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ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ В БАНКИРАНЕТО 

Данчо ПЕТРОВ, Недялко ВЪЛКАНОВ, Пламен ДЖАПАРОВ 

 

РЕЗЮМЕ 
Дигитализацията в банкирането се проявява в много измерения. Блокчейн е нова 

технология, която може да повиши значително оперативната ефективност на ключови 
процеси в банките чрез редукция на разходи, повишаване на сигурността и прозрачността 
на трансакциите,  ускоряване на сетълмента и елиминиране на излишното посредничетво. 
Функцията по управление на риска не остава встрани от тренда към дигитализация на 
банките. Технологогични иновации като изкуствен интелект, машинно обучение, облачни 
изчсиления и Интернет на нещата създават невъобразими възможности за повишаване 
ефективността на вземаните решения за риска. В същото време обаче активното 
използване на дигиталната среда отваря вратите пред редица нови киберзаплахи, 
справянето с които се превръща в сериозно предизвикателство за банковия риск 
мениджмънт. Дигитализацията в банковото дело намира отражение и в многообразието 
от дейности по осигуряване на нормативно съответствие. Високотехнологичните 
иновации, свързани с прилагането на изкуствен интелект, обработката на големи масиви 
от данни, както и кооперирането със сектора на RegTech, са не само възможност за 
разходна оптимизация, но също така и безспорна необходимост с оглед на все по-
комплексните финансови регулации. 

Ключови думи: банки, дигитализация, блокчейн, риск мениджмънт, нормативно 
съответствие.  
 

DIGITAL TRANSFORMATION IN BANKING 

Dancho PETROV, Nedyalko VALKANOV, Plamen DZHAPAROV 

 
ABSTRACT 

Digitalization in banking is manifested in many dimensions. Blockchain is a new technology 
that can significantly increase the operational efficiency of key processes in banks through cost 
reduction, increased security and transparency of transactions, speeding up settlement and 
eliminating unnecessary intermediation. The risk management function does not stay away from the 
trend towards digitalization in banking industry. Technological innovations such as artificial 
intelligence, machine learning, cloud computing and the Internet of Things create unimaginable 
opportunities to increase the effectiveness of the risk-related decisions taken. At the same time, 
however, the active use of the digital environment opens the door to a number of new cyber threats, 
dealing with which is becoming a serious challenge for bank risk management. Digitalization in 
banking also reflects the variety of regulatory compliance activities. Different high-tech 
innovations, connected with application of artificial intelligence, big data manipulation, as well as 
cooperation with RegTech sector are considered not only as possibility for cost optimisation, but as 
an undisputable necessity in order to respond to more and more complex financial regulations. 

Keywords: banks, digitalization, blockchain, risk management, compliance. 
 
1. БЛОКЧЕЙН В БАНКИРАНЕТО 
1.1. ДЕСТРУКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ „МНОГО ШУМ ЗА НИЩО“? 

Блокчейн технологията „легализира“ своето присъствие във финансовата сфера с 
появата на първата децентрализирана криптовалута. Никому неизвестните само до преди 
десетилетие термини „блокчейн“, „биткойн“ и „споделен регистър“ (distributed ledger) днес 
не само добиват нарастваща популярност, но и със завидна дързост променят „правилата на 
играта“ и заплашват сериозно да разклатят вековните устои на традиционното банкиране. Не 
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закъсня вълната от мнения на авторитетни източници, които варират от прогнози за банков 
апокалипсис до оптимистична еуфория за възможностите на новата технология. „Банките се 
страхуват от блокчейн!“ – твърди Боб Мейсън в он-лайн изданието „FX Empire“ през 
ноември 2017 (Mason, 2017). В духът на песимистичните сценарии „Дойче Веле“ излъчва 
документален филм, посветен на блокчейн технологията, с провокативното заглавие „Краят 
на банкирането, каквото го познаваме?“ (Deutsche Welle, 2019). Публикация в реномираното 
издание “Harvard Business Review” обаче прокламира блокчейн като технология, която може 
да „разсече разходите по трансакциите и да преформатира икономиката“ (Iansiti & Lakhani, 
2017). В поредицата „Бяла книга“ на Световния икономически форум през 2018 г. експерти 
оценяват ефекта от тласъкът, който блокчейн може да окаже върху глобалната търговия през 
следващите 10 години на внушителните 1 трилион щ. долара (WEF, 2018: 7).  

