офшорно дружество. Според документите, които “изтекоха” (Panama Papers), найлюбимото място за регистрация на офшорните дружества са Британските Вирджински
острови. За последните 40 години са били регистрирани 113 648 дружества, което
наистина е внушаващ брой. На второ място се нарежда Панама с 48 360 броя
регистрирани офшорни дружества. Следват Бахамските острови и Сейшели с по 15 000
броя дружества, петата по предпочитаемост дестинация е Ниуе с 9611 броя. По-нататък
се нареждат Самоа и Ангула съответно с 5 307 и 3 253 броя. За последните 40 годни
само от компанията Mossack Fonseca, която е най-голямата, са били регистрирани над
200 000 офшорни дружества. Освен тази адвокатска кантора работят и други, за които
все още не е изтекла информация. Само може да предполагаме колко общо са
регистрираните „офшорки”, но и посоченият брой от 200 000 сам по себе си е показател
за „популярността” на този тип дружества.
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Фиг. 1. Географско разпределение на офшорните дружества

Сега естественият въпрос е кой има офшорно дружество и защо. Първо ще
разгледаме големите американски компании от ранга на Apple, Microsoft и General
Electric. Едно изчисление на Oxfam America за последната година показва, че само 5 от
50-те най-големи компании плащат пълните 35 % данъци (ефективната корпоративна
данъчна ставка в САЩ е 35%). Благодарение на различни счетоводни трикове с
дъщерни дружества, регистрирани в офшорния рай, офшорките успяват да намалят
данъчната си ставка с близо 10% до средно 26.5%. Средно всяка година САЩ губи
повече от 100 млрд. долара. Тези мултинационални компании, пазейки печалбата си от
чужбина в офшорни зони, взети заедно, успяват да укрият повече от 1 трлн. долара.
Компаниите в САЩ, които крият най-много пари в офшорни зони, са: Apple с 181
млрд. долара в офшорни зони, след нея се нарежда General Electric с 119 млрд. долара, а
на трето място е Microsoft с 108 млрд. долара.
На Фигура 2 са посочени технологичните компании, които крият данъци чрез
офшорни дружества. Избрани са именно посочените, защото повечето им маркетингови
събития показват колко са различни, когато акцентират върху социални отговорности.
Точно технологичните компании са най- динамичните и най-бързо развиващите се. От
фигурата става видно, че компанията с най-скъпа марка и с едно от най-добрите имена,
именно Apple, държи 181.1 млрд долара в офшорни дружества. В момента Apple има
проблем с доверието на инвеститорите, за пръв път от юли 1998 година има осем
поредни сесии със спад на цената на акциите. Това се дължи на факта, че Apple отчете
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първи тримесечен спад на приходите от 13 години насам. Това се дължи на спад в
продажбите, което ще се отрази на размера на дивидента. В момента Apple има
огромни средства в кеш и би могла да ги върне към инвеститорите, за да предотврати
спада в цената на акциите си. Но средствата се намират в офшорни зони и не могат да
бъдат използвани, защото за тях ще трябва сега да се заплати данък, което би повлияло
много негативно на отчетите на компанията.
Сумите са в
млрд. долара

Фиг. 2. Средства в офшорни зони

На второ място по пари в офшорни зони се нарежда Microsoft. Създателят на
Windows държи 108.3 млрд. долара в данъчния рай. Трета се нарежда IBM, компанията,
която създава технологични продукти за бизнеса, има 61.4 млрд. долара в офшорни
дружества. Следват големите Cisco и Alphabet (компанията, която беше позната под
името Google до преди няколко месеца). Те държат съответно 52.7 млрд. долара и 47.5
млрд долара. Следващата в списъка е свързаната с Microsoft компания Hewlett-Packard,
която държи 42.9 млрд. долара в офшорни дружества. Създателите на Java се нареждат
на следващото място. Става дума за Oracle с 38 млрд. долара в компании, регистрирани
в данъчния рай. Последната от големите технологични компании, които крият данъци,
е Qualcomm със „само” 25.7 млрд. долара.
Тези данни показват, че в САЩ за криене на данъци се използват преди всичко
офшорни дружества. Според изследване на Tax Justice Network, цитирано от CNN,
укритите средства в световен мащаб чрез офшорни зони са на стойност между 21 и 32
трилиона долара. Интересното на тези числа е, че парите, които са укрити в офшорни
дружества, се равняват на стойността на БВП на САЩ и на целия Европейски съюз,
взети заедно.
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Фиг. 3. Разпределение на офшорки по различни банки

Чрез Panama Papers излязоха още няколко много интересни факта, като този, че
най-малко 28 банки в Германия са използвали услугите на Mossack Fonseca. Става ясно,
че немските банки са регистрирали 1200 дружества в офшорни зони, а половината от
тях са на Deutsche Bank. След запитване, отговорът на банката е бил, че това е законен
бизнес и те са регистрирали компании на свои клиенти. Хамбурската банка Berensberg
също е потвърдила за регистрацията на офшорки. Оказва се също, че швейцарското ѝ
поделение Berensberg Bank AG поддържа сметки в офшорни територии. Банката знае
също така кои са крайните бенефициенти, така че няма проблем за клиентите да се
налага да доказват доход.
Друга немска банка Valper Holdings, известна от няколко години с това, че е
използвана от Бърни Екълстоун, босът на Формула 1, да плати на Герхард Грабовски,
бивш ръководител на баварската LB. През м. март Грабовски излезе на свобода срещу
гаранция, след като излежа в затвора част от присъда за избягване плащането на данъци
и измама покрай продажбата на търговските права върху Формула 1. Още един
интересен факт, свързан с автомобилните състезания и със същата банка, е, че Нико
Розберг, пилотът на "Мерцедес", е използвал банката и поставената панамска компания
Ambitious Group Limited, за да уреди договора си с екипа. Интересното е, че повече
дружества от тези 1200 са регистрирани през далечната 2005 г. Тя е толкова специална
заради това, че тогава ЕС одобри нова директива, изискваща банките да споделят с
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данъчните власти информация за клиентите си, съдържанието на сметките и коя от тях
подлежи на облагане с данъци. Директивата си има слабо място и то е, че тя се прилага
за физически, но не и за юридически лица. По този начин банките, действащи от името
на клиентите си, са започнали да прикриват идентичността им.
През 2007 г. Deutsche Bank е регистрирала 426 офшорни фирми. Редно е да се
отбележи, че към момента банките имат много по-малко функциониращи офшорни
компании, повечето са били закрити през пика на финансовата криза от 2008 г. Това се
дължи на обстоятелството, че не банките са преустановили подобен род дейности, а че
клиентите им са загубили част от финансовите си средства.
От Фигура 3 може да се проследи кои банки управляват най-много офшорни
дружества на свои клиенти Информацията „изтече” от Panama Papers. От фигурата
става видно, че дъщерните дружества на едни от най-големите банки обслужват наймного офшорни дружества на свои клиенти. Това са банки от ранга на UBS, SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE BANK, HSBC др. Банката, която оперира с цели 1659 офшорни дружества
на нейни клиенти, е EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES. На второ място се
нарежда BANQUE J. SAFRA SARASIN - LUXEMBOURG S.A. с 963 офшорки. Трета е
банката CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED с 918 дружества. На четвърто
и пето място са дъщерните дружества на HSBC, а именно HSBC PRIVATE BANK
(MONACO) S.A. и HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. съответно с 778 и 733
офшорки. Интересното е, че HSBC е най-голямата банка в Европа и втората по
големина в света (според Форбс) по пазарна капитализация. В момента нейното
седалище е в Лондон. Следващата банка е най-голямата щвейцарска банка, а именно
UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) с 579 регистрирани офшорки. На 7-мо място се
нарежда COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED с 487 регистрирани офшорки.
По-нататък е дъщерното дружество на една банка, която е сред големите в Европа, Тя
оперира и в България, като е добре позната на нашия пазар. Става дума за SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE BANK и нейното дъщерно дружество, регистрирано в Люксенбург –
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG с 465 опериращи дружества..
На 9-то място е LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. с 404 офшорни дружества, а на
10-то място е ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED със „скромните” 378
дружества в сравнение с другите.
Посочените банки притежават общо над 7000 офшорни дружества. Тази
статистика показва доколко цялата икономика и финансовата сигурност зависят от
офшорните дружества, а ситуацията би могла да спомогне и за пране на пари. Тъй като
банките знаят колко средства има дадено лице, не би било проблем да се отпусне
кредитиране чрез офшорното дружество реално без обезпечение и по този начин да се
„изперат” парите пред данъчните служби на дадена държава.
Да погледнем и колко струва регистрацията на едно дружество в офшорна зона,
което може да бъде проследено на Фигура 4. Най-разпространената офшорна зона се
отъждествява с Британските Вирджински острови. Интересното е, че да се регистрира
съответното дружество са необходими само 599 британски лири, а дори най-скъпата
офшорна зона не надвишава 5000 британски лири. В сумата не влизат комисионните,
но реално погледнато, необходимата инвестиция за регистриране на офшорна зона не е
никак голяма.
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Цена за регистрация на офшорно дружество във британски лири

£4 599
£3 750

Mauritius
Guernsey

£2 810
£2 499
£2 330
£2 150
£1 499
£1 499
£1 300
£1 150
£1 050
£799
£790
£699
£699
£699
£599
£559
£399
£349

Jersey
Cayman Islands
Singapore
Dubai
Hong Kong

Cyprus
Isle of Man
Dominica
Cook Island
Gibraltar

Samoa
Nevis
Marshall Islands
Bahamas
British Virgin islands
Delaware

Belizr
Seychelles
0

1250

2500

3750

5000

Фиг. 4. Цени за регистрация

Да видим кои биха били положителните черти на регистрацията на офшорни
дружества от страна на лица или компании в България. Една от причините би могла да
бъде конфиденциалност. При положение, че дадено лице си плаща всички данъци към
сумите, с които оперира в офшорното дружество, може да се говори за защита на
самата фирма. Държавите, които са офшорни зони, имат много добро законодателство,
което защитава правото на собственост. През последните години в България ставаме
свидетели на тъй наречената кражба на фирма. При положение, че дадено лице оперира
в офшорна дружество, то се защитава от този тип измами. Също така, компанията би
могла да се защити от рекет, който за съжаление все още съществува в България. Друга
положителна черта би могла да е свързана с престиж. Много по-престижно е да си
чуждестранен инвеститор в България. Такива инвеститори са винаги с предимство пред
местните в България. Негативните елементи са укриване на данъци, пране на пари и
укриване на собственост. На Фигура 5 могат да проследят преките чуждестранни
инвестиции в България от офшорни зони. Сумите са в милиона евро. Данните от
статистиката на БНБ показват, че за миналата 2015 г. инвестициите от офшорни зони са
били 1127,5 милиона евро. На първо място с 903,2 милиона евро е Холандия. Тя не е
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Сумите са в
милиони евро

Фиг. 5. Инвестиции в България от офшорни зони

точно офшорна зона, но има правен режим за регистриране на фирми в тази
западноевропейска държава, който позволява създаването на компании с ограничена
отговорност под т. нар. форма B.V. На практика това са офшорки. Под тази форма,
заради възможностите за данъчни облекчения, са регистрирани и дружествата, които са
собственици на много от големите български компании.
На второ място се нарежда Кипър с 55,8 милиона евро. Този факт се допълва и
от това, че първичният собственик на Булгартабак е именно офшорка от Кипър. На
трето място е Малта с 43,5 милиона евро. Люксембург и Лихтенщайн се нареждат на
следващите две места съответно с 30 и 28 милиона евро. На шесто място е Швейцария с
24,1 милиона евро. На седмото място е страната, където е регистрирана офшорката,
притежаваща офшорка в Лихтенщайн, която от своя страна притежава офшорката от
Кипър и която на свой ред е собственик на Булгартабак. Става дума за Обединените
Арабски Емирства и по специално Дубай. На осмо място се нарежда Панама с 14,6
милиона евро, а на девето са Каймановите острови с 91,5 милиона евро. Цялата пряка
чуждестранна инвестиция в България за 2015 г. е 1593,4 милиона евро.
На Фигура 6 може да се проследи колко е пряката чуждестранна инвестиция от
дружества, регистрирани в офшорни дружества и тази от останалата част от света.
Средствата, дошли от офшорки, са 1127,5 милиона евро, което прави 71% от всички
чуждестранни инвестиции. Посочените данни могат са се обяснят и с евентуално
криене на печалба и нейното прехвърляне в офшорни дружества, избягвайки плащане
на данъци и последващото им връщане в България под формата на инвестиции. Може
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би този факт е нормален, имайки предвид, че настоящият управител на КФН се е
занимавал с регистрация на офшорни дружества. Разчитаме на човек, който е
управлявал две офшорни дружества, през които са минавали пари с неясен произход.

Инвестиции от не ошорни зони

Инвестиции от офорни зони

29%

71%

Фиг. 6. Разпределение на инвестициите от различни зони

По време на делото срещу Евелин Банев-Брендо прокуратурата настойчиво е
искала разпит на шефа Стоян Мавродиев на КФН, именно заради офшорните
компании. След като два пъти шефът не се е явил в съдебната зала на Софийския
градски съд, вместо него отива главният секретар на КФН Антон Героргиев, който „по
някаква случайност“ се оказва и бивш съдружник на Стоян Мавродиев. Секретарят се
опитва да свидетелства от името на шефа си, разкривайки, че Мавродиев е имал бизнес
със създаване на офшорни дружества и продаването им след това на негови клиенти.
По-късно, изненадващо, прокуратурата се отказва от показанията и така до ден днешен
остава неясна ролята на Мавродиев. Единствено е ясно, че все още Стоян Мавродиев е
шеф на КФН.
Предвид горните факти, може би вече не е странно, че повечето инвеститори в
България са офшорни дружества и вече не бива да ни прави впечатление, че
продадохме предприятие като Булгартабак на офшорна компания – компания, чийто
собственик все още не е ясен, поне официално. Сделката се осъществи по интересен
начин. Руската ВТБ всъщност купи мажоритарния дял акции с помощта на трета
компания, регистрираната в Кипър, чиито собственик е BT Invest, но без да бъдат
представени оригинални документи. След известно време ВТБ излезе от Булгаптабак.
Подадени са документи в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че
офшорно дружество, регистрирано в Лихтенщайн с име "Ливеро естаблишмънтс”, иска
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да придобие BT Invest. Не е изненада, че не се знае кой седи зад дружеството,
регистрирано в Лихтенщайн. КЗК е получила документите от офшорно дружество,
регистрирано в свободна зона на Дубай и наречено "Ти Джи Ай Мидъл Ист ФЗЕ”. От
искането се разбира, че то е от лихтенщайнското дружество "Ливеро естаблишмънтс",
което вероятно е собственост на дубайското. Може би има връзка с един депутат, който
понякога влиза, понякога излиза от своите офшорни компании. Става дума за депутата
от ДПС Делян Пеевски, който през последните месеци имаше проблеми с прекратяване
на обществените поръчки на притежавани от него офшорни компании.
Офшорните дружества играят много важна роля и в нашата икономика. Да
погледнем българския капиталов пазар. В основният индекс SOFIX има две компании,
чиито основни акционери са офшорни дружества. Мажоритарният акционер на Монбат
е офшорката Приста Ойл холдинг ЕАД – София. Независимо името си, тя е
регистрирана в Холандия и държи 68,51% от акциите на компанията. А пък в една от
най-сигурните компании на БФБ, а именно Холдинг „Стара Планина“, откриваме
компанията Potbul Invest Foundation, която е регистрирана в Лихтенщайн и държи
22,17% от акциите на холдинга. А в компания, която е част от широките индекси на
БФБ BGTR30 и BGBX40, именно Неохим АД, единият акционер е Кариферт
Интернешънъл Офшор С. А. Л. от Ливан, който държи 17,16%. Вторият акционер е
Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт от Лихтенщайн с дял 7,68 %.
Друга компания, чийто основни акционери са офшорни дружества, е ФеърПлей
Пропъртис АД. При нея мажоритарният собственик е Стокс Корпорейшън, базиран в
Панама и контролиращ 57,493% от общия капитал. Това не са изолирани случаи. Няма
нищо незаконно в това офшорни дружества да са мажоритарни собственици или големи
акционери, но проблемът е, че няма сигурност в това дали дружества от този тип са
„честни със закона”.
По-долу е предложено социологическо проучване сред студенти на ВУЗФ. С
помощта на посочените формули са изчислени обемът и моделът на извадката.