Все повече банки в консорциуми с технологични компании инвестират крупни суми в 
разработване на иновативни платформи за обслужване, базирани върху блокчейн. 
Кумулативният размер на инвестициите в блокчейн стартъп компании надхвърли 1,5 млрд. 
щ. долара още през 2017 г., а прогнозите сочат, че през 2025 г. се очаква добавената стойност 
от блокчейн бизнесът да нарасне до 176 млрд. щ.д. (Growth of Blockchain Technology, 2018). 
Очакванията на експертите са, че новата технология ще реформира индустрията на 
финансовите услуги и ще революционизира банкирането, така както Интернет и социалните 
мрежи промениха комуникациите през последните две десетилетия (Perez, 2015; Swan, 2015). 
Ефективността на блокчейн не се поставя под съмнение, тъй като технологията “ускорява 
движението на активи по света за секунди с цената на минимални трансакционни разходи“ 
(EVRY, 2016). Освен, че позволява т.нар. peer-to-peer трансфери, при блокчейн отпада 
необходимостта от посредници, осъществяващи сетълмент или клиринг (Woods et al., 2017). 
Както всяка друга нова и малко позната технология, така и блокчейн предизвиква „смесени“ 
чувства, а понякога и диаметрално противоположни мнения сред банкерската общност 
(Petrov, 2018a). На този фон е любопитна реакцията на банките – дали те възприемат 
блокчейн като заплаха с деструктивен потенциал за тяхното статукво или като възможност, 
която ще  разкрие нови хоризонти за развитие? Една част от банкерите считат, че 
технологията може да предизвика вълна от трансформации и иновации, от което биха 
спечелили както финансовите институции, така и техните клиенти (Collomb & Sok, 2016). От 
немската банка Berenberg обаче са доста по-скептични. Според тях блокчейн е надценена 
технология, която е изправена пред сериозни предизвикателства, визирайки липсата на 
примери за успешни истории (Kelly, 2017). 

Нестихващата шумотевицата около блокчейн технологията резонно поставя въпросите 
доколко реалистични са прогнозите за „бум“ в нейното приложение, кога могат да се очакват 
осезаеми резултати и дали в крайна сметка няма да се окаже „вдигане на много шум за 
нищо“? На скептицизма относно бъдещето на BТ може да се опонира с примери за 
необходимия времеви период от осъществяването на други важни технологични открития до 
тяхното същинско приложение1. Дали и кога една нова технология ще даде „плодове“ и 
каква ще бъде степента на нейното проникване са трудни въпроси, чиито отговори изискват 
аналитичен поглед върху цикъла и фазите на развитие на иновативните технологии – 
проблем, който е във фокуса на анализа в следващото изложение. 

 
1.2. ОЧАКВАНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЛОКЧЕЙН 

Присъщо на нови технологии, които са в стадий на зародиш и първоначално развитие, е да 
фокусират към себе си интереса на експертите и специализираната общност. Появата на 

                                                 
1   Както е известно през периода 1939 – 1942 г. професорът от университета в Айова Джон Атанасов и неговия 
студент Клифърд Бери изобретяват първия в света модел на електронен цифров компютър с регенеративна 
памет. Това откритие „отлежава“ почти половин век преди да се превърне в неразделна част от нашето 
ежедневие. Друг често представян пример в тази насока е създаването на Интернет през 60-те години на ХХ век 
и началото на неговото популяризиране в средата на 90-те години като глобална комуникационна мрежа. 
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блокчейн несъмнено предизвика гигантска вълна от високи очаквания. Понястоящем 
дискусията за бъдещето на тази иновативна технология се разпростира в широки граници - 
от скептицизъм за инфлационни свръхочаквания до еуфорични визии, че това, коeто 
предстои, ще надмине и най-смелите фантазии. Блокчейн определено притежава 
характерните белези на дисруптивна технология според класическата интерпретация на този 
термин (Bower & Christensen, 1995; Zeleny, 2012). Според McKinsey блокчейн като 
иновативна технология се позиционира на границата между две фази – „Пионер“ 
(“Pioneering”) и „Ръст“ (“Growth”) (Higginson et al., 2019). По-различна интерпретация за 
цикъла в развитието на нововъзникналите технологии предоставят от Gartner, според които 
технологичните иновации преминават през пет стадия (фиг. 1). Първият е „Иновационен 
спусък“ (“Innovation trigger“) и е свързан с  появата на новата технология. Следват фазите 
„Пик на инфлационните очаквания“ (“Peak of inflated expectations”), „Разочарование“ 
(“Trough of disillusionments”), „Просветление“ (“Slope of enlightenment”) и заключителния 
стадий „Продуктивност“ (“Plateau of productivity”), в който се очаква да се разгърне пълния 
потенциал на производителността на технологията.  

 
Фиг. 1. Позициониране на блокчейн по Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies през 

2018 г. 

Първата поява на блокчейн в Gartner Hype Cycle е през 2016 г. Като нововъзникнала 
технология тя се позиционира на границата между фазите “Innovation trigger“ и “Peak of 
inflated expectations” (Gartner, 2016). Две години по-късно блокчейн преминава през „пикът“ 
на инфлационните очаквания и се устремява към следващата фаза - на „отрезвените“ илюзии 
(Gartner, 2018). Една логична интерпретация на това препозициониране е, че след 
преминаването на еуфоричния стадий настъпва фаза на „осъзнаване и приземяване“, в която 
първоначалния ентусиазъм отстъпва място на реализма и критицизма.  

Както е видно от графиката (фиг. 1) не всички технологични открития се поставят под 
общ знаменател по отношение на необходимия им период от време, за да преминат през 
всички стадии на развитие и се превърнат в неразделна част от ежедневието. В тази насока се 
оценява, че е необходим период от 5 до 10 години пред масовото приложение на блокчейн. 
Тъй като тази прогноза не е параметризирана по сфери на приложение, периодът може да 
варира взависимост от естеството на проблемите, които стоят за разрешаване и бариерите, 
които трябва да бъдат преодолени в съответните области. В банковата сфера е по-
реалистично очакваното необходимо време за „въвеждане в експлоатация“ на технологията 
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да бъде по-близо до горната граница на този времеви хоризонт (Petrov, 2019a). Основание за 
такава прогноза е наличието на препятствия от различно естество, чието отстраняване може 
да се окаже нелека задача. Един от най-сериозните проблеми е очакваната реакция на 
основни стейкхолдъри. В ерата на дигиталните технологии финансовите институции 
обикновено реагират на промените като коригират и адаптират своите бизнес-модели 
(Japparova & Rupeika-Apoga, 2017). Появата на дисруптивни технологии, каквато е блокчейн, 
обаче би могла да се третира като заплаха за статуквото на т.нар. „системни“ пазарни играчи 
и да се сблъска с тяхната яростна съпротива. Съществуват опасения сред банките, при това 
съвсем основателни, че приложението на блокчейн ще канибализира техните печалби, ще ги 
елиминира от пазара, ще доведе до финансови загуби и дори фалити (McKinsey, 2018). 
Набиращият скорост скептицизъм към блокчейн се подхранва от неясните резултати от 
анализа на разходите и ползите, различната степен на заинтересованост на замесените в 
процеса основни „играчи“, бавния напредък и липсата на убедителни примери от реалния 
живот за внедряване на блокчейн иновации (Higginson et al., 2019). Другата страна на тази 
монета е, че банките могат да приемат предизвикателствата на  новата технология не като 
заплаха която ще ги „изхвърли“ от финансовия пазар, а като технологичен инструмент, който 
може да бъде използван от тях и от регулаторните органи за улесняване на извършването на 
трансакциите, повишаване на сигурността и скоростта на информационния обмен и 
намаляване на оперативните разходи (Петров, 2018а). Блокчейн може да премахне 
излишното финансово посредничество, но едва ли би могъл с един замах да елиминира 
институциите, които предлагат финансови услуги. Поставени под натиск банките ще бъдат 
стимулирани да предлагат висококачествени иновативни услуги в една нова пазарна среда с 
по-голяма сигурност, прозрачност и при значително редуцирани разходи. 

 
1.3. КАК РАБОТИ БЛОКЧЕЙН? 