Основните характеристики на изслдването са следните:
ЦЕЛ: Основна цел на изследването е определяне отношението на запитаните
към офшорните дружества.
ЗАДАЧИ: Изследването си поставя следните задачи:
1. Определяне на основните причини за регистрирането на офшорни дружества.
2. Намиране на корелация между богатство и укриване на данъци.
3. Проучване дали офшорното дружество е средство за развитие на успешен
бизнес.
4. Определяне на връзката между политика, политици и офшорни зони в
съзнанието на младия човек, който се обучава с цел развитие на кариера.
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СЪВКУПНОСТ: Изследването беше проведено сред студенти на ВУЗФ от
първи, втори, трети и четвърти курс.
МЕТОД: Допитване, реализирано чрез попълване на анкетни карти.
ВРЕМЕТРАЕНЕ: Проучването се проведе на 25 април 2016 г. в сградата на
ВУЗФ.
РЕСПОНДЕНТИ: 34 души
РЕЗУЛТАТИ:
26% от респондентите са във възрастовата група до 20 години. 68% са в
диапазона от 20 до 25 години и 6% са над 25 години.
По признака пол, запитаните са с еднакъв относителен дял - 17 жени и 17 мъже.
Близо 60% от допитаните работят и учат едновременно.
Получените резултати дават основание да се твърдя, че темата, свързана с
офшорните дружества, не е чужда на младия човек. Той определено има мнение по
въпросите, свързани с богатството, укриването на данъци и причините за активна
работа в офшорните зони.
Да

Не

Не мога да преценя

37,5
30

29
22,5

15
7,5

3

2

0
Считате ли, че богатите в България крият данъци ?

Фиг. 7. Отговори на въпроса дали богатите в България крият данъци

Богатите хора в България определено крият данъци. 85% от запитаните са
категорични, че това обстоятелство е безспорно. Едва 9% вярват, че богатството не се
трупа с укриване на доходи. 6% нямат мнение по въпроса. Равномерно е
разпределението в отговорилите положително между жени и мъже. Категорично
прието е схващането, че богатството е свързано с укриване на данъци. Безспорен факт
е, че запитаните не се страхуват да изкажат мнение по злободневните теми на деня.
94% имат ясно становище и го заявяват.
Според близо 2/3 от запитаните, основна причина за регистриране на дружества
в офшорни зони е укриването на данъци и пране на пари. Укриването на собственост е
основание за появата на офшорки според по-малко от половината от участниците в
допитването. Конфиденциалността е също една от причините за наличие на офшорни
дружества. Парите от наркотици и престижа са също възможни мотиви за регистриране
на офшорки. И при този отговор се запазва тенденцията на относително идентични
отговори при мъжете и жените.
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Укриване на данъци

Пране на пари

Конфиденциалност

Укриване на собственост

Престиж

Не мога да преценя
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Кои са причините според Вас да бъдат регистрирани дружества в офшорни зони ?

Фиг. 8. Причини за регистрация на офшорки

Безспорно е обстоятелството на негативното отношение на респондентите към
офшорните дружества. Едновременно с това, 38% от запитаните биха регистрирали
такова дружество в случай, че развиват печеливш бизнес, а едва 24% не биха се
възползвали от тази възможност. Относително висок е процентът на онези, които не
могат да дадат категоричен отговор дали биха станали собственици на офшорна
компания.
Ако развивате печеливша дейност, бихте ли регистрирали …
Ако развивате печеливша дейност, бихте ли
регистрирали офшорно дружество?

11%
24%

65%

Фиг. 9. Разпределение на желанието за регистрация на офшорка
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Има български политици със средства в офшорни зони. Това становище се
споделя от 91% от запитаните. Нито един от респондентите не е дал отговор “Не” на
въпроса: „Има ли според вас български политици със средства в офшорнизони?“ 100%
от запитаните мъже са категорични, че български политици имат средства в офшорни
дружества.
От обществената нагласа съгласно проведеното проучване може да се направи
извод, че офшорните дружества са много противоречиви. В някои аспекти те са
приемлив вариант, в други са средство за критика и упреци. Офшорките не могат и не
трябва да се превръщат само в повод за добри медийни публикации. Те са движещ
елемент на съвременната икономика. И фактът, че са толкова разпространени в толкова
сфери, говори, че някъде нещо трябва да бъда анализирано и променено. Да
предположим, че в САЩ корпоративният данък бъде понижен до нивата в Европа.
Тогава повечето компании едва ли биха използвали дружества, регистрирани в
офшорни дружества. На фона на американската данъчна политика България изглежда
като налична офшорна зона. Защо тогава български „бизнесмени” регистрират
офшорни дружества? Очевидно причината не е само в намаляване размера на
облагаемата ставка, а и в укриване на собственост. Проблем, който в никакъв случай не
може да бъде поставен в графата на позитивните елементи на офшорните зони.
Въпросът е не само в наличните офшорни дружества, а в това КОЙ, по какви причини и
с какви цели ги използва. КОЙ Е СОБСТВЕНИКЪТ НА БУЛГАРТАБАК не е въпрос на
национално любопитство, а на национална сигурност. И още колко пъти по КОЙ
трябва да проучваме, гадаем, анализираме, за да идентифицираме маските на прехода.
Възможните решения в световен план са единен регистър на офшорните
дружества. В него може да бъде записано истинското име на собственика на
офшорката, като не трябва да бъде разрешено вместо него да бъде записан посредник.
За съжаление, по този начин би останал проблемът с поставените лица. При положение,
че ще има регистър, държавата ще знае какво и колко трябва да обложи с данък. Друго
възможно решение е при покупка на компании, какъвто беше случаят с Булгартабак,
държавата да облага с по-висока ставка сделката. И да се даде някакъв разумен срок от
например 2 години за всички, които имат пари в офщорни зони, да мога да ги внесат
легално без глоби, като за тази цел би следвабло да заплатят между 15 и 20 % данък.
Има много варианти. Въпросът е дали те се търсят и дали има желание да бъдат
намерени. Дано търсенето на варианти не отплава като панамски документ към
небитието на офшорните истини. Иначе ще продължим да живеем в Офшорка ООД.
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ПРОБЛЕМИ
НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ШВЕЙЦАРИЯ
Ивайло Генев

PROBLEMS
OF THE STABLE DEVELOMENT OF SWITZERLAND
Ivaylo Genev

Резюме: Статията разглежда основни характеристики на икономиката на Швейцария,
на базата на които е направен извод, че икономическото развитието на тази държава е
устойчиво..
Ключови думи: икономика, развитие, перспективи, устойчиво резвитие.

Abstract: The paper considers basic characteristics of Switzerland’s ecomnomy on the base of
which a conclusion is made, that the econimical development of this country is stable.
Keywords: economy, development, perspectives, stable development.

1. Въведение
Швейцария е една от най-богатите страни на територията на Европа, въпреки
липсата на природни богатства и обработваеми земи и това, че над 70% от територията
й е заета с планини. Дори и със своята малка територия от приблизително 40 000 кв. км,
швейцарската икономика дължи високия си стандарт на развитие на няколко фактора:
либерална икономическа система, стабилна политическа система, тясна обвързаност с
чужди икономики, особено с тези на съседните високо развити страни, много добре
организирана и функционираща образователна система, която осигурява тясна
обвързаност на образованието с икономиката и не на последно място изключително
ниво на развитие на инфраструктурата в страната. Поради малката си територия
икономиката на Швейцария е осново експортно ориентирана, което я издига като една
от страните в света с най-висок дял на външната търговия в БВП. Благодарение на
производството на висококачествени и с висока добавена стойност продукти,
конкурентноспособноста на икономиката запазва високото си ниво. Най-добре
развитите отрасли в Швейцария са финансовите услуги, банкерството, транспорта и
логистиката, както и туризмът. Отрасли на обработващата промишленост не търпят
голямо развитие поради липсата на суровини.
Характеристиката на отделните фактори и тяхната балансираност по отношение
на БВП на страната разкриват важни страни от устойчивото развитие на Швейцария.
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2. Устойчивото развитие на Швейцарската икономика –
настояще и тенденции
Погледнато в исторически план, Швейцария през по-голямата част на 20-ти век е
най-богата държава на територията на Европа. Това се дължи на силно развитата й
пазарна икономика, като по този начин издига БВП на глава на населението до найвисоки показатели, на световно ниво. Тук се включва и развитието на отделните
компоненти на БВП и свързаните с тях показатели, като например показатели на
икономически резултати, внос и износ, вътрешно потребление или инвестиции, също и
данните за разпределение на доходите. По сведения на експертизни проучвания, БВП
на страната към 2013 година достига близо 686 милиарда долара, а БВП на глава на
населението към 2013 година достига близо 85 хиляди долара. БНП на страната,
достига близо 60 хиляди долара. С тези показатели страната задминава страни като
Япония, Белгия и България. За сравнение, през 2013 година проучванията показват
близо 55 милярда долара БВП на България.1

Фиг. 1. Обеми на глава от населението
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Въпреки високите показатели на БВП на страната и силно развитата пазарна
икономика, безработица съществува и в Швейцария. По данни на регионалните
центрове на заетост, 137 хиляди души са регистрирани като безработни в края на
миналата година. Икономистите прогнозират, че безработицата ще се покачва с бързи
темпове. Това се дължи на големия брой неработещи млади хора на възраст между 15 и
24 години. Само за един месец през изминалата година безработицата сред младите се е
повишила с близо 3000 души. Въпреки тези тенденции при младите, в другите две
възрастови граници, от 25 до 49 години и над 50 годишна възраст показателите остават
стабилни.3 Швейцария е една от държавите на световно ниво, с най-нисък индекс на
инфлация. Швейцарският франк го потвърждава това. Той е една от най-силните
световни валути, която също има най-нисък процент на инфлация спрямо останалите.
Въпреки това, според доклад на федералната статистическа служба, за м. януари през
изминалата година потребителските стоки и услуги са поевтинели с 0,4% спрямо
предходния месец. На годишна база, индексът на потребителските цени намалява с
0,5%, спрямо прогнозите на анализаторите, които очакват той да се покачи с няколко
пункта. Поради този факт, Швейцарската икономика остава една от найконкурентноспособните в цял свят.4
Разпределението на работна ръка е характерно за страна от Първия свят – малък
брой работници в първичния сектор, в който влиза земеделие и селско стопанство,
голям брой във вторичния сектор, производство и преработка и най-голям брой
работници в третичния сектор, сектора на услугите. Въпреки малката си обработваема
площ, в страната има закони за опазване на селскостопанския сектор. Почти 70% от
земеделието е субсидирано, като по този начин се стимулира вътрешното производство
дори да няма гаранция, че консумацията ще бъде в рамките на държавата. Селското
стопанство успява да покрие 65% от търсенето на вътрешния пазар. Субсидирането на
земеделските работници може да бъде отпуснато само ако се спазват определени
екологични норми, които се изразяват в това да се употребява в умерени количества
тор, редовна оран, както и ограничаване употребата на пестициди. В страната
разполагат със световно известни компании от промишления сектор. Пример за това са:
„Нестле“, „Новартис“ и „Давидов“. Основните промишлени сектори, които изграждат
голяма част от икономиката на страната са машиностроенето, фармацевтиката и
известните в цял свят швейцарски ръчно изработени часовници.
Не на последно място финансовият сектор на държавата оформя около 1/3 от
БВП. Близо 4000 финансови институции, включително и много филиали на
чуждестрани банки, функционират на територията на страната. Швейцарските банки
имат добра репутация сред клиентите си благодарение на вътрешнополитическата
обстановка и твърдата швейцарска валута. Третият сектор заема най-голяма част от
оформянето на икономиката, обуславяйки се от многобройните финансови институции
и доверието, на което залагат клиенти от цял свят. За да функционират успешно
компаниите от промишления сектор, както и да се доставя електроенергия на
домакинствата, в Швейцария са разположени 5 атомни реактора, които генерират 40%
от цялата генерирана електроенергия в страната. Над половината граждани на
Швейцария смятат за необходима работата на атомните реактори, според направената
анкета на Института на изледване на пазара „Демоскоп“.5 В случай, че не бъдат
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построени нови реактори, последният ще затвори врати едва през 2034 година. Това
дава повод за много политически дебати доколко е безопасно използването им.
Пътищата и транспортът в Швейцария също достигат високи нива. Страната
разполага с близо 25 хиляди километра за публичен транспорт и 26 хиляди спирки и
гари. Автомагистралите са с дължина 1 638 км, като тук се намира и една от
автомагистралите, разположена на най-висока надморска височина в световен мащаб.
Швейцарската пътна мрежа се финансира от пътни такси и данъци върху превозните
средства, а за използването на швейцарските магистрали се изисква закупуването на
пътен данък в размер на 40 швейцарски франка. Летище Цюрих е едно от най-големите
летища в света, през което на година минават близо 25 милиона пасажери и е дом на
Швейцарската авиолиния „Swiss International Air Lines“. Заедно с него и другите две
основни летища страната успява да се справи с натоварения въздушен поток, като
милиони пътници преминават успешно през държавата. Железопътната мрежа на
Швейцария е с дължина 2 422 км, което я прави един от най-употребяваните видове
транспорт. Над 360 милиона пътници се възползват от услугите на „Swiss Federal
Railways“всяка година. Швейцария е страна без излаз на море и разполага само с малки
пристанища на своите реки, като пристанището на Базел. През страната минават и над
1500 км тръби с природен газ и 95 км с нефт.
Швейцария е държавата, която се счита за екологично най-стабилна в световен
мащаб. Това включва устойчиви екосистеми, опазване на климата, развито
биоземеделие и много други фактори. Страната може да се похвали с високо качество
на своите водни и горски ресурси, чистотата на въздуха, както и с положителния ефект
от тях върху здравето на населението. Един от основните фактори за екологичното
развитие на Швейцария са нейните природни ресурси. оже да се каже, че страната е
бедна откъм природни ресурси. Разполага с дребни залежи на минерали и манган, а
въглищата се набавят чрез внос. Има обаче и материали, които са ценни за търговска
експлоатация, като например лайм, сол, пясък, глина и мрамор. Алуминия е също част
от тази група за търговска експлоатация. Водещата компания в Европа за производство
на алуминий за 2010 година е швейцалската „Novelis Switzerland S.A“. По сведения на
експерти, в страната няма да се търсят нови метални мини в близко бъдеще.
Благодарение на най-големия си актив, хидроенергетиката, Швейцария успява да
запази баланс, като по този начин доставя голямо количество електроенергия в
индустрията.
Вторият важен фактор за екологично развитие е климатичното изменение. От
началото на 20-ти век до сега средната годишна темперетура се е покачила с 1,6
градуса, както са се покачили и средните годишни валежи в страната. Благодарение на
това, през последните два века експертите могат да потвърдят, че ледената покривка на
швейцарските езера, значително се е стопила. Също така по данни на експерти, се
предвижда през следващите 50 години да се запази тенденцията на покачване на
температурите в страната. Предвижда се също, че снежната покривка ще се стопи над
половината в по-ниските региони и с 30% в по-високите, като това пряко би повлияло
на туризма в страната, тъй като едни от най-известните зимни курорти се намират
именно в Швейцария. Повишената температура, причинена от покаченото ниво на
озона, кара швейцарците да предприемат мерки срещу замърсяването на въздуха, който
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дишат. През изминалата година публичният транспорт е с намалени тарифи за неговата
употреба, като по този начин се насърчава населението да използва градски автобус
вместо лични автомобили с цел намаляване на нивото на замърсеност. Според
експерти, нивото на озона е достигнало до 260 микрограма на кубичен метър, докато
допустимата норма е 130. След наскоро нашумелия скандал за фалшифициране на
вредните емисии на най-големия производител на автомобили „Volkswagen AG“
Швейцарската федерална пътна служба предлага забрана на движение на автомобили
от германската група с дизелови двигатели, притежаващи софтуер, проектиран да
изкривява контрола на замърсяванията. Това са едва няколко примера за това как
Швейцария се справя със замърсяването не само на въздуха, но и на околната среда.
Тук е изграден първият жилищен коплекс на територията на Европа, изцяло без
химикали. Мястото е създадено за хора с чувствителност към химикалите и вредните
лъчения, за да могат да живеят по-нормален живот без изолация. А по въпроса с
боклука швейцарците стигат до крайност в името на чистотата. Със своята изградена
система за разделно събиране на отпадъци и с помощта на последните иновации в
технологията за рециклирането им те успяват да се справят с проблема, който е общ за
целия свят. Нещо повече, на всеки, който възразява да участва в изградената система,
се налага глоба. Това е още един пример, с който швейцарците доказват, че държат на
чистотата и се борят с всички видове замърсяване. Не на последно място за
екологичното развитие на страната е и фактът, че швейцарците се стремят да използват
възобновяеми източници, както и да влагат големи инвестиции в тяхното
усъвършенстване. Един от най-важните източници на възобновяема енергия е водната
енергия. Използват се още слънчевата, вятърната и геотермалната енергия. Енергията
от биомаса не отсъства от енергийния микс на възобновяеми източници, които на този
етап покриват над 55% от производството на електроенергия в страната. Най-голям дял
от новите форми на възобновяема енергия се пада именно на енергията от биомасата,
включваща употребата на дърва и биогаз, защото количеството на произвжданата
слънчева и вятърна енергия е едва под 1% . Енергийната политика на Швейцария има за
цел да повиши енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници с 10% до
2030 година.6
В социален аспект Швейцария не отстъпва позиции спрямо държавите-лидери в
световен мащаб. Една от основните части на социалното развитие на една държава се
пада на здравеопазването. В Швейцария то лежи на раменете на частните осигурителни
дружества, както и на частни лечебни заведения. Страната разполага и с няколко
държавни заведения, но здравната система има преди всичко частен облик. Още през
2014 година се появяват недоволни и протестиращи срещу този факт, тъй като за пообикновените граждани с ограничен бюджет постъпването и осигуряването в частни
дружества е недостъпно. С предложението на левите партии в страната да се изгради
държавна система за здравно осигуряване, но над 60% от гласоподавателите отхвърлят
тази идея. До ден днешен проблемът с частното здравно осигуряване остава.
Друг фактор за социалното развитие на една държава е нейното образование. В
Швейцария и този сектор е на високо ниво. Държавни, както и частни заведения
образоват населението на страната, а със своята усъвършенствана специалност,
известна в цял свят, хотелиерството нарежда държавата на първите места. В зависимост
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от местоположението на учебното заведение се определя езикът, на който ще се
преподава. Немския и френският са най-употребяваните езици. По данни на експерти,
за 2016 година се очаква покачване с 1,5%, на завършилите висшисти в страната. Над
половината дипломирани швейцарци остават в страната и по този начин помагат за
нейното развитие, ефективно прилагайки наученото.
Въпреки богатия си облик, в Швейцария съществуват и социално слаби хора, хора
с тежки здравословни проблеми, както и много бездомни. Страната обаче разполага с
организацията “Swiss Solidarity”, която подпомага със средства лица и семейства в
голяма финансова нужда. Помощта се състои в еднократна финансова вноска,
предоставена от публични и частни институции. Директни заявления от лица, които
търсят помощ, не се вземат под внимание. Самите заявления трябва да бъдат подадени
от държавна социална служба. Разбира се, съществуват критерии, които трябва да
бъдат изпълнени, за да се одобри дадено заявление. Държавата разполага и със система
за социално осигуряване, към която всички, които работят в Швейцария, дават своя
принос. Тази система обхваща следните случаи: болест или злополука, майчинство,
държавна пенсия, обезщетения за инвалидност, както и обезщетение за безработните.
Освен за собствения си народ, държавата се грижи и на интернационално ниво. Чрез
организацията “The Swiss Foundation of the ISS” тя осигурява помощ на деца и
семейства, изправени пред социални или правни проблеми. Идеята на тази организация
е, че всяко дете трябва да расте в стабилна семейна обстановка, даващa му най-добрите
перспективи за развитие.
В Швейцария стандартът на живот достига също най-високи нива. По статистика
на експерти, населението в столицата Цюрих е едно от най-щастливите, точно поради
високия стандарт на живот. За изминалата година минималната работна заплата в
държавата е около 4000 швейцарски франка. Въпреки високото минимално
възнаграждение, е проведен референдум за повишение на заплатите. Редица големи
частни фирми, икономисти, както и търговски сдружения отхвърлят идеята за
повишение със съображението, че това би довело до намаляване на
конкурентноспособността. Министърът на икономиката също не приема идеята, тъй
като смята, че наличието на долна граница на залатите е заплаха за няколко сектора,
сред които дребната търговия и селското стопанство. Той смята, че по този начин
хората с по-ниски месечни възнаграждения биха пострадали, като останат без работа.7
Благодарение на месечните възнаграждения швейцарците успяват да си позволят
множество екскурзии, достъп до културни мероприятия, висококачествен транспорт с
луксозни автомобили, както и много други социални придобивки.
Политиката на Швейцария се провежда в рамките на многопартийна федерална
демократична република. Изпълнителната власт се упражнява от правителство и
федерална администрация и не е концентриранa в един човек. Федералната
законодателна власт принадлежи на правителството и на двете камари на Федералното
събрание на Швейцария. Съдебната власт е независима от изпълнителната и
законодателната. Страната е най-близката държава в света до пряката демокрация. За
всяка промяна в конституцията задължително се свиква референдум, а за всяка промяна
в закона може да бъде поискан референдум, но това не е задължителен. Чрез
референдума гражданите могат да поискат отвод на всеки закон, гласуван от
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федералния парламент. В страната има 5 партии, представени във Федералния съвет,
които се наричат още правителствени партии. Те са: Свободната демократическа
партия, Социалдемократическата партия, Християндемократическата партия,
Швейцарската народна партия и Консервативната партия на Швейцария. Със
съвместни усилия политиката на страната успява да подреди всеки един аспект от
постиженията на Швейцария и да ги утвърди като най-добрите в световен мащаб.
3. Заключение
Швейцария е страна с висок жизнен стандарт и устойчиво балансирано развитие
на икономиката. Тя е държава, в която 95% от характеристиките на икономическото,
социалното и екологичното развитие я издигат на световно ниво. Държавата е
достигнала и поддържа едно от най-добрите равнища на качеството на живот. С
високата минимална заплата, екологично стабилния климат и множеството други
фактори, Швейцария е предпочитана от много хора за живеене. Стандартът на живот
остава почти несравним с коя да е от по-слабо развитите държави от ЕС, като например
Румъния или Словакия. За нас българите Швейцария остава повече като дестинация за
туризъм или професионално ориентирана практика, отколкото като място за живеене,
тъй като не винаги най-доброто и най-лъскавото означава, че непременно начинът на
живот може да е успешен. В крайна сметка обаче Швейцария може да служи за пример
как трябва да се управлява и издига една държава, за да се постигне устойчиво развитие
на икономиката.
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ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ
И ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ
Анна-Мария Арнаудова