Функционалната същност на блокчейн може да се опише като споделен цифров 
регистър (distributed ledger, DL) с поддържани идентични копия на множество компютри, 
контролирани от различни потребители. Между термините „споделен регистър“ (distributed 
ledger) и блокчейн съществува много тясна връзка, но двете понятия не са съвсем 
тъждествени (Petrov, 2019b). Distributed Ledger Technology (DLT) се асоциира с иновативен 
подход за записване, споделяне и складиране на данни в множество регистри (ledgers).  Нещо 
повече, тази технология позволява едновременното синхронизиране на записаните и 
складирани данни сред различни потребители в споделена мрежа. Всъщност идеята за 
дистрибутирана база данни не е нова. Поне на теория не всички DL използват по презумпция 
блокчейн (Natarajan, 2017). Това, което подхранва атрактивността на DLT е възможността 
много потребители да споделят проста, лесно достъпна и постоянно одитирана база от данни 
(Casey et al., 2018). Следователно блокчейн може да се характеризира като технологична 
структура, използвана в някои DL, която складира и обменя пакетирани в отделни блокове и 
свързани помежду си в дигитална верига данни. Блокчейн използва криптиране и сложни 
математически алгоритми за неотменими записи и синхронизиране на данни, защитени от 
последващо манипулиране. В сферата на индустрията на финансовите услуги грижите за 
достоверност, потвърждение и складиране на информация за извършени трансакции 
обикновено се поемат от  трета страна.  Най-често това са институционални посредници, 
извършващи клиринг и сетълмент. Поддържаната от тях база данни е централизирана, с 
контролиран достъп до информацията. Идеята за използване на DLT е историята и пълната 
хронология на трансакциите да бъде достъпна и видима on-line от всички оторизирани 
потребители в мрежата (Buitenhek, 2016). Всеки участник в дадена трансакция притежава 
валидно копие на записите в мрежата, които могат да засягат например собствеността върху 
даден актив и пълната хронология на осъществените с него сделки. Системата на 
функциониране на регистъра е напълно децентрализирана и съдържа проследима във 
времето информация за всяка отделна трансакция (Petrasic & Bomfreund, 2016). Още едно 
важно предимство на DLT е ускоряване на сетълмента и времето, необходимо за 
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осъществяване на трансакциите. Това води до чувствително редуциране на трансакционните 
разходи, тъй като те се изпълняват директно (peer-to-peer) между кореспондиращите страни 
без необходимост от валидиране или друг тип намеса от доверена трета страна (Infosys 
Consulting, 2016). Друг съществен момент е необходимостта от съгласуване и координиране, 
когато трансакциите се осчетоводяват в различни счетоводни регистри (ledgers). Само по 
това „перо“ се оценява, че блокчейн може да редуцира разходи по счетоводната 
инфраструктура на инвестиционното банкиране възлизащи между 8 и 12 млрд. щ.д. годишно. 

Основополагащ принцип на базирания върху DLT блокчейн е споделеното съхранение 
на информация, което води до практически нулев риск от загуба на данни. Сигурността на 
трансакциите се постига чрез процесите на авторизация и криптиране. Ако някой отделен 
т.нар. възел (node) в системата дефектира, информацията няма да се изгуби безвъзвратно, а 
ще се запази в нейната цялост и пълнота, тъй като всеки друг участник разполага с копие на 
абсолютно същата база данни. Освен това в DL се съхранява и хронологията на 
трансакциите, а не само крайните резултати (например текущите салда), което защитава 
системата от манипулиране или фалшифициране на данни. Валидността на трансакциите се 
удостоверява с цифров подпис от участниците в сделката. Подписаните трансакции се 
подреждат в отделни блокове като на всеки блок в тази верига се „присвоява“ уникален 
т.нар. hash-код, генериран от компютрите по сложна математическа формула. Извършването 
на промени в трансакциите ще променят hash-кода на блока, в който те се съхраняват. 
Понататък тези промени се отразяват едновременно във всички блокове по веригата. Така 
евентуална промяна ще бъде първо незабавно регистрирана и второ – незабавно установена и 
проследима от всички участници в мрежата (Petrov, 2018b). Като едно от най-съществените 
предимства на използването на блокчейн в банкирането се  изтъква автоматизирането на 
процеса „Познавай своя клиент“ (Know Your Customer (KYC). Средната продължителност на 
провеждане на KYC дейностите и онбординг на клиентите понастоящем отнема на 
кредитните институции повече от 26 дни (Thomson Reuters, 2017). Този период може 
драстично да се скъси чрез използване на дигитализирана база данни. Участниците могат да 
провеждат KYC дейностите в реално време, установявайки цифровата идентичност на 
корпорацията чрез функционалността на DLT базата (McWaters et al., 2016).  

Продуктивността на технологията би могла да се мултиплицира от находчивата 
комбинация между блокчейн и т.нар. „умни“ договори  (smart contracts). Идеята за 
имплантирането на „умни“ договори в блокчейн се вписва сполучливо във финансови 
сделки, при които е налице обвързаност между изпълнение на договорни условия и 
извършване на реални трансакции. Nick Szabo пръв въвежда термина “smart contract” и 
използва сравнението с вендинг-автомат, за да илюстрира принципа на тяхното 
функциониране (Szabo, 1997). В контекста на блокчейн технологията „умните“ договори са 
компютърни програми, записани в DL, които се изпълняват автоматично от всички възли в 
мрежата. Това, което прави ценно използването на „умни“ договори е възможността за 
елиминиране на трети страни – посредници в сделките като агенти или доверени лица. 
Комбинацията „блокчейн – „умен“ договор“ форсира изпълнението на трансакциите в 
съответствие с контрактните условия. Това минимизира вероятността за настъпване на 
конфликти между страните и отваря широко вратите за автоматизация на разплащателните 
процеси. Автономността, която е вградена в основата на „умните“ договори позволява 
тяхното самостоятелно функциониране без необходимост от рутинен контрол върху 
правилното и точно изпълнение на техните клаузи. Освен автономни „умните“ договори са 
самодостатъчни, което означава, че не зависят от финансиране от техните издатели (Van 
Oerle & Iemmens, 2016). От изложеното става ясно, че „умният“ договор представлява 
поредица от самоизпълняващи се контрактни ангажименти, които функционират чрез 
генериране на компютърни кодове на договорни условия на модели от типа „ако-тогава“ 
(Anupam et al., 2016). Съществено тяхно предимство е, че предоставят по-висока сигурност и 
възможност за проследяване на правно валидни трансакции, с което се улеснява значително 
дейността и на регулативните органи (Petrasic & Bomfreund, 2016). Техни ключови 



TWELFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INVESTMENTS IN THE FUTURE – 2019” 

 18

компоненти са автономност, самодостатъчност и децентрализираност. Освен 
автоматизираното извършване на реални транзакции “умните“ договори „изземват“ 
функциите на централния регистър, тъй като не е необходима агенция-посредник, която 
изпълнява клиринг и сетълмент чрез независима информация за потвърждаване на 
трансакциите. Вместо това “умният“ договор може да се програмира да управлява целия 
цикъл – от  договарянето до приключването на сделката без човешка намеса като 
същевременно регулаторите получават актуална информация за извършената дейност. 

 
1.4. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БЛОКЧЕЙН 

В кои сегменти на банкирането съществуват предпоставки за приложение на блокчейн? 
Deloitte са систематизирали конструкция от симптоми, които индикират необходимостта от 
приложение на  блокчейн в даден сегмент. Счита се, че в даден сегмент съществуват 
предпоставки за прилагане на блокчейн, ако по повечето от селектираните критерии са 
налице дефинираните симптоми. Така например, един сегмент би бил подходящ като „поле“ 
за приложение на блокчейн, ако са налице следните обстоятелства: тежък документооборот 
между участниците, преобладаваща ръчна обработка на трансакциите, забавен сетълмент, 
съществуване на възможност различни страни да променят условията на сделките и липса на 
прозрачност при тяхното договаряне. Следвайки този подход в следващото изложение са 
селектирани някои специфични сегменти на финансовата индустрия, които се очаква да 
попаднат „под прицела“ на блокчейн. В таблица 1 са синтезирани проблемните сфери в 
селектираните сегменти и очакваните позитивни ефекти при приложение на блокчейн. 