RELATIONS BETWEEN THE GROSS DOMESTIC PRODUCT
AND THE GOVERNMENT EXPENDITURE
Anna-Maria Arnaudova

Резюме: Въз основа на официални статистически данни за периода 1999 – 2014 г. е
осъщестен регресионен анлиз на зависимостта между брутния вътрешен продукт и
държавните разходи в България. Използвана е кривата на Армей.
Ключови думи: вътрешен продукт, държавни ръзходи, регресионен анализ, крива на Армей.

Abstract: Based on statistical data for the period 1999 – 2014 e regression analysis is realized of the
relation between the GDP and the government expenditure in Bulgaria. The Armey curve is used.
Keywords: domestic product, government expenditure, regression analysis, Armey curve.

Обхватът на дискусията относно намесата на държавата с цел подпомагане или
ограничаване темпа на икономическия растеж е много широк. Една част от
изследванията доказват негативите от всеобхатната роля на публични сектор върху
развитието на икономиката, а от друга страна защитниците на по-голямо държавно
участие в икономиката застават зад идеята, че нарастването на публичните разходи
води до предоставяне на по-голямо количество и по-добро качество публични блага.
Всичко това породи идеята да се разгледа зависимостта на брутния вътрешен продукт и
държавните разходи, използвайки статистически методи, на базата на които да се
установи връзката между двете величини.
Обикновенно брутният вътрешен продукт се изчислява по рзходния подход и се
изразява чрез следното уравнение:
GDP = C + I + G + X, където:
С (consumption) са разходите на консуматорите за крайни продукти и услуги;
I (investment) са инвестициите на компаниите;
G (government purchases) са правителствените покупки или правителствените
разходи;
X (net export) е нетният износ;
Настоящият анализ е базиран на кривата на Армей, за която е добре известно, че
представя най-доброто съотношение между държавите разходи и брутния вътрешен
продукт. Наблюденията върху кривата показват (вж. фигурата по-долу), че от началото
на параболата до точка B с нарастването на държавните разходи се увеличават и
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стойностите на брутния вътрешен продукт. Стигайки до пределната си точка,
правопропорционалното повишаване забавя своя темп. В тази точка реалната стойност
на брутния вътрешен продукт достига своя максимум. Резултат от последвалото след
нея увеличаване на държавните разходи е спадът в брутния вътрешен продукт. След
точка B до точка C действа законът за намаляващата възвръщаемост. Вследствие на
него държавните разходи не дават необходимия ефект и започва спад в темповете на
икономическия растеж.

Фиг. 1. Растеж на темпа на БВП
За установяване формата на зависимостта между брутния вътрешен продукт и
държавните разходи използваме регресионен анализ. Това е статистически метод за
количествено изследване на зависимости. Чрез него се измерва степента на влияние на
конретни фактори върху даден резултат. В статистиката е прието зависимата
променлива (резултатът) да се обозначава с Y, а независимата променлива (факторът)
да се обозначава с X.
Регресионният анализ е представен таблично, като държавните разходи са
независимите променливи, а брутният вътрешен продукт е зависима променлива или по
друг начин казано, брутният вътрешен продукт е резултатът.
Данните, които са използвани, са за периода 1999 – 2014 г., тъй като всеки един
статистически метод дава по-вярна преценка, когато базата данни обхваща по-дълъг
период от време. Причината, поради която не се включена вече изминалата 2015 г., е
защото в момента на представянето на разработката не бяха все още публично
оповестени съответните данни.
Основен измерител на регресионни връзки е регресионното уравнение. То
изразява в аналитичен вид или по друг начин казано – в математическа форма, връзката
между резултата и фактора.
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За намиране на неизвестните параметри (a и b) се съставя система от две
уравнения, която има следния вид:
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Чрез системата от две уравнения намираме неизвестните a и b, откъдето можем
да построим права, която показва зависимостта между държавните разходи и брутния
вътрешен продукт за изследвания период.

От съответната графика се вижда, че зависимостта между брутния вътрешен
продукт и държавните разходи е права линия. Следователно, с увеличението на
държавните разходи брутният вътрешен продукт също увеличава своите стойности.
За да можем да построим крива на Армей за изследвания период, трябва да
решим регресионно уравнение от втора степен. То има следния вид (неизвестните
параметри се намират чрез съставяне и решаване на система от три урявнения):

Намирайки неизвестните, можем да определим оптималната сума на нарастване
на държавните разходи спрямо брутния вътрешен продукт, което всъщност
представлява кривата на Армей.
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С помощта на кривата на Армей може да се направи заключение, че през
изледвания период държавните разходи все още не са достигнали своя оптимален
размер и тяхното последващо увеличение не би довело до спад на брутния вътрешен
продукт (поне към този момент).
Вторият метод, който ще използваме, е корелационен анализ. Това е
статистически метод, чрез който се измерва силата на зависимостта между даден
резултат и един или няколко фактора. В анализа са включени два коефициента:
коефицинт на корелация на Браве и коефициент на определението.
Коефициентите на корелация могат да варират в граници от –1 до +1. В
статистиката е възприета скалата за оценяване степента на зависимост между
изследваните променливи според числовите значения на коефициентите на корелация.
Когато по абсолютна стойност те са до 0,3, зависимостта е слаба, над 0,3 до 0,5
зависимостта е умерена, над 0,5 до 0,7 зависимостта е значителна, над 0,7 до 0,9 е
силна , а над 0,9 тя е много силна.

Коефициентът на корелация на Браве се прилага за измерване на праволинейни
зависимости. Този коефициент може да бъде с положителен или отрицателен знак и да
варира в граници от –1 до +1.
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Коефициентът на оределението показва каква част (колко процента) от
промените в резултата се дължат на промените в конкретните фактори.
От получените резултати за коефициента на корелация на Браве и коефициента
на определението може да се заключи, че зависимостта между държавните разходи и
брутния вътрешен продукт е значителна и че приблизително 30% от брутния вътрешен
продукт се образува на база разходваните държавни средства.
В заключение може да се каже, че държавните разходи не са достигнали своя
оптимален размер и съществуват граници, в които те могат да бъдат увеличавани, но
държавата трябва внимателно да следи този процес, защото прекомерното увеличение
би довело до спад на икономическото развитие на Република България.
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РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА
„ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ“ В УСЛОВИЯТА
НА ИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ И ДИНАМИЧЕН
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Елина Дичева, Ивоин Дичев

DEVELOPMENT OF CARGO INSURANCE IN CONDITIONS
OF ECONOMIC INSTABILITY AND DYNAMIC INSURANCE
MARKET IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Elina Dicheva, Ivoin Dichev
Резюме: В статията се разглежда една от най-старите застраховки – „Товари по време
на превоз“. Проследена е нейната история и е анализирано развитието й в България в
периода 2004 – 2015 г.
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Abstract: The paper considers one of the oldest insurances – the “cargo insurance”. Its history is
followed and its development in Bulgaria is analyzed during the period 2004 – 2015.
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1. Въведение
Застраховката „Товари по време на превоз” (известна накратко като застраховка
„Карго”) е специализиран клас застраховане. Тя е една от най-старите видове
застраховки, която с течение на времето непрекъснато се е усъвършенствала и
адаптирала към бизнес потребностите. Смята се, че първите примитивни форми са
възникнали във връзка с морската търговия около 3000 г. пр. н. е.1,2 Налице са сведения,
че първата формална полица по застраховане на товари е издадена през 1384 година в
Италия.1,2

1

За подробности виж History of Marine Cargo Insurance-http://www.cargoins.com/history_content.html;

2

HISTORY OF MARINE INSURANCE-http://marine-cargo-insurance.blogspot.bg/2012/07/history-of-marineinsurance.html
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През 1688 година кафенето на Лойд се превръща в притегателен и оживен
център, където се осъществяват сделки между застрахователи и търговци. По-късно,
през 1769 година е основана организацията, известна днес като „Лондонският Лойдс”,
която по-късно става най-известният световен застрахователен център (пазар, борса).
2. Обект, цели и регламентация на застраховането на товари
Въпреки че, сключването на застраховката „Карго” не е императивно
предвидено от закона, към днешна дата, разглеждайки статистиката на
застрахователните компании в световен мащаб, можем лесно да се ориентираме за
размерите на вноса и износа на стоки при международната и вътрешната търговия.
Обект на „Карго” застраховката са загубите, причинени на товарите от
опасности при транспортирането им по суша, въздух или вода и комбинациите между
тези видове транспорт.
Целта при застраховането на товари е тежестта на щети на товара, настъпили в
резултат на съпътстващите транспортирането на стоки рискове, да се пренесе от
търговеца на стоки (износител, вносител посредник и пр.) върху застрахователя.
Застраховката предоставя застрахователно покритие на всякакви (освен изрично
упоменатите и изключени по общите условия и по принцип) видове товари, стоки,
вещи, предмети и други, превозвани от юридически или физически лица по договори за
внос, износ, транзит или вътрешни превози, за които има валидно сключен договор за
превоз.
Видът, реквизитът, съдържанието и формата на договора за превоз на
товари зависи от използваното превозно средство – договор за железопътен,
автомобилен, въздушен, речен, морски и комбиниран превоз. Подобно разграничаване
има конкретно практическо значение с оглед и на предоставянето на адекватна и
гъвката застрахователна протекция. Исторически, застрахователната теория и практика
са развили и усъвършенствали разглеждания вид застраховане и в зависимост от
икономическите и технически особености на различните видове транспорт и
транспортни средства. Интензивната международна търговия, необходимостта от
ефикасна застрахователна защита, както и унифицирането на правилата по начина на
застраховане, са породили необходимостта от изграждане на международно-правна
регламентация в отделни Конвенции. Те имат почти глобално значение.
В международната практика е установено договорът за „Карго“ застраховка да
се сключва във вида и формата на морската застраховка, независимо от типа на
превоза. Въпросите за договора за морска застраховка са уредени в глава Х на Кодекса
за търговското корабоплаване (КТК). Правилата на този Кодекс се прилагат, доколкото
страните не са уговорили друго. В практиката на международния застрахователен пазар
се прилагат условията на английската карго полица с нейните разнообразни клаузи,
които изразяват типичното, повтарящо се за всички случаи. Уговорените в договора за
„Карго“ застраховка Лондонски клаузи се прилагат за всички видове транспорт,
независимо че приоритетно касаят морско застраховане. Застрахователното покритие за
товарите по време на превози е в съответствие с действащите на международния пазар
Институтски Карго Клаузи (Institute Cargo Clauses), основните от които са /А/, /В/ и /С/.
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Най-новите институтски карго клаузи са в сила от 1 януари 2009 година, като
промените са основно в посока на осъвременяване на текста, избягване на двусмислие и
разширяване на покритието в полза на застрахованите лица. Част от последните
изменения е и включването на риска „Тероризъм“. Всеки застраховател посочва в
общите си условия, по коя институтска карго клауза сключва застраховката.
3. Кратка история на каргозастраховането в България
В България застраховането на „Товари по време на превоз“ се въвежда през 1897
година от две застрахователни дружества – „Балкан“ и „България“. Една от причините
развитието на тази застраховка да не е динамично е, че в началото резултатите от нея за
дружествата са загуба. През последните години на Първата световна война, обаче
квотата на щетите се движи в границата от 70% до 85.5%.
Позовавайки се на ретроспективния анализ за развоя на транспортното
застраховане откриваме една пряка зависимост между състоянието на международната
икономика и развитието на този клон на общото застраховане. Според данни от
Годишника на Държавния надзор върху частните застрахователни предприятия (от
1937 година) през 30-те години на миналия век застраховането на „Товари по време на
превоз“ претърпява срив, свързан с международната икономическа криза. Най-дългата,
най-широко разпространилата се и най-дълбока икономическа депресия на ХХ век в
световен мащаб започва през 1929 година и продължава до края на 30-те - началото на
40-те години на ХХ век (различните страни по света започват да се възстановяват от
кризата по различно време). От 1929 година до 1936 година има ежегоден спад в
брутния премиен приход на дружествата по застраховка „Карго“ – ако през 1929 година
събраната премия е в размер на 104 319 187 лева, то през 1936 година събраната премия
е едва 11,46% от нея – 11 964 348 лева.
4. Развитие на застраховка „Карго” в периода 2004 -2015 година
В следващото изложение е представено развитието на застраховка „Карго” през
един сравнително продължителен период, обхващащ и периода на световната криза от
2007 година. Това развитие е представено главно чрез основните измерители премиен
приход и пазарен дял. Извършен е кратък, но показателен анализ, на базата на който са
направени съответни изводи за състоянието и динамиката на разглежданата
застраховка, както и за обстоятелствата, довели до установените ситуации.
Специализираният характер на застраховката „Карго” е съществена
предпоставка всяко нарастване или спад в икономическата активност в страната да
рефлектира върху увеличаването или намаляването на дяла на застраховката в общия
обем на сключените застрахователни договори. Разглеждайки периода от 2004 – 2015
година, установяваме постоянното присъствие на застраховката в справките на
застрахователните дружества. Наблюдаваме стойности от около 1,3% от общия пазарен
дял средно за периода. Развитието и носи характерните белези на развитието на
световната икономика.
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Таблица 1. Премиен приход и пазарен дял на застраховка „Товари по време на превоз“
за периода 2004-2015 г.
Премиен приход в общото застраховане, премиен приход по застраховка „Товари по време на
превоз“ и пазарен дял на застраховка „Товари по време на превоз“ от общия премиен приход в
общото застраховане за периода от 2004 година – до 2015 година
година
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Общ премиен приход в
общото застраховане*

Премиен приход по застраховка Пазарен дял на застраховка
"Товари по време на превоз"* "Товари по време на превоз"

740 935 157.43 лв.
919 189 395.08 лв.
1 060 137 931.40 лв.
1 268 582 389.46 лв.
1 532 438 439.81 лв.
1 456 839 769.44 лв.
1 374 786 757.52 лв.
1 362 056 137.99 лв.
1 336 061 604.92 лв.
1 423 472 145.05 лв.
1 434 333 079.54 лв.
1 570 534 476.21 лв.

14 421 448.87 лв.
15 198 860.91 лв.
17 723 025.80 лв.
18 803 047.48 лв.
18 214 855.19 лв.
12 791 563.02 лв.
13 666 334.61 лв.
15 116 330.76 лв.
14 578 450.20 лв.
15 805 482.09 лв.
15 619 458.89 лв.
17 144 536.57 лв.

1.95%
1.65%
1.67%
1.48%
1.19%
0.88%
0.99%
1.11%
1.09%
1.11%
1.09%
1.09%

Източник: По данни на застрахователите, представени в КФН съгласно
Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и
съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на
застрахователите и на здравноосигурителните дружества.
От данните в таблицата могат да се направят някои общи, но достатъчно
показателни констатации относно динамиката на премийния приход и дяла на
застраховка „Карго” в общото застраховане за разглеждания период.
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Фиг. 1. Развитие на пазарния дял по застраховка „Товари по време на превоз“ за
периода от 2004 – 2015 година

Значителното нарастване на търговията и благоприятната монетарна политика,
провеждана от водещите индустриални страни, поддържат високи нивата на
стоткообмен. Така, за периода 2004– 2008 година наблюдаваме известен спад, който се
дължи по-скоро на избора на собствениците на превозваната стока да разчитат на друг
застрахователен договор – „Отговорност на превозвача“, въпреки ограниченото
покритие, което предоставя той. Поради специфичния си характер, застраховката
„Карго” засяга интересите на сравнително по-малък кръг от икономически бизнесединици и субекти. Това неминуемо довежда и до спад, а понякога и до липса на
солидна и устойчива маркетингова политика от страна на лицензираните дружества с
цел нейното популяризиране.
Резкият спад, започващ от края на 2008 година и началото на 2009 година,
съвпада с бързо развилата се глобална финансова и икономическа криза през 2008 2009 година. Тя довежда до силно забавяне на икономическия растеж на световно ниво,
а в някои страни и до свиване на икономиката. Търговските потоци, а и свързаните с
тяхното обслужване дейности, в целия свят намаляват от края на 2008 година.
Динамиката на търговските потоци за един продължителен период (1981-2009 г) е
представена чрез следващата диаграма.

Фиг. 2. Обем на световната търговия през периода 2006 – 2009 година

Следва да се отбележи, че намаляването на размера на събраните премии се
дължи не само на ниските нива на стокобмена и по-малкия брой сключени договори, но
и на спада в цените на превозваните суровини, което рефлектира върху
застрахователните стойности, върху застрахователните суми по договорите, а оттам и
върху изискуемите премии.
В България, периодът от 2010 г. до 2014 година се отличава с относителна
нестабилност в продажбите на застраховка „Карго“. Но не може да се твърди
категорично, че пласирането на застраховката е в пряка зависимост и закономерност в
цялостното развитие на българския застрахователен пазар. Спецификите на нашия
пазар са свързани с доминирането предимно на автомобилното застраховане. В
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резултат на нестабилността на равнищата в международния стокообмен отново са
налице т. нар. „амплитудни разлики“. През 2010 и 2011 година част от ръста по
застраховка „Карго“ се дължи на спада в склонността към риск (повишаване на
интереса към застраховането) от страна на собствениците и търговците на стоки и
желанието им да минимизират възможностите от евентуални загуби, които в
комбинация с условията на трудно възстановяващите се пазари биха могли да ги
доведат до сериозни финансови затруднения.
Таблица 2. Ръст на общия премиен приход в общото застраховане и на премийния
приход по застраховка "Товари по време на превоз" в проценти за периода 2004-2015година

Ръстове на общия премиен приход в общото застраховане и на
премийния приход по застраховка "Товари по време на превоз" в
проценти за периода 2004 година - 2015 година
ръст в проценти на
ръст в проценти на премийния
общия премиен приход в приход по застраховка "Товари по
година общото застраховане*
време на превоз"*
2004
2005
24.06%
5.39%
2006
15.33%
16.61%
2007
19.66%
6.09%
2008
20.80%
-3.13%
2009
-4.93%
-29.77%
2010
-5.63%
6.84%
2011
-0.93%
10.61%
2012
-1.91%
-3.56%
2013
6.54%
8.42%
2014
0.76%
-1.18%
2015
9.50%
9.76%
*Изчислен чрез индекса Compound annual growth rate

През 2013 година износът на Европейския съюз вече отчита рекордно високо
равнище – 1 737 милиарда евро, което представлява увеличение от 3,2 % спрямо
предходната година. Вносът на стоки в Европейския съюз през 2013 година намалява с
6,5 % и се оценява на 1 682 милиарда евро. От гледна точка на изпращанията,
търговията със стоки между държавите-членки (търговията в рамките на Европейския
съюз) през 2013 година се оценява на 2 839 милиарда евро. Значението на вътрешния
пазар на Европейския съюз се подчертава от факта, че във всяка от държавите- членки
на Европейския съюз размерът на търговията със стоки в рамките на Европейския съюз
е по-висок от този на търговията с държави извън Европейския съюз, с изключение на
Гърция и Обединеното кралство. Продажбите на застраховка „Карго“ в България имат
вече ръст от 8,42% за 2013 година спрямо 2012 година.
След публикуване на статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН) за
2015 година може да се заключи, че застрахователният пазар в България се развива и
бележи ръст от 9,5%. Въпреки, че повишението се дължи преди всичко на
автомобилното застраховане, това е годината, в която параметрите на ръста по
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продажби на застраховка „Карго“ се доближават най-много до тези на общия премиен
приход в общото застраховане.

Фиг. 3. Графично представяне на ръста на общия премиен приход в общото
застраховане и на премийния приход по застраховка "Товари по време на превоз" в проценти за
периода 2004 2015 година

Съществен принос към балансиране на рисковите показатели има и желанието
на застрахователните компании да компенсират високата ощетимост по застраховки
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“ на сухопътни превозни
средства със събиране на премия от по-малко рискови договори, каквито са и
застраховките „Товари по време на превоз“. Предлаганите тарифни числа варират в
стойности от под 0.1% до няколко процента, като през изминалата година се
наблюдаваше спад, дължащ се на високите нива на ценова конкуренция. В това
отношение дава отражение и тенденцията за изграждане на презастрахователни
програми и аранжиране на презастрахователни договори с чужди контрагенти. Така се
създава възможност за работа с по-високи подписвачески лимити и свобода за
поемането на по-голяма отговорност от страна на застрахователните дружества.
Значително увеличение се наблюдава в броя на полиците, по които
застрахованата стока са „средства, свързани с отбраната“. Обичайно е
застрахователната полица да бъде с валидност само на територията на Република
България или до напускането й.
5. Заключение
От изложеното по-горе може да се направи заключението, че развитието на
продажбите по застраховка „Товари по време на превоз“ не е в пряка зависимост само
от тенденциите на българския застрахователен пазар. Увеличаването на продажбите и
премийния приход по този вид застраховка в голяма степен зависи също от
международния стокообмен и склонността на износители и вносители на стоки да
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пренасят риска към застрахователите. Проучванията ни показват още, че поради
намалената възможност за прилагане на различни видове конкурентни стратегии, освен
ценовите, тенденцията за поддържане на ниски тарифни числа ще се запази в обозримо
бъдеще.

NOTES
1. History of Marine Cargo Insurance-http://www.cargoins.com/history_content.html;
2. HISTORY OF MARINE INSURANCE –
http://marine-cargo-insurance.blogspot.bg/2012/07/history-of-marine-insurance.html
3. Статистика на Комисията за финансов надзор
4. Евростат http://ec.europa.eu/eurostat;
5. United Nations. Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its
Impact on Development. The World Financial and Economic Crisis and Its Impact on
Development. Report of the Secretary General. 22 June 2009. A/Conf.214/4*, р. 15.

REFFERNECES
Тасев, А. (2012). Застраховането в България. София: ИК „Славина“.
.

Mrs. Elend Dicheva, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia
Mr. Ivoin Dichev, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia

39

ПРОБЛЕМИ
НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КАЗАХСТАН
Нурсеит Игилманов

PROBLEMS
OF STABLE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN
Nurseit Igilmanov

Резюме: В статията се анализира общото състояние на икономиката в Казахстан и
тенденциите за нейното развитие, включително социалното и екологичното развитие.
Въз основа на анализа се обосновава идея за устойчиво развитие.
Ключови думи: икономика, развитие, социално развитие, екологично развитие, перспектива,
устойчиво развитие.

Abstract: The paper analyzes the general state of Kazakhtan’s economy and the tendencies of its
development including social and ecological development. Based on the analysis an idea of

stable development is backed with arguments.
Keywords: economy, development, social development, ecological development, perspective, stable
development.

1. Въведение
Устойчивото развитие характеризира цялостното състояние на икономиката на
определена страна и дава възможност да се прогнозират по-нататъшни тенденции. То е
свързано с решаване на сериозни проблеми с глобален, регионален и национален
характер. Актуалността му за съвременното общество се обуславя от необходимостта
за предприемане на спешни мерки за решаване на проблеми със социалноикономически и екологичен характер – промените в климата, нарастващата бедност,
икономическите и финансови кризи, изчерпването на природните ресурси,
задълбочаващата се неграмотност, застрашителното влошаване на системите за
здравнопазване, масовата безработица. Необходимо е тези проблеми да намерят бързи
и адекватни решения, които да имат дългосрочен характер и да се основават на
перспективи с подчертано качество на растежа. Икономическият растеж би следвало да
се разглежда паралелно с мерките за намаляване на неравеноството в доходите,
създаване на работни места, подобряване на публичните услуги, в достъпно и
качествено здравнопазване и оброзование, опазване на околнота среда с приоритет
намаляване на вредните емисии и борба с климатичните изменения.
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Същевременно, поддържането на устойчив бизнес климат не е възможно да бъде
постигнато без наличието на силна и стабилна банкова система, която да осигурява
необходимия ресурс за инвестиции и подсигуряване на капитал за изпълнние на
критериите във всяко едно от трите основни напревления на устойчивото развитие.
Именно това налага разглеждането на състоянието на финансовата система и нейната
стабилност, за да се гарантира устойчиво управление на ресурсите в икономиката и
постигане на по-високи нива на иновации. Макроикономическите индикатори – БВП,
платежният баланс и инфлацията – очертават общите икономически тендеции и
рисковете, на които са изложени финансовият сектор и икономиката като цяло, но позадълбоченото проследяване на развитието и състоянието на банковия сектор дава
много по-реалистична представа за настоящите и бъдещи възможности за устойчиво
развитие.
Основният проблем, който се поставя във фокуса на настоящото научно
изследване, е как да се приложат на практика заложените цели за устойчиво развитие,
предвид съществуващите проблеми от глобален, региоален и национален характер и
същевременно, как да се превърнат набелязаните проблеми в дългосрочни и позитивни
перспективи. Авторът поддържа тезата, че независимо от степента на влошаване на
икономическото развитие, както и някои тревожни сигнали по отношение на
стабилността на финансовата система, набелязаните цули следва да се прилагат и
постинат при едновременно развитие във всяко едно от трите основни напреления на
устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично. Целта на тази работа е
да определи устойчиво развитие на кономиката в Казахстан.
2. Икономиката на Казахстан – общо състояние и тенденции
2.1. Обща информация за държавата
2.1.1. Територията на Казахстан е 2 724 900 кв. км и страната се намира на девето
място в света по територия след Русия, Китай, САЩ, Аржентина, Бразилия, Канада,
Индия и Австралия и на второ място сред страните в ОНД.
2.1.2. Населението наброява 17 498 100 души. В Казахстан живеят представители на
131 националности. Съставът на населението е предимно от казахи (около 60%) и
руснаци. На територията на страната живеят и големи групи украинци, немци, татари,
узбеки белоруси, корейци и турци.
2.1.3. Столица е град Астана, в превод от казахски означава „столица“.
2.1.4. Националната валута е тенге и се превежда от казахски като „пари“.
2.1.5. Езици – дъражавен език в Казахстан е казахският, отнасяц се към групата на
тюрските езици. В държавните учреждения и в органите на местното самоуправление
успоредно с държавния език официално се използва руски език за междунационално
общуване. В съответствие с поръчението на държавния глава, към 2025 г. трябва да
приключи процесът на замяна на кирилицата с латинска азбука на казахския език.
2.2. Икономически растеж
2.2.1. Влияние върху социално-икономическото развитие на Казахстан през 2014 г.
оказваха външни и вътрешни фактори, свързани с встъпването на страната в
Евразийския икономически съюз, спада на цените на нефта, на металите и на други
41