 
Таблица 1 

Сравнителен профил на текущото състояние в селектирани сегменти и очакваните 
ефекти от приложение на блокчейн 

Сеашно статукво С приложение на блокчейн 
Търговско финансиране 

Тежки процедури 
Сложна документация 
Участват множество заинтересовани страни 
Обременителен документооборот между 
страните 
Ръчно обработване на транзакциите 

Автоматизация на ключови процеси 
Автоматично опресняване на клаузите 
Оперативна сигурност 
Намаляване на времето и разходите 
Ускорени доставки 
Отстраняване на излишни посредници 

Глобални разплащания 
Обслужват се по клирингов меанизъм от 
трета страна 
Тежки процедури: иницииране на 
плащания, счетоводство, съгласуване на 
транзакции, балансиране на салда 
Високи разходи 
Удължаване на процеса на плащане 

Проследяване на цялата история на 
трансакциите 
Изясняване ролите на всички 
участници 
Намалени оперативни разходи 
Обработка с висока степен на 
сигурност 
По-бързо изпълнение на трансакциите 
По-голяма яснота и прозрачност 

Сделки с ценни книжа 
Наличие на различни системи за клиринг и 
сетълмент 
Висок риск от контрагента 
Наличие на верига посредници при някои 
трансакции 
Тромави процедури при емитиране 
Бавно и неефективно отчитане на 
трансакциите 

Ускоряване и улесняване на 
изпълнението на договорите 
Намален риск от контрагента 
По-висока ефективност и прозрачност 
Концептуална промяна в емисиите, 
клиринга, сетълмента и отчитането 
По-ефективно управление на 
инвестициите и съхранението на данни 
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Синдикирани заеми 
Ниска степен на прозрачност при 
формирането на банковия синдикат 
Неясно и непрозрачно ценообразуване 
Твърде бавен сетълмент 
Високи разходи за обслужване 
Ръчно обработване на документацията 
Ръчно синхронизиране на данни 

Повишена прозрачност 
Намаляване на процедурната сложност 
на трансакциите 
Повишена оперативна ефективност 
Автоматизиране на compliance-
процедури и борба с прането на пари 
Подобрени KYC-процедури  

Регулации и нормативно съответствие 
Затруднения при обработката на нарастващ 
информационен трансфер 
Трудности при синхронизиране на данни 
Трудности при обработката на AML 
 

Предоставяне на актуална и надеждна 
информация 
Лесно проследяване на произхода на 
средствата 
Минимизиране ръчната обработка на 
данни 

Източник: синтезирана от автора 
Основни инструменти на търговското финансиране като акредитиви, полици и 

търговски книжа понастоящем се отличават с наличието на тромави процедури, сложна 
документация, множество ангажирани стейкхолдъри, тежък документооборот между 
страните по сделките и преобладаваща ръчна обработка на трансакциите. Предимствата на 
блокчейн в индустрия, в която краткосрочното банково посредничество при търговията се 
оценява на 6-8 трилиона щ.долара са безспорни (Tayeb & Lago, 2018). Прилагането на 
блокчейн и смарт договори би се отразило много позитивно на разходите на време и ресурс с 
опростяването на процедурите чрез тяхното автоматизиране. Част от посредническата верига 
като например многобройни банки-кореспонденти става излишна, което води до по-висока 
оперативна ефективност и намаляване на разходите (Deloitte, 2016a). 

В сферата на глобалните разплащания предимство на блокчейн е възможността всеки 
участник в разплащанията да проследи пълната хронология на трансакциите и ролята на 
всички въвлечени в тях страни. Съвременните системи за разплащания постигат това с 
цената на високи разходи за обмен на некодирани данни и съобщения между участниците в 
разплащателния процес. Междубанковите разплащания понастоящем разчитат на 
обслужване от клирингов механизъм, предоставян от трета страна. Посредничеството при 
клиринг и сетълмент удължава и оскъпява разплащателния процес, тъй като изисква 
осъществяване на дейности като съхраняване на данните, координиране, иницииране, 
потвърждаване, изпълнение и отчитане на трансакцииите и пр. (Guo & Liang, 2016). 
Процесът на обмен на данни в DL е значително облекчен откъм административни процедури 
и ръчна обработка на информацията, което снижава чувствително оперативните разходи. В 
допълнение към това разплащателния процес е много по-сигурен и по-бърз благодарение на 
криптираната идентификация на участниците и невъзможността за умишлено манипулиране 
на данни.   

Съвременната търговия с ценни книжа се базира върху множество системи за клиринг и 
сетълмент. Изследване на Goldman Sachs Investment Research (2016a) показва, че 
капиталовите пазари могат да спестят разходи за 6 млрд щ.д. годишно с приложението на 
блокчейн. Изследването е лимитирано до четири кешови инструмента, поради което се 
очаква реалните спестени разходи да са повече. Трансакциии