полезни изкопаеми на международните пазари, на фона на нестабилността и
финансово-икономическата криза в Русия, въведените от ЕС и Русия взаимни санкции
във връзка с обстановката в Украйна. В съответствие с официалните статистически
данни, БВП на Казахстан през 2014 г. е 212,250 млрд.щ.д. Според казахстанската
статистика е отбелязан ръст от 4,3% на БВП през миналата година, което обаче е
условно и е валидно само за неговото изражение в местна валута (38 033 064,4
млн.тенге). Този темп на растеж е най-нисък за последните пет години.
Реалното определяне на основните показатели на БВП в парично изражение се
усложнява от извършената през миналага година 20% девалвация на местната валута и
промяната на курса й спрямо щатския долар. На практика, в стойностното изражение на
БВП в щ.д. е налице спад от 19,6 млрд.щ.д. спрямо 2013 г., когато той е възлизал на
231,875 млрд.щ.д. БВП на глава от населението през 2014 г. е 12 276,5 щ.д. спрямо 13
611,5 щ.д. през 2013 г. Паралелно със спада на този показател, през миналата година е
отбелязано увеличаване на населението на Казахстан с 256 000 души.
Обемът на инвестициите в основен капитал през периода януари-декември 2014
г. е съставлявал 6574,7 млрд. тенге, което е с 3,9% повече спрямо 2013 г. (към
07.07.2015 г. 1 евро = 205 тенге). През 2014 г. се демонстрира липсата на забележим
растеж в повечето основни казахстански икономически сектори.
В сферата на промишлеността е отбелязан ръст от 0,2% спрямо 2013 г. В
преработващата промишленост ръстът е от 1%, в електроснабдяването, подаването на
газ, пара и въздушно кондициониране - съответно 2,3%.
Брутният обем произведена селскостопанска продукция и услуги през 2014 г. е
нараснал с 0,8% спрямо 2013 г. В областта на растениевъдството е отбелязан спад от
1,6%, а в животновъдството е налице ръст от 3,8%.
Намаление с 5,9% е регистрирано през миналага година. в добива на зърнени и
бобови култури, който е 17,2 млн.т. От този обем, 75,7% се падат на пшеницата.
Спад е регистриран в миннодобивната промишленост и разработката на кариери
(-0,3%), във водоснабдяването, канализационната система, контрола над събирането и
разпределението на отпадъци (-5,5%).
За разлика от производствения сектор, сферата на услугите в Казахстан се
развива с високи темпове. Лидер в това отношение продължава да бъде търговията на
дребно (12,1%). Обемът на търговията на едро е нарастнал със 7,7%. Незначително е
увеличението от 0,9% в сферата на продажбата на хранителни стоки и напитки.
Характерна особеност на развитието на търговията в Казахстан е небалансираността й в
отделните региони. С най-висок ръст тя е в Мангистауска (26%), Алматинска (23%),
Кызылординска (22%), Костанайска (21%) области, а с най-нисък в Атырауска (0,3%),
Източно-Казахстанска (5%), Карагандинска (7%).
В края на 2014 г., с правителствено постановление бе утвърдена Републиканска
карта за индустриализация в периода 2015 – 2019 г. С цел реализиране на приетата
през декември 2013 г. Концепция за влизане на Казахстан сред 30-те най-развити
държави в страната се изпълнява План с мероприятия за периода 2014 – 2016 г.
Политиката за по-нататъшна индустриализация на икономиката се съдържа в
Концепцията за втората петилетка за индустриално-иновационно развитие, насочена
към развитие на обработващата промишленост в определени приоритетни сектори с
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отчитане на регионалната специфика. В процес на реализация е Държавна програма за
индустриално-иновационно развитие на Казахстан в периода 2015 – 2019 г.
С цел развитие на иновациите и оказване на съдействие за технологична
модернизация, в Закона за „Държавна подкрепа на индустриално-иновационната
дейност” са заложени нови данъчни облекчения и преференции за местните
предприятия – с 50% беше намалена данъчно облагаемата база на разходите на
предприятията за научноизследователска, конструкторска и развойна дейност, а
предприятията-недоброползватели задължително отчисляват 1% от годишните си
приходи за развитие на иновационна дейност.
В ежегодния рейтинг „Doing Business” на Световната банка и на
Международната финансова корпорация (IFC) за 2014 г. Казахстан заема 50-то място,
спрямо 53-то за предишната година, изпреварвайки останалите страни от Митническия
съюз – Беларус и Русия, класирани съответно на 63-то и 92-ро място от общо 189
държави.
Показателите на Казахстан по различните критерии са: „получаване на
строителни разрешения” – 145-то място; „регистрация на собственост” – 18-то място;
„разрешаване на неплатежоспособност” – 54-то място; „регистрация на предприятия” –
30-то място; „достъпност до кредитиране” – 86-то място; „защита на инвеститорите” –
22-ро място; „обезпечаване на контрактите” – 27-мо място. Най-лоша позиция
Казахстан заема по показателя „международна търговия”– 186-то място.
Правителството
и
Националната
банка
планират
да
осигурят
макроикономическа стабилност за сметка на реализацията на Концепция за нова
бюджетна политика и приемането на мерки за снижаване на инфлацията до приемливо
за икономическия растеж ниво. Един от приоритетните проблеми, решавани от
Националната банка, е намаляването на равнището на проблемните кредити в
банковата система. Плановете са за съкращаването им до края на 2016 г. до 10%. По
официални данни, през 2014 г. те са заемали 23,5% от общия обем кредити, а през 2013
г. – над 30%.
2.2.2. Безработица – Коефициент на безработица е от 5% до 9%, като в разричните
градове процентът на безроботица е различен. Например в Алмати процентът на
безработица е най-висок 9%.
На годишна база, равнището на инфлацията през 2014 г. е в размер на 7,4 %,
спрямо 4,8 % през 2013 год. Потребителските цени на хранителните стоки са
нарастнали с 8%, на нехранителните стоки са нарастнали със 7,8%, цените и тарифите
на потребителските стоки и услуги са се увеличили със 7,4%.
2.2.3. Енергетика – През 2014 г. в Казахстан работят 2 475 крупни и средни
промишлени предприятия и производства. Обемът на промишленото производство е
възлизал на 18 492 753 млн.тенге, спрямо 18 178 829 млн.тенге през 2013 г.
Република Казахстан е една от най-богатите на енергоресурси страни и е
заангажирана преди всичко с развитието на система от трасета за износ на нефт. На
нейната територия са разкрити повече от 200 полета с нефт и газ. Предполагаемите
нефтени ресурси, които могат да бъдат извлечени, са изчислени на около 7,8 млрд.
тона, а тези с природен газ – на 7,1 трилиона куб.м. Около 70% от тези резерви са
съсредоточени в западните области на страната.
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В момента Казахстан изнася нефт в западна посока главно по нефтопровода КТК
(Каспийски тръбопроводен консорциум) - от голямото местонаходище в прикаспийския
район Тенгиз (със запаси 3,1 млрд. тона и годишен добив около 25 млн. тона, който
трябва да достигне 36 млн. тона през 2016 г.) до руското черноморско пристанище
Новоросийск. Оттам суровината се транспортира с танкери, засега главно до Румъния,
където Казахстан притежава два нефтопреработвателни завода - НПЗ Петромидия (найголемият в страната за преработка на 5,0 млн.тона нефт годишно, разположен до
пристанище Констанца) и НПЗ Вега (с капацитет за преработка на 0,500 млн.тона нефт
годишно, разположен до гр. Плоещ). От 2008 г. в Румъния започнаха доставки на нефт
за НПЗ Петромидия и от ресурсите на казахстанската национална нефтена компания
„Казмунайгаз”.
Каспийският тръбопроводен консорциум е собственик на единствения частен
нефтопровод в Русия и продължава да има за оператор американската компания
Шеврон. През последните години той стана обект на все по-открити заплахи за
принудителна национализация от страна на Руската федерация. Най-големите
акционери в КТК са Русия (24%), Казахстан (19%), Оман (7%) и компаниите Шеврон
(15%), Лукойл и Бритиш Петролеум (по 12,5), Роснефт и Шел (по 7,5 %).
В страната бензиностанциите Ромпетрол се зареждат с горива от НПЗ
Петромидия и НПЗ Вега. Ромпетрол България е член на The Rompetrol Group, създадена
през декември 2002 г. посредством партньорство между The Rompetrol Group NV (85%)
и местни партньори (15%). Всички бензиностанции Ромпетрол в България продават
горива само с марка Ромпетрол.
Основният въпрос, свързан с бъдещото развитие на българо-казахстанското
енергийно сътрудничество, е възможността за доставка и транзит на казахстански нефт
до България и Европейския съюз. Бъдещото увеличение на добива на нефт в Казахстан
насочва интересите на страната към изграждане на нови магистрални нефтопроводи и
придобиване на собственост върху част от тях.
2.2.4. Транспорт – През 2014 г. обемите на превозени товари по всички видове
транспорт възлизат на 3 627 900 тона (за 2013 г. 3 497 900 тона), като най-голям обем
отчита автомобилният транспорт (3 128 500 тона), железопътен транспорт (273 400
тона), тръбопроводен транспорт (221 100 тона), морски (3600 т.). През 2014 г. са
превозени общо 19 967 900 пътници (за 2013 г. – 20 001 500 души).
Производство – През 2014 г. в Казахстан са добити 1 138 435 т. въглища, 80 845 400 т.
суров нефт и съпътстващ газ и 43 183 000 куб. м природен газ. Общият обем на
продукцията от преработката на нефт е 17 967 600 т. Произведени са 3 020 000 т.
бензин и керосин, 5 009 700 т. дизелово гориво, 3 660 900 т. мазут, 2 118 500 т. пропанбутан. Добити са 981 882 кг сребро, 49 207 кг злато, 297 463 т. мед, 324 754 т. цинк.
2.2.5. Потребление – домакинствата в Ребублика Казахстан потребяват 51,77% от БВП.
2.3. Екологично развитие.
2.3.1. Съществена роля за икономическия потенциал на РК играят природните ресурси
– страната е богата на въглища, нефт, природен газ, редица черни и цветни метали,
злато, уран, боксит. Значителните запаси от полезни изкопаеми привличат интереса на
крупни чуждестранни компании. Държавата също полага големи усилия за привличане
на чужди капитали в най-важните отрасли на икономика.
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2.3.2. Климатични изменение и замърсяване. Казахстан е на трето място по уранови
залежи в света. Затова комунистическото ръководство на СССР избира този регион за
ядрен полигон. В североизточната част на Казахстан в близост до град Семей
(Семипалатинск) Съветският съюз е провел общо 467 ядрени опита, от които 120 са на
повърхността на земята. Според проучвания от 1996 г. на територията на страната има
179 000 000 тона радиоактивни отпадъци, които в момента са основният екологичен
проблем на Казахстан. Броят на загиналите и на болните в резултат на радиацията е
неизвестен, но в Северозападен Казахстан замърсената земя няма да се използва
поколения напред .От времето на сталинските съветски петилетки на
реките Сърдаря и Амударя са построени съоръжения и водите им се използват за
напояване на памукови и житни култури в южните републики Узбекистан и Казахстан.
Отклоняването на теченията на реките е екологична катастрофа за Югозападен
Казахстан. Безотточното Аралско море, което е четвърто по големина в света, без
приход на прясна вода се смалява драстично и площта му намалява с 40%, а нивото на
водите със 70%.
2.4. Социално развитие.
2.4.1. Здравнопазване. Към края на 2014 г., общата численост на населението на
Казахстан е 17,4174 млн. души. Естественият прираст на 1000 души е 15,55.
Трудоспособното население е около 67,3% от общото население, т.е. наброява 11,7219
млн. души. Средната възраст при мъжете в Казахстан е 30 години, при жените е 33
години. Очакваната средна продължителност на живота е 75,6 г. при жените и 65,7 г.
при мъжете.
Брой на лекарите в хиляди: 66,0. Брой на среден медицински персонал в хиляди:
163,1. Брой на болнични легла в хиляди: 107,5. Брой на здравни учреждения, оказващи
амбулаторно-поликлинична помощ: 3 566.
2.4.2. Соционални услуги. В Казахстан мъжете се пенсионират на 68 години, а жените
на 58 години. Съществуват отлични ползи (льготы) за жените, пенсионерите,
пенсионерите ВСВ и ВТ, както и за инвалидите първа и втора степен, които имат права
да получат жилище от държава.
2.4.3. Образование. По естеството на образователните програми за обучение в
Казахстан е налице общо и професионално образование. Съществувт следните нива на
образование: предучилищно образование и обучение, средно образование, висше и
следдипломно обучение. Нивото на образование в Казахстан е, 99.1%. В Казахстан има
повече 200 университета и 7562 училища.
2.4.4. Туризъм. Туризмът в Казахстан е слабо развит. Според Граничната служба на
Казахстан и Комитета за национална сигурност броят на чуждестранните граждани,
които са влезли в страната с цел бизнес туризъм и отдих, е 3,2 милиона души, повечето
от които са работници-мигранти от Република Узбекистан и Киргизстан.
2.4.5. Политическо управление. Казахстан е унитарна държава, с президентска форма
на управление.
Президент – Нурсултан Абишевич Назараев.
Министър-председател – Карим Масимов.
Висш представителен орган, осъществяващ законодателни функции в
държавата, се явява двукамерният Парламент, който се състои от Сенат (Горна камара)
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и Мажилис (Долна камара). Сенатът се състои от 39 депутати, като 32 от тях се избират
на редовни избори, по двама от всяка област и градовете с важно републиканско
значение – Алмати и Астана. Останалите 7 се назначават от президента на страната.
Мажилисът се състои от 107 депутати, в това число 98 избирани по пропорционална
избирателна система и 9 от Асамблеята на народите на Казахстан. На последните
парламентарни избори за Мажилис в страната (15.01.2012 г.) 7%-ната бариера за
влизане в Парламента преодоляха про-президентската Народно-демократична партия
„Нур Отан” (80,99% от гласовете на избирателите), Демократическата партия на
Казахстан „Ак Жол” (7,47%) и Комунистическата народна партия на Казахстан (7,19%).
Съдебната система в Република Казахстан е съставена от: Върховен съд и
местни съдии, утвърдени в съответствие с Конституцията на страната.
Съгласно Конституцията, Казахстан е президентско-парламентарна република.
След консултации с парламентарно представените партии и одобрение на Маджилиса,
президентът назначава министър-председател. По негово предложение се определят
съставът и структурата на правителството. Президентът реорганизира централните
изпълнителни органи, лично назначава и освобождава от длъжност членовете на
правителството, със съгласието на Сената назначава на длъжност Председателя на
Националната банка, Генералния прокурор и Председателя на Комитета за национална
сигурност,
назначава
и
отзовава
ръководителите
на
дипломатическите
представителства на Казахстан. Президентът е Върховен главнокомандващ на
Въоръжените сили на РК, назначава и освобождава от длъжност висшето военно
командване.
Ръководител на изпълнителната власт в Република Казахстан е ПремиерМинистърът, възглавяващ правителството, което в своята дейност е отговорно пред
Президента и подотчетно на Парламента по отношение на изслушване, одобрение или
отклонение на неговата програмата.
3. Заключение
Въз основа на анализ на правителствена информация относно изпълнението на
приоритета на „макроикономическата, институционалната и правната среда", е
възможно да се направи оценка на нивото на 3.4 пункта. Media анализ може да извлече
приблизителна оценка на 6 точки. Въз основа на анализа на рейтингите на
международни организации, състоянието на макроикономическата, институционалната
и правната среда на Казахстан се оценява на 4 точки. Така, средната оценка за втория
приоритет е Concept 4.5. А това, от своя страна, е сигнал за необходимостта да се
спечели вниманието на правителството и бизнеса към тези области на дейност.
Анализът на световния опит показва, че в повечето развиващи се страни
трансграничните отношения и територии са обект на международната търговия и
развитие чрез създаване на международни зони на трансгранично сътрудничество и
специални икономически и търговски зони в близост до гранични транспортни проходи
– сухоземни и морски пристанища, летища, основни железопътни възли, разположени
на международните транспортни коридори. В тези области е налице финансиране,
разпределение, изпълнение на поръчки, които водят до реализация на целите на
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държавата и регионите за развитие. В контекста на глобализацията на световната
икономика са основните приоритети за нови конкурентни индустрии и
позиционирането на страната като износител в международното разделение на труда.
Потенциалът за развитие на граничните райони на Казахстан се определя от
характеристиките на инвестиционния климат, цената на производствените фактори за
развитие на пазари и транзакционните разходи, свързани с преминаване на държавната
граница, транспорта, инфраструктура, граничните пунктове и митническите постове.
Тези аспекти определят необходимостта да се промени отношението към
трансграничното сътрудничество в Република Казахстан, за да се вдигне икономиката
на граничните райони като неразделна част от социално-икономическото развитие на
регионите и на страната като цяло.

NOTES
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Казахстана
2. Свободно достъпни бази данни с фирмени профили и координати;
http://www.kompass.kz/ http://www.yellow-pages.kz/ http://www.escort.kz
3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №
1061 “Об утверждении Программы дальнейшего развития Международного
центра приграничного сотрудничества “Хоргос” на 2007-2011 годы”.
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РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ
Славина Златкова

THE ROLE OF THE EUROPEAN FUNDS
FOR FINANCING THE AGRICULTURE
AND STOCK-BREEDING IN BULGARIA
Slavina Zlatkova

Резюме: Статията е посветена на реформите в общата селскостопанска политика на
Европейския съюз и многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. От тази
позиция е разгледана общата селскостопанска политика в България за преиода 2015 – 2020
година.
Ключови думи: европейски фондове, селско стопанство, финансиране, политика, финансова
рамка.

Abstract: The paper is dedicated to the reforms in the general agriculture politics of the European
Union and the of many years financial frame for the period 2014 – 2020. From this point of view
the general agriculture politics in Bulgaria is considered for the period 2015 – 2020
Keywords: European funds, agriculture and stock-breeding, financing, politics, financial frame.

1. Увод
Общата селскостопанска политика (ОСП) е европейският отговор на
необходимостта от достоен жизнен стандарт за 12 милиона земеделски стопани и от
стабилни, разнообразни и безопасни хранителни доставки за 500-те милиона граждани
на Европейския съюз (ЕС). Тя засилва конкурентоспособността и устойчивостта на
селското стопанство на ЕС, като осигурява директни плащания и пазарни мерки на
стопаните и финансира програми за развитието на селските райони в Съюза.
Селскостопанският, горският и хранително-преработвателният сектори в Европа
притежават голям потенциал за по-нататъшно развитие на висококачествени продукти
с добавена стойност, които удовлетворяват разнообразните и нарастващи претенции на
европейския потребител и на световните пазари.
За да отговорят на предизвикателствата на тези приоритети, държавите-членки са
насърчени да насочат подкрепата към ключови дейности като:
 преструктуриране и модернизация на селскостопанския сектор;
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подобряване на интегрираността на веригата за производство на храни;
благоприятстване на иновационните технологии и достъп до изследователска
дейност и развитие;
насърчаване на набирането, обработката и разпространението на информация и
поощряване на динамичното предприемачество;
развитие на нови пазари за селскостопански и горски продукти;
подобряване на дейността в екологичен аспект на селските и горските
стопанства.
2. Анализ на финансовата рамка на селското стопанство
Основни инструменти на Общата селскостопанска политика са:

•

Първи стълб – Обща организация на пазара (ООП) на селскостопански продукти,
директни плащания, пазарна подкрепа и промоционални програми. Мерките по първи
стълб на ОСП се финансират със средства от Европейския земеделски фонд за
гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ).

•

Втори сълб – включва мерките/политиката за развитие на селските райони.
Политиката на развитие на селските райони се финансира със средства от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), допълнени от бюджетите
на държавите-членки (национално съфинансиране).
2.1. Първи стълб на Общата селскостопанска политика.
Инвестиране в българското селско стопанство за програмен период 2007–2013 г.
Най-големият източник на средства за селското стопанство в България са
директните плащания на площ, които заедно с националните доплащания на площ
достигат близо 5,5 млрд. лв. за периода 2007–2013 г.
В съответствие с политиката на ЕС, подпомагането по СЕПП (Схема за единно
плащане на площ) е необвързано с производството, т.е. размерът на подпомагане не
зависи от вида култура, която се отглежда. Въпреки, че ОСП не се намесва в избора на
земеделеца какво да произвежда, наблюдава се значително развитие в производството
на зърнени, технически и фуражни култури, при които разходите за производство са
сравнително ниски. Площите, засети с тези култури, растат с 25% през периода 20072013 г. (Вълканов, 2014, стр.10)
Съгласно чл. 68 от Регламент (EО) № 73/2009, държавите-членки на ЕС могат да
използват до 10 % от националните си тавани, за да предоставят директни плащания в
подкрепа на специфични сектори за разширен кръг от цели. България използва тази
възможност още през първата година на прилагане на разширените схеми за
специфична подкрепа и през месец декември 2009 г. нотифицира подкрепа за сектор
„Краве мляко”. През 2010 г. прилагането на инструмента за специфична подкрепа е
разширено, като се прибавя нов сектор за подпомагане – овце и кози. По двете схеми за
овце и кози – Схема за специфично подпомагане за отглеждане на овце-майки и козимайки в икономически уязвими общини в Южна България и Схема за специфично
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подпомагане за отглеждане на овце-майки и кози-майки в необлагодетелствани райони
са разпределени повече от 2.4 млн. лева1.
Освен СЕПП земеделските стопани могат да получат и средства под формата на
Национални доплащания. Те предоставят възможност за допълнителни средства за
отглежданите на култури. България успява да задържи стабилно ниво на субсидиране с
национални средства за тютюнопроизводителите и животновъдите (по данни на
Системата за земеделска счетоводна информация, комбинираното подпомагане
надминава 500 лв. на животинска единица през 2012 г.).
За първите 7 години от членството на България в ЕС могат да бъдат отчетени
редица положителни резултати от прилагане на Първи стълб на ОСП.
В резултат от прилагането на правилата на директните плащания в страната се
наблюдава намаление на размера на необработваните земи. През първата година на
членство на България в ЕС необработваните земи в страната са 550 116 ха. През 2013 г.
те са 5.0% от площите със селскостопанско предназначение и намаляват с 26.4%
спрямо 2012 г. През 2010 г. необработваните земи са били 441 025 ха и намаляват с 40%
през 2013 г., като достигат до 263 698 ха1.
За периода 2007-2013 г. в сектор „Земеделие” е разпределен значителен финансов
ресурс за директни плащания, национални доплащания и специфична, обвързана с
производството директна подкрепа. Схемите за специфично обвързано с
производството директно подпомагане осигуриха субсидиране от над 124.2 млн. лв. за
периода 2010-2013 г. на животновъдите на базата на реално отглежданите в
стопанствата млечни крави. За овце или кози по линия на специфичното обвързано с
производството подпомагане бяха осигурени над 5.5 млн. лв. от ЕС. За 2012-2013 г. за
производителите на качествени плодове и зеленчуци бяха отделяни по 15 млн. лв.
годишно в допълнение към субсидиите на площ1.
Директните плащания и специфичното обвързано с производството директно
подпомагане осигуриха на земеделието в страната бързо ликвиден и оборотен финансов
ресурс от ЕС, който при протичащата икономическа и финансова криза трудно би
могъл да бъде осигурен от националния бюджет, ако страната не беше член на ЕС.
2.2. Втори стълб на Общата селскостопанска политика.
Политика за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Характерно за този програмен период (2007-2013 г.) е поставянето на по-силен
акцент върху цялостната стратегия за развитие на селските райони в целия ЕС.
Общият размер на средства за периода 2007-2013 г., осигурени от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони в България, е 2 602 млн. евро.
Националното съфинансиране е 20 % (около 631 млн. евро). Общо средствата за
развитие на селските райони за периода възлизат на 3 233 млн. Евро2.
2.2.1. Дефиниция и анализ на селските райони в България
Националната дефиниция определя като селски райони в България общините, в
които няма населено място с повече от 30 хил. души. Съгласно тази дефиниция 231
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общини в България са класифицирани като селски. Те съставляват 81% от територията
и 42% от населението на страната.
Според Европейската типология за административни региони (NUTS 3), в
България 15 области са предимно селски, 12 са междинни и само една област е
обособена като предимно градски район (София-столица).
През 2010 г. в икономиката на предимно селските райони се създава 25% от
брутната добавена стойност (БДС) в България и се осигурява 33% от заетостта (вж.
Фигура 1).

Фиг. 1. Население, БВП и заетост по типове райони (2010 г.)
Източник: Евростат, Икономически сметки за селското стопанство.

Преобладаваща част от фирмите в тези региони са микро-фирми – 90 хил., които
осигуряват заетост на около 170 хил. души.
Инвестициите и производителността на труда в селската икономика са ниски.
Икономическото развитие на селските райони в България, измерено чрез БВП на глава
от населението, е сред най-ниските в ЕС (28% от средното за ЕС за 2013 г., което
нарежда България на 24-то място по този показател), поради непълно използване на
работната сила, структурни проблеми на икономиката и по-ниска производителност.
Селските райони продължават да изостават в икономическото си развитие от градските
райони в страната.
Икономиката на селските райони е с ниска степен на диверсификация. В
първичния сектор в предимно селските райони се създава много висок дял от
добавената стойност и заетостта, съответно 11% и 32% в селските райони2. Казано пообщо, средният доход на глава от населението в селските райони е по-нисък, отколкото
в градовете, като в същото време базата от умения е по-тясна, а секторът на услугите е
по-слабо развит. Освен това, грижата за околната среда в селските райони често е
свързана с финансови разходи.
Националният Стратегически План за развитие на селските райони в България
определя следните общи цели за периода 2007-2013 г.:
 Развитие на конкурентноспособни и основани на иновации земеделие, горско
стопанство и хранително-вкусова промишленост.
 Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони.
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 Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за
заетост в селските райони3.
Основна функция на Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 г. е прилагане на Националния Стратегически План за постигане на заложените
стратегически цели чрез съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси :
Приоритетна ос 1 “Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и
горския сектори” – 40%;
Приоритетна ос 2 “Подобряване на околната среда и селската природа” (управление
на земята) – 26%;
Приоритетна ос 3 “Подобряване качеството на живот в селските райони и
разнообразяване на селската икономика” – 30%;
Приоритетна ос 4 “ЛИДЕР” – 2,5%; (включен в бюджета на другите оси). Мерките по
ЛИДЕР подпомагат изграждането на социален капитал и придобиването на умения за
разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони.
Техническа помощ – инструмент, който финансира дейности за укрепване на
капацитета на структурите за управление на средствата от ЕС на национално равнище 4%.
Едната част от финансирането се предоставя от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а другата – от национални / регионални и,
понякога, частни източници (вж. Фигура 2).

Фиг. 2. Бюджет по приоритетни оси за периода 2007-2013 г.
(в млн. евро при постоянни цени за 2011 г.)
Източник: Министерство на земеделието и храните,
Дирекция "Развитие на селските райони" (ДРСР).

2.3. Анализ на постигнатия напредък по отношение на поставените цели
Влагането на публични средства в селското стопанство и селските райони на
България имаше важен мултиплициращ ефект. Започна значително преструктуриране и
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консолидиране на селското стопанство и беше подобрена селската инфраструктура, а
това помогна за икономическото развитие и предотврати обезлюдяването на тези
райони. По-конкретно, от 2007 г. насам благодарение на фондовете за развитие на
селските райони в България:
 Извършени са плащания на 5 807 млади фермери, с което е налице
преизпълнение на заложената цел по отношение на одобрените стопанства на
млади фермери;
 Брутната добавена стойност (БДС) на подкрепяните стопанства и предприятия
се увеличи с над 1,6 милиарда евро;
 Над 560 000 души от българското селско население успяха да се възползват от
по-добри основни услуги;
 Над 4 900 земеделски стопани (841 000 ha) получиха подкрепа за агроекология;
 Близо 1 400 земеделски стопанства (71 000 ha) получиха подкрепа за биологично
земеделие4;
 Увеличава се броят на фермите, изпълняващи стандартите за сурово мляко;
 В резултат от прилагането на агроекологичната мярка се увеличава броят на
отглежданите застрашени от изчезване местни породи животни;
 Броят на незаконно ползваните имоти намалява. Подобрява се състоянието на
постоянно затревените площи; интересът към биологичното земеделие нараства.
3. Реформи в Общата селскостопанска политика.
Многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г.
Общата селскостопанска политика (ОСП) е най-голямото перо в бюджета на ЕС с
дял от 42,2% от разходите за периода 2007-2013 г., но дългогодишният натиск за
намаляване на разходите за земеделие намира отражение в новата многогодишна
финансова рамка. Въпреки това, ЕС ще продължи силната подкрепа за амбициозна
селскостопанска политика, която представлява 37,8% от цялата сума за периода 20142020 г. с обща отпусната сума от 382,9 млрд евро.
Първият стълб (директните плащания) продължава да доминира с 277,85 млрд.
евро или 74,5% от всички, а по програмата за Развитие на селските райони (Втори
стълб) са отделени 84,936 млрд. евро по цени за 2011 г. (Николов & Николова, 2012,
стр.15).
Основните промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) могат да бъдат
обобщени, како следва:
 По-справедливо разпределение на еврофондовете – за да се гарантира, че
преките плащания отиват само за активни фермери, депутатите убедиха Съвета
да изготви черен списък на дружества като летища или спортни клубове, които
да бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС;
 По-зелена селскостопанска политика без двойно финансиране – в рамките на
новата ОСП, 30% от бюджетите на държавите членки по отношение на
директните плащания могат да се изразходват само ако задължителните
екологични мерки, като разнообразяване на културите, поддържане на
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постоянни пасища и създаване на „екологично фокусирани области", бъдат
изпълнени6.
 Увеличава се гъвкавостта между двата стълба на ОСП, като от 2015 г.
държавите-членки имат възможност да прехвърлят първоначално определени
средства в двете посоки (до 15% от първия стълб към втория, както и до 25% за
някои държави от втория стълб към първия).
За този период България ще получи от ОСП 7,5 млрд. евро. За подкрепа на
доходите на земеделските стопанства ще бъдат предоставени над 5 млрд. евро под
формата на директни плащания, а други над 2 млрд. евро ще бъдат насочени за
развитие на селските райони и инвестиции в земеделието по Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР).
Мерките в Първи и Втори стълб на ОСП ще бъдат насочени към важните и
уязвими сектори за България като животновъдството, зеленчукопроизводството и
трайните насаждения .
3.1. Прилагане на директна подкрепа по Първи стълб на реформираната
Обща селскостопанска политика (ОСП) в България в периода 2015-2020 г.
Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), извършена в рамките на
Европейския съюз (ЕС), предполага въвеждането на промени и прилагането на
многопластова структура на директните плащания в Република България за периода
2015-2020 г.
Еднократните плащания на земеделските стопанства са заменени със система за
плащания на етажи или нива със 7 компонента: 1) плащане за хектар; 2) допълнително
подпомагане, с което се цели компенсиране на разходите, свързани с предоставянето на
обществени блага по екологосъобразен начин, които не се заплащат от пазара
(екологичен или „зелен“ компонент); 3) допълнително плащане за млади земеделски
стопани (до 2% за млади (до 40 г.) селскостопански производители); 4)
преразпределително плащане, което позволява да се подсили помощта за първите 30
хектара от дадено стопанство; 5) допълнително подпомагане към приходите в зоните с
ограничени природни дадености; 6) плащания, свързани с производството поради
икономически или социални причини; 7) създаване на опростена схема за дребните
земеделски стопани, получаващи по-малко от 1 250 евро7.
Като допълнение към това ЕС предлага въвеждането на таван на директните
плащания до 300 000 евро, като сумите от 150 000 до 300 000 евро подлежат на
прогресивно намаляване с 20%, 40% или 70% на стъпки през 50 000 евро.
3.2. Дългосрочни стратегически цели за политиката на ЕС
за развитие на селските райони в България за периода 2014 - 2020 г.
За този програмен период в селските райони в България ще влязат над 2,847 млрд.
евро, от които европейското финансиране е в размер на 2,338 млрд. евро, като
ръководството на земеделското министерство обещава новата Програма за развитие на
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селските райони да е по-работеща и ефективна от предходната, а в края на програмния
прозорец брутният национален продукт от агросектора да е реално увеличен.
В съответствие с Европа 2020 и общите цели на ОСП, средствата в България,
предвидени за развитие на селските райони, трайно ще се изразходват в съответствие с
ясно определени приоритети, посочени в „Програма за развитие на селските райони“
(ПРСР) 2014-2010 г. – около 24% от публичните средства по програмата ще отидат за
по-конкурентоспособните стопанства и предоставяне на по-качествени храни, 46% от
средствата ще се вложат за устойчиво използване на природните ресурси в селското,
горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, около 30% от средствата
ще се насочат за социално-икономическото развитие на селските райони, за създаване
на нови работни места, намаляването на бедността и подобряване на жизнения
стандарт.
Направено е разпределение на бюджета на ПРСР 2014-2020 г. в общо 17 мерки.
Предвидени са редица мерки и схеми за подпомагане на животновъдите, ново е и
направлението за биологично животновъдство, за което ще се предоставя подкрепа в
рамките на мярка „Биологично земеделие”.
Тежестта на финансовото подпомагане ще пада върху развитието на малкия
бизнес, за който има отделен бюджет в размер на 82, 174 млн. евро. От тази помощ ще
се ползват земеделците, които обработват поне 100 дка земя и са с производствен обем
от 2 000 евро до 7 999 евро. По данни на агростатистиката в България има общо 85 770
стопанства, които отговарят на тези критерии.
Близо 173, 421 млн. евро са отделени за развитие на стопанството и стопанската
дейност, като в тези средства влиза и стартова помощ за млади фермери, която възлиза
на 45, 476 млн. евро.
Над 753.062 млн. евро или 27% от общия бюджет на ПРСР са предвидени за найважната за фермерите мярка – закупуване на материални активи. С тези средства ще се
финансира модернизацията на животновъдни ферми, машини за растениевъдството, за
хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, за изграждане или
реконструкция на напоителни и отводнителни системи и др.
Средствата по агроекологичната мярка са в размер на 290, 533 млн. евро, а за
биологично земеделие – 102, 906 млн. евро. От обезщетенията (62.367 млн. евро),
предвидени за собственици на земи, попадащи в обхвата на европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000, ще се възползват 42 хил. собственици на около 530 хиляди
хектара в защитени територии.
Предвижда се и нова мярка за хуманно отношение към животните с бюджет
56.895 млн. евро, за да покрият българските птицеферми и свинеферми изискванията на
ЕК за условията на отглеждане на животни.
За селските общини е предвиден вторият по големина бюджет в ПРСР – над
630.725 млн. евро за строеж и реконструкция на общински пътища, водопроводна и
канализационна мрежа, за подобряване на туристическата инфраструктура в селата.
Около 50 млн. лв. от средствата по ПРСР ще бъдат отделени за Компенсационен
фонд за управление на риска. Това е така нареченият „солидарен фонд“. Той ще се
задейства при градушки и други природни бедствия, предизвикали щети за фермерите8.
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4. Заключение
Членството на България в ЕС превърна Общата селскостопанска политика /ОСП/
в решаващ фактор за развитието на българското земеделие. Въпреки, че през
последните години положителният ефект за отрасъла се изрази в съществена подкрепа
с европейски средства и увеличаващ се размер на националните средства, то най-общо
земеделското производство в страната се характеризира все още със сравнително ниска
конкурентноспособност и недостатъчната пазарна ориентация, породени в голяма
степен от натрупаните през годините на прехода остри проблеми в сектора.
От гледна точка на продоволствената сигурност и от позицията на влошаващо се
здравословно състояние на българската нация може да се счита за абсурд, когато
вносът на такива важни продукти като плодове, зеленчуци, месо и редица други
преобладава над износа и достига заплашителните равнища от 70 – 80%.
Новият програмен период (2014-2020 г.) ще даде повече възможности за гъвкавост
в управлението на финансовите потоци, насочени към отрасъла, и особено в
канализирането им към ефективно управление на ресурсите.
Имайки всички природни дадености за осъществяване на ефективно земеделие, не
е допустимо повече България да продължава да губи позиции на европейския и
световен пазар и в резултат на това нейната икономика да бъде в незавидно положение.
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АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Борислава Ирибозова

ANALYSIS OF THE SYSTEM DEVELOPMENT OF
ADDITIONAL PENSION INSURANCE
Borislava Iribozova

Резюме: В статията се разглеждат някои основни механизми, принципи и ефектите при
генерирането и динамиката на дохода при допълнителното пенсионно осигуряване.
Предложен е кратък анализ на развитието на системата за допълнително пенсионно
осигуряване в България.
Ключови думи: пенсионно осигуряване, допълнително осигуряване, развитие, анализ

Abstract: The paper considers some basic mechanisms, principles and the effects in generating and
the dynamics of income in additional pension insurance. A short analysis is proposed for the system
development of additional pension insurance in Bulgaria.
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1. Въведение
Напоследък редица събития, предимно публикации, коментари и изявления на
политици и експерти от социалния сектор и бизнеса, станаха причина допълнителното
пенсионно осигуряване, по-конкретно вторият стълб на пенсионната система, да се
превърне в предмет на изключително оживени дискусии и спорове. В определени
аспекти изказаните идеи и становища се оказаха необосновани, противоречиви, а до
голяма степен те все още са неразбираеми за повечето потребители на този вид
осигуряване. Появиха се и известни опасения и предупреждения. Понастоящем
дебатите съвсем не са прекратени и като че ли има все още какво да се каже, за да се
постигне оптимално решение на проблемите.
Основната цел на настоящата работа е да се представи кратък анализ на
развитието на системата за допълнително пенсионно осигуряване в България. Преди
това обаче, накратко се разглеждат основните механизми, принципи и ефектите при
генерирането и динамиката на дохода при допълнителното пенсионно осигуряване,
обусловени от влиянието на едни или други икономически, пазарни и други фактори.
Това е продиктувано от намерението, доколкото са предоставени тук възможностите,
най-общо те да се пояснят и популяризират, за да станат по-разбираеми за големия
брой осигурени по тези схеми лица.
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2. Принципи, механизми и фактори, влияещи върху доходността
при допълнителното пенсионно осигуряване
Всяка пенсионна система има за цел да замести получаваните доходи в активна
трудова възраст с доход, който се получава в период, когато осигуреното лице поради
старост не може да извършва активна трудова дейност. За постигането на целите на
пенсионната система може да се съди по това, доколко ефективно се замества доход и
какъв процент от дохода се замества при пенсиониране. Друг показател за
ефективността е доходът от инвестирането на пенсионните вноски и натрупаните
средства. За ефективни се считат инвестициите, които са постигнали доход над
инфлационния процент. Само тогава се реализира положителен реален лихвен процент,
който е в полза на осигурените лица. При отрицателен реален лихвен процент (доход от
инвестирането на средствата по-нисък от процента на инфлация) натрупаните
пенсионни средства губят от покупателната си способност и заместването на доходите,
които осигуреното лице е имало преди пенсиониране, е в по-малък процент.
В исторически аспект много анализи в световен мащаб показват, че среден
доход от 1 % над инфлацията годишно (за целия период от началото на схемата, който е
над 30-40 години) върху вноските в пенсионната схема прави схемата успешна, а
среден доход върху направените вноски от 1.5 % над инфлацията годишно е постиган
само за най-успешните схеми. За да бъдем реалисти, ще споменем, че през
социалистическия период на България единствената банка, в която гражданите
спестяваха, е давала 1 % годишна лихва по влоговете и през този период е било
забранено да се говори за инфлация. При 1 % годишна лихва 1 лев нараства до 1.49 лв.
в рамките на 40 години. По същия начин нараства покупателната способност на 1 лев,
който нараства с 1 % реална лихва в рамките на 40 години – неговата покупателна
способност се е увеличила с 49 % за такъв период. За да завършим илюстрацията, ще
добавим, че ако в продължение на 40 години в началото на всяка година внасяме по 1
лев при годишна лихва от 1 %, в края на периода ще имаме 49.38 лв. при общо внесени
40 лв. Аналогично би се изменила покупателната способност на направените в
продължение на 40 години в пенсионен фонд вноски, ако се постига 1 % реална
доходност (доход над инфлацията). Ако в полза на едно лице се внасят по 5 % от
годишният му доход в рамките на 40 години и се постига 1 % реален доход, то в края на
периода в полза на лицето ще има натрупани 40х5%*(49.38/40)=246.88% от
средногодишния му доход или приблизително 2.5 средно годишни заплати за целия 40годишен период на осигуряване. За да се оцени ефектът на заместването на дохода към
дохода непосредствено преди пенсиониране, трябва да се изследва изменението на
дохода през целия 40 годишен период на осигуряване. Ако доходът на лицето през
периода на осигуряване се е изменял точно с процента на инфлация, то би могло да се
каже, че натрупаните по партидата средства на лицето са равни на 2.46 годишни
заплати преди пенсиониране.
На практика обаче доходите не винаги нарастват с процента на инфлация и ако
нарастването им е с 1 % по-малко от процента на инфлация, то целият ефект от
59

инвестирането на средствата (при 1 % реална доходност) се обезсмисля. В подобен
случай при пенсиониране по партидата на лицето ще има средства, равни на 2 годишни
заплати преди пенсиониране. За лице на 60 години, за да се замести изцяло размерът на
дохода му преди пенсиониране, са необходими поне 15 годишни заплати (точният
размер може да се определи на база одобрените от КФН таблици за смъртност и
дисконтов лихвен процент, но при сегашната пазарна ситуация сигурността изисква поконсервативни предположения, което може да промени цитираната цифра от 15
годишни заплати в посока нарастване). Тогава 2.5 годишни заплати натрупани средства
преди пенсиониране могат да заместят 2.5/15=16.67 % от доходите преди
пенсиониране. Това е при предположение, че работната заплата нараства в крак с
инфлацията и доходите от инвестирането на пълния размер на вноските изпреварват
инфлацията и са над нея с 1 %. Това показва, че вноска от 5 % върху доходите на
осигуреното лице във фондовете за допълнително осигуряване може да замести и
компенсира в най-добрия случай не повече от 15 % от доходите преди пенсиониране. С
други думи, всеки процент вноска от доходите на осигуреното лице може да замести не
повече от 3 процента от доходите преди пенсиониране. В реалната практика ситуацията
не винаги е такава. Понякога има периоди, в които доходите от инвестиции са под
процента на инфлацията и поради това е налице отрицателен реален лихвен процент.
През периоди на силен дисбаланс реалните лихвени проценти могат да достигнат - 4 %.
За да се възстанови един среден растеж от 1 % годишно обаче след период на
отрицателен реален лихвен процент от (– 4 %) ще са необходими поне 4
последователни години нарастване на средствата при реален лихвен процент от 2 % (от
които 1 % да компенсира загубата на реален лихвен процент и 1 % да осигури
стандартния растеж за периода). И тъй като най-успешно управляваните фондове
постигат средна реална доходност 1.5 %, а 2 % реален доход е почти невъзможно да се
постигне в четири последователни периода, то при доходност, съизмерима с тази на
най-успешно управляваните фондове (около 1.5 %) са необходими поне 8 години, за да
се възстанови средната реална доходност от 1 %. Казаното илюстрира колко бавно един
слаб, от инвестиционна гледна точка период с отрицателен реален доход от – 4 %, би
могъл да се компенсира от резултатите в следващите периоди.
3. Развитие и състояние на системата за допълнително пенсионно осигуряване
в България за периода 2001 – 2015 година
С оглед на посочените по-горе цели на тази работа привеждаме някои
статистически данни, публикувани на сайта на Комисията за Финансов Надзор, както и
от други източници. От тях се установява, че през периода от началото на
функционирането на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
(2001 г.) до края на 2015 г. постъпленията от осигурителни вноски в системата на
допълнителното пенсионно осигуряване са в общ размер на 9.228 млрд. лв., в това
число 7.920 млрд. лв. в задължителните фондове и 1.308 млрд. лв. в доброволните
фондове. За същия период осигурителните плащания са в общ размер на 783.8 млн. лв в
това число 66 млн. лв. по задължителните фондове и 717.8 млн. лв. по доброволните
фондове.
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По-подробни данни се съдържат в Таблица № 1 от приложенията, която дава
информация за постъпленията от вноски и осигурителните плащания в системата на
допълнителното пенсионно осигуряване по видове фондове по години:
За целите на анализа и с оглед на опростяване на модела сме приели, че
постъпленията и плащанията са настъпвали по едно и също време и това, което е
постъпвало във фондовете за допълнително осигуряване като нетна сума, е
инвестирано през разглеждания период. Така имаме възможност да сравним нетната
стойност на активите към края на периода с общия размер на постъпилите вноски,
намалени с осигурителните плащания през периода. По този начин може да се съди за
ефективността на системата през разглеждания период. Удържаните такси не са взети
предвид съзнателно, защото те внасят допълнителна тежест върху постъпленията във
фондовете подобно на инфлационния риск, а целта ни е да сравним брутните
постъпления, намалени с осигурителни плащания, с нетната стойност на активите
подобно на нарастването на банков депозит.
В Таблица № 2 от приложенията сме представили брутните постъпления нето от
осигурителни плащания за периода и сме добавили нетната сума на активите на
песнионните фондове към края на периода.
За целите на анализа сме разгледали по-подробно фондовете за допълнително
задължително осигуряване – универсални и професионални, като сме извършили
просто лихвено изчисление на нарастването на тези фондове при средна годишна лихва
за целия период от 1.8 % годишно. Оказва се, че при такава средна лихва за целия
период общият размер на средствата във двата вида фондове за задължително
осигуряване почти съвпада с общата сума на активите на тези фондове към 31.12.2015
г., т.е. ако тези средства (показани в Таблица 2) бяха постъпвали в банков депозит с
годишна лихва от 1.8 %, към края на периода бихме имали същия размер на нарастване
и същата сума на активите. Интересен е фактът, че при такова нарастване (1.8 %
годишно) средствата на Професионалните фондове би следвало да са с 232 млн лева
повече от нетната сума на активите на тези фондове в края на периода, а средствата на
универсалните фондове би следвало да са с 228 млн. лева по-малко от нетната стойност
на активите към края на периода. Тук не бихме искали да коментираме аспектите на
инвестиционния процес и възможностите за евентуално преразпределяне на доход от
инвестиране, но по-задълбочено изследване на тази хипотеза си струва, още повече, че
е настъпило времето за изплащане на пенсии от професионалните фондове, а за
универсалните все още има време.
На следващия етап е включена инфлацията за периода по години като фактор, за
да видим как биха се развивали нашите постъпления от Таблица 2, ако нарастваха само
с процента на инфлация. Средногодишната инфлация с натрупване за целия период е
равна на 89.93 %. При „олихвяване“ със средногодишния процент на инфлация за
съответната година на вноските, намалени с осигурителните плащания, общият размер
на средствата от Таблица 2 би следвало да нарастне до 1 128 577 хил. лв. за
професионалните фондове и 7 670 678 хил. лв. за универсалните фондове или общо за
задължителните фондове до 8 799 255 хил. лв., за да може тези средства да имат същата
покупателна способност в момента, в който са внасяни. Ако искаме да добавим и
реален растеж (реална лихва) от 1 % годишно, което е признак за успеха на
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пенсионните спестявания и увеличаването на покупателната им способност, то
размерът на сумите на задължителните фондове би следвало да бъде, както следва 1 216 042 хил. лв. за професионалните фондове, 8 090 867 хил. лв. за универсалните
фондове и 9 306 909 хил. лв. общо за задължителните фондове. Нетните активи на
допълнителните задължителни фондове към края на периода са, както следва – 832 851
хил. лв. за професионалните фондове, 7 658 024 хил. лв. за универсалните фондове и
8 490 875 хил. лв. общо за задължителните фондове. Явна е отрицателната разлика от
308 млн. лв, което е 3.63 % загуба на покупателна способност на постъпилите в
задължителните фондове средства, намалени с осигурителните плащания. При
универсалните фондове има загуба на покупателна способност от 0.17 % (-12.6 млн.
лв.), но при професионалните фондове тази загуба е 35.5 % (-296 млн. лв.). Отново
подчертаваме, че няма да търсим корелация в развитието на инвестиционните процеси
в професионалните и универсалните фондове.
При моделиране на олихвяване с процент от 0.65 % по-нисък от процента на
инфлация общият размер постъпилите в задължителните фондове средства, намален с
осигурителните плащания, нараства до 8 486 755 хил. лв. което е почти равно на общия
размер на нетните активи на задължителните фондове към края на периода, което
навежда до следния
Основен извод: Средногодишният реален процент на растеж на
постъпилите в задължителните фондове средства, намалени с осигурителните
плащания за целия период, е отрицателен – около 0.65 %.
4. Заключение
През разглеждания период системата на допълнително пенсионно осигуряване
на България се развива относително устойчиво. От извършените проучвания и анализи
обаче се установява, че тя не може да компенсира ефектите от инфлационните процеси,
което води до спадане на покупателната способност на пенсионните спестявания. Това
обстоятелство ни дава основание да смятаме, че макар системата да е устойчива,
размерът на осигурителните вноски не е достатъчен, за да компенсира загубата на
доходи след пенсиониране. За това свидетелстват фактите, а именно, че при общо 3
504 316 осигурени лица в Универсален фонд и 278 062 лица в Професионален фонд
средният размер на средствата по осигурителните партиди е около 2200 лв. за
Универсалните фондове и 3000 лв за професионалните фондове, което е крайно
недостатъчно за формиране на нормална пенсия на осигурените лица. От всичко
представено дотук се налага крайният извод, че е необходимо внимателно и
рационално преразглеждане на политиките и моделът на пенсионната система. Убедени
сме, че така е възможно постигането на по-ефективно и справедливо заместване на
доходите и повишаване полезността на системата за допълнително пенсионно
осигуряване.
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Таблица 1 Постъпления от вноски и осигурителни плащания в системата на допълнителното пенсионно о
Брутни постъпления от осигурителни вноски
Година, период

ППФ
УПФ
ДПФ
ДПФПС
Общо

2001

(хил. лв.)
2002

Година

Година

52,992.00 лв.
- лв.
80,086.00 лв.
- лв.
133,078.00 лв.

42,878.00 лв.
42,120.00 лв.
110,552.00 лв.
- лв.
195,550.00 лв.

Осигурителни плащания
Година, период

2001
Година

ППФ
УПФ
ДПФ
ДПФПС
Общо

- лв.
- лв.
- лв.
- лв.

(хил. лв.)
2002
Година
- лв.
- лв.
66,379.00 лв.
- лв.
66,379.00 лв.

Таблица 2 Брутни постъпления от вноски нето от осигурителни плащания в системата на допълнителнот
Брутни постъпления нето от осигурителни плащания
Година, период

ППФ
УПФ
ДПФ
ДПФПС
Общо

2001

(хил. лв.)
2002

Година

Година

52,992.00 лв.
- лв.
66,406.00 лв.
- лв.
119,398.00 лв.

42,878.00 лв.
42,120.00 лв.
44,173.00 лв.
- лв.
129,171.00 лв.

Таблица 3: Нарастване на постъпилите в задължителните фондове средства, намалени с осигурителните п
средногодишната инфлация, с 1 % реална доходност (над процента на инфлацията) и с отрицателен проце
Година
ППФ вноски нарастване при годишна лихва
УПФ вноски нарастване при годишна лихва
Общо
Година

1.80%

2001
80,086.00 лв.
- лв.
80,086.00 лв.
2001

Средногодишна инфлация
ППФ вноски нарастване срредногодишната инфлация
УПФ вноски нарастване срредногодишната инфлация
Общо
Година
Средногодишна инфлация
ППФ вноски нарастване срредногодишната инфлация
УПФ вноски нарастване срредногодишната инфлация
Общо
Година
Средногодишна инфлация
ППФ вноски нарастване срредногодишната инфлация
УПФ вноски нарастване срредногодишната инфлация
Общо

и лихва
0.00%

и лихва
1.00%

и лихва
-0.65%

7.40%
56,913.41 лв.
- лв.
56,913.41 лв.
2001
7.40%
57,443.33 лв.
- лв.
57,443.33 лв.
2001
7.40%
56,568.96 лв.
- лв.
56,568.96 лв.

емата на допълнителното пенсионно осигуряване по видове фондове по години

2003

2004

2005

2006

2007

Година

Година

Година

Година

Година

44,320.00 лв.
71,208.00 лв.
67,494.00 лв.
- лв.
183,022.00 лв.

47,587.00 лв.
133,763.00 лв.
70,122.00 лв.
- лв.
251,472.00 лв.

46,943.00 лв.
165,844.00 лв.
95,427.00 лв.
- лв.
308,214.00 лв.

52,121.00 лв.
236,831.00 лв.
103,336.00 лв.
- лв.
392,288.00 лв.

2003

2004

2005

2006

2007

Година

Година

Година

Година

Година

517.00 лв.
- лв.
25,182.00 лв.
- лв.
25,699.00 лв.

526.00 лв.
- лв.
23,120.00 лв.
- лв.
23,646.00 лв.

775.00 лв.
- лв.
28,714.00 лв.
- лв.
29,489.00 лв.

1,019.00 лв.
246.00 лв.
50,927.00 лв.
- лв.
52,192.00 лв.

64,147.00 лв.
410,560.00 лв.
154,582.00 лв.
- лв.
629,289.00 лв.

1,474.00 лв.
450.00 лв.
49,529.00 лв.
- лв.
51,453.00 лв.

щания в системата на допълнителното пенсионно осигуряване по видове фондове по години

2003

2004

2005

2006

2007

Година

Година

Година

Година

Година

43,803.00 лв.
71,208.00 лв.
42,312.00 лв.
- лв.
157,323.00 лв.

47,061.00 лв.
133,763.00 лв.
47,002.00 лв.
- лв.
227,826.00 лв.

46,168.00 лв.
165,844.00 лв.
66,713.00 лв.
- лв.
278,725.00 лв.

51,102.00 лв.
236,585.00 лв.
52,409.00 лв.
- лв.
340,096.00 лв.

62,673.00 лв.
410,110.00 лв.
105,053.00 лв.
- лв.
577,836.00 лв.

редства, намалени с осигурителните плащания при олихвяване с 1.8 %, олихвяване с процента на
на инфлацията) и с отрицателен процент на реална доходност от – 0.65 %.
2002
96,823.86 лв.
42,120.00 лв.
138,943.86 лв.

2003
142,369.69 лв.
114,086.16 лв.
256,455.85 лв.

2004
191,993.34 лв.
249,902.71 лв.
441,896.05 лв.

2005
241,617.22 лв.
420,244.96 лв.
661,862.18 лв.

2002

2003

2004

2005

2006
297,068.33 лв.
664,394.37 лв.
961,462.70 лв.
2006

5.80%
2.30%
6.10%
5.00%
7.30%
104,017.39 лв. 153,470.79 лв. 209,000.50 лв. 270,552.53 лв.
352,975.86 лв.
71,208.00 лв. 206,608.78 лв. 385,055.92 лв. 640,893.72 лв. 1,097,788.96 лв.
175,225.39 лв. 360,079.57 лв. 594,056.42 лв. 911,446.24 лв. 1,450,764.82 лв.
2002
2003
2004
2005
2006
5.80%
2.30%
6.10%
5.00%
7.30%
105,152.47 лв. 155,683.51 лв. 212,905.03 лв. 276,781.34 лв.
362,427.19 лв.
71,208.00 лв. 207,320.86 лв. 387,884.65 лв. 647,742.72 лв. 1,111,615.37 лв.
176,360.47 лв. 363,004.37 лв. 600,789.68 лв. 924,524.06 лв. 1,474,042.56 лв.
2002
2003
2004
2005
2006
5.80%
2.30%
6.10%
5.00%
7.30%
103,285.26 лв. 152,050.47 лв. 206,505.22 лв. 266,590.20 лв.
346,991.44 лв.
71,208.00 лв. 206,145.93 лв. 383,224.89 лв. 636,480.17 лв. 1,088,916.10 лв.
174,493.26 лв. 358,196.40 лв. 589,730.10 лв. 903,070.36 лв. 1,435,907.54 лв.

2008

2009

2010

2011

2012

Година

Година

Година

Година

Година

78,464.00 лв.
549,770.00 лв.
103,634.00 лв.
518.00 лв.
732,386.00 лв.

76,312.00 лв.
620,483.00 лв.
66,785.00 лв.
1,324.00 лв.
764,904.00 лв.

74,546.00 лв.
639,780.00 лв.
60,332.00 лв.
1,217.00 лв.
775,875.00 лв.

69,350.00 лв.
678,680.00 лв.
60,070.00 лв.
1,203.00 лв.
809,303.00 лв.

75,354.00 лв.
702,858.00 лв.
56,681.00 лв.
1,385.00 лв.
836,278.00 лв.

2008

2009

2010

2011

2012

Година

Година

Година

Година

Година

1,788.00 лв.
745.00 лв.
126,052.00 лв.
- лв.
128,585.00 лв.

1,869.00 лв.
1,112.00 лв.
55,628.00 лв.
29.00 лв.
58,638.00 лв.

2,998.00 лв.
1,952.00 лв.
52,664.00 лв.
93.00 лв.
57,707.00 лв.

3,337.00 лв.
3,098.00 лв.
48,640.00 лв.
92.00 лв.
55,167.00 лв.

3,356.00 лв.
4,019.00 лв.
47,548.00 лв.
123.00 лв.
55,046.00 лв.

2008

2009

2010

2011

2012

Година

Година

Година

Година

Година

76,676.00 лв.
549,025.00 лв.
- 22,418.00 лв.
518.00 лв.
603,801.00 лв.

74,443.00 лв.
619,371.00 лв.
11,157.00 лв.
1,295.00 лв.
706,266.00 лв.

71,548.00 лв.
637,828.00 лв.
7,668.00 лв.
1,124.00 лв.
718,168.00 лв.

66,013.00 лв.
675,582.00 лв.
11,430.00 лв.
1,111.00 лв.
754,136.00 лв.

71,998.00 лв.
698,839.00 лв.
9,133.00 лв.
1,262.00 лв.
781,232.00 лв.

2007
365,088.56 лв.
1,086,463.47 лв.
1,451,552.03 лв.

2008
448,336.15 лв.
1,655,044.81 лв.
2,103,380.96 лв.

2009
530,849.20 лв.
2,304,206.62 лв.
2,835,055.82 лв.

2010
611,952.49 лв.
2,983,510.34 лв.
3,595,462.83 лв.

2011
688,980.64 лв.
3,712,795.52 лв.
4,401,776.16 лв.

2007

2008

2009

2010

2011

ане с процента на

8.40%
12.30%
2.80%
2.40%
4.20%
459,301.84 лв.
590,238.96 лв.
678,313.65 лв.
760,606.18 лв.
864,549.64 лв.
1,739,028.23 лв. 2,572,299.70 лв. 3,282,152.09 лв. 4,036,505.74 лв. 4,904,877.98 лв.
2,198,330.07 лв. 3,162,538.66 лв. 3,960,465.75 лв. 4,797,111.92 лв. 5,769,427.62 лв.
2007

2008
2009
2010
2011
8.40%
12.30%
2.80%
2.40%
4.20%
473,171.34 лв.
610,546.13 лв.
705,294.89 лв.
795,287.91 лв.
908,640.88 лв.
1,765,132.21 лв. 2,619,265.80 лв. 3,356,625.90 лв. 4,146,333.18 лв. 5,060,781.51 лв.
2,238,303.56 лв. 3,229,811.93 лв. 4,061,920.79 лв. 4,941,621.09 лв. 5,969,422.39 лв.
2007

2008
2009
2010
2011
8.40%
12.30%
2.80%
2.40%
4.20%
450,559.28 лв.
577,492.44 лв.
661,456.52 лв.
739,045.01 лв.
837,279.11 лв.
1,722,332.10 лв. 2,542,354.79 лв. 3,234,843.41 лв. 3,967,035.17 лв. 4,806,703.92 лв.
2,172,891.38 лв. 3,119,847.22 лв. 3,896,299.94 лв. 4,706,080.19 лв. 5,643,983.03 лв.

Общо

2013

2014

2015

Година

Година

Година

85,965.00 лв.
871,346.00 лв.
87,383.00 лв.
1,438.00 лв.
1,046,132.00 лв.

93,910.00 лв.
1,019,177.00 лв.
122,643.00 лв.
1,488.00 лв.
1,237,218.00 лв.

983,063.00 лв.
6,936,630.00 лв.
1,298,274.00 лв.
10,071.00 лв.
9,228,038.00 лв.

2013

2014

2015

Общо

Година

Година

Година

78,174.00 лв.
794,210.00 лв.
59,147.00 лв.
1,498.00 лв.
933,029.00 лв.

3,061.00 лв.
5,569.00 лв.
42,295.00 лв.
119.00 лв.
51,044.00 лв.

4,512.00 лв.
7,789.00 лв.
46,117.00 лв.
233.00 лв.
58,651.00 лв.

5,165.00 лв.
10,692.00 лв.
54,055.00 лв.
280.00 лв.
70,192.00 лв.

2013

2014

2015

Година

Година

Година

30,397.00 лв.
35,672.00 лв.
716,850.00 лв.
969.00 лв.
783,888.00 лв.

Общо

Нетни активи

832,851.00 лв.
7,658,024.00 лв.
837,050.00 лв.
10,057.00 лв.
9,337,982.00 лв.

75,113.00 лв.
788,641.00 лв.
16,852.00 лв.
1,379.00 лв.
881,985.00 лв.

81,453.00 лв.
863,557.00 лв.
41,266.00 лв.
1,205.00 лв.
987,481.00 лв.

88,745.00 лв.
1,008,485.00 лв.
68,588.00 лв.
1,208.00 лв.
1,167,026.00 лв.

952,666.00 лв.
6,900,958.00 лв.
567,744.00 лв.
9,102.00 лв.
8,430,470.00 лв.

2012
773,380.29 лв.
4,478,464.84 лв.
5,251,845.13 лв.

2013
862,414.13 лв.
5,347,718.21 лв.
6,210,132.34 лв.

2014
959,390.59 лв.
6,307,534.14 лв.
7,266,924.72 лв.

2015
1,065,404.62 лв.
7,429,554.75 лв.
8,494,959.37 лв.

2012

2013

2014

2015

3.00%
0.90%
-1.40%
-0.10%
965,599.13 лв. 1,055,742.52 лв. 1,129,707.13 лв. 1,128,577.42 лв.
5,840,665.32 лв. 6,756,788.31 лв. 7,670,678.28 лв. 7,670,678.28 лв.
6,806,264.45 лв. 7,812,530.83 лв. 8,800,385.40 лв. 8,799,255.69 лв.
2012

2013
2014
2015
3.00%
0.90%
-1.40%
-0.10%
1,020,099.52 лв. 1,120,934.41 лв. 1,205,195.67 лв. 1,216,042.43 лв.
6,051,853.77 лв. 7,030,395.99 лв. 8,010,759.40 лв. 8,090,867.00 лв.
7,071,953.28 лв. 8,151,330.40 лв. 9,215,955.08 лв. 9,306,909.43 лв.
2012

2013

2014
2015
3.00%
0.90%
-1.40%
-0.10%
932,068.17 лв. 1,015,851.34 лв. 1,083,771.39 лв. 1,075,643.10 лв.
5,708,302.46 лв. 6,586,130.22 лв. 7,459,599.55 лв. 7,411,112.15 лв.
6,640,370.63 лв. 7,601,981.56 лв. 8,543,370.94 лв. 8,486,755.26 лв.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ
ЗА СПИСАНИЕ "VUZF REVIEW”
Редакционната колегия на списанието „VUZF Review“ разглежда ръкописи на
български или английски език в обем до 10 страници, изпратени на адрес
r_petrova@vuzf.bg Стандартна word програма трябва да се използва за оформяне на
ръкописите, които се прилагат като приложение (attachment) към съпровождащото ги
електронно писмо. Изпращането на ръкописа, записан на диск, също е допустимо.
Подготовка на ръкописа
Общи указания
Текстът трябва да бъде въведен във файл във формат WinWord 2000/2003 или понов, с шрифт Times New Roman. Форматирането трябва да бъде, както следва:
1. Размер на листа - А4, полета: ляво – 25 мм, дясно – 25 мм, горно – 25 мм,
долно – 25 мм, Header - 12.5 мм, Footer - 12.5 мм (1.25 см), междуредие – 1,15.
2. Заглавие без никакви съкращения на основния език на статията (български
или английски) - размер на шрифта 16, удебелен, главни букви, центриран.
3. Един празен ред - размер на шрифта 14, нормален.
4. Имена на авторите – име и фамилия, на основния език на статията, без звания
и научни степени - размер на шрифта 14, нормален, центриран.
5. Един празен ред - размер на шрифта 14, нормален.
6. Заглавие на език, който не е основният на статията (български или английски)
- размер на шрифта 16, удебелен, центриран.
7. Един празен ред - размер на шрифта 14, нормален.
8. Имена на авторите – име и фамилия, на език, който не е основният на статията,
(български или английски) - без звания и научни степени - размер на шрифта 14,
нормален, центриран.
9. Два празни реда - размер на шрифта 14, нормален.
10. Резюме на основния език на статията, до 8 реда - размер на шрифта 11, italic,
bold.
11. Ключови думи на основния език на статията, до 2 реда - размер на шрифта
11, нормален.
12. Два празни реда - размер на шрифта 14, нормален.
13. Резюме и ключови думи на език, който не е основният на статията, до 8 реда
- размер на шрифта 11, italic, bold.
14. Ключови думи на език, който не е основният на статията, до 2 реда - размер
на шрифта 11, нормален.
15. Страниците не се номерират.
16. Основните раздели на статията (Увод, Изложение, Заключение,
Благодарности, Литература) се форматират в едноколонен текст, двустранно
подравнено, както следва:
a. Наименование на раздел или на подраздел - размер на шрифта 12, удебелен,
центрирано, един празен ред преди наименованието и един празен ред след него размер на шрифта 12, нормален.
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b. Текст - размер на шрифта 12, нормален, отстъп на първи ред на параграф – 10 мм;
разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0.
c. Текстът на формулите се позиционира вляво на отстояние 3 интервала след
номера на съответната формула, който е в кръгли скоби; отстояние от съседните
параграфи – 6 pt. Желателно е текстът на формулите да бъде в Math Type или Microsoft
Equations.
d. Фигури - центрирани, разположение спрямо текста: “Layout: In line with text”.
Номер и наименование на фигурата - размер на шрифта 11, нормален, центрирано.
Отстояние от съседните параграфи – 6 pt.
е. Таблици - центрирани, разположение спрямо текста: “Layout: In line with text”.
Номер и наименование на таблицата - размер на шрифта 11, нормален, центрирано.
Отстояние от съседните параграфи – 6 pt.
f. Статията завършва на отстояние два празни реда шрифт 14 с: научно звание, име
и фамилия, научна степен, поделение (департамент, факултет, учебен съвет или
катедра), университет (организация), пощенски адрес, e-mail адрес, с шрифт 11,
надебелено на английски език, дясно подравнено.
Бележки и литература
Цитирането на литературни източници трябва да бъде на латиница. Източниците на
кирилица се представят с превод на английски език. Примерите по-долу показват как
това трябва да стане.
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници,
които са достъпни за проверка или справки. Цитирането на интернет източници не се
препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в
бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките
се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.
Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA
стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се
използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за
образованието.
Ето основните примери:
Списания:
Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets:
topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students. American J.
Physics, 79, 1, 121 – 1126.
Ако източникът е на български език, той трябва да се появи в списъка на
литературата по следния начин:
Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two
historic epochs. Chemistry, 25, 12 – 20 [In Bulgarian].
Горните два източника се цитират в основния текст като: Platikanov (2016) или
(Platikanov, 2016).
Botev, B., Tsonev, I. & Doychev, P. (1988). Ecology: its problems and environ
protection. Biologia & Khimiya, 20 (6), 15 – 17.
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Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден
том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в
библиографското описание на източника – ето така:
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting
methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29 (1), 14
– 24.
Книги
Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science
education standards. Washington: National Academies Press. (в кръгли скоби може да се
постави броят на страниците на книгата ето тока: pp 456 и/или ISBN …)
Книги/сборници с редактор/сборници от конференции
Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programs (pp.
59 – 89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge.
Cambridge: Cambridge University Press.
Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral
studies and some typical errors in their realization (pp. 44 – 104). In: Ganchev, I. & Toshev,
B.V. Theory and methodology of leaning in sciences and mathematics. Blagoevgrad: Neofit
Rilski University Press.
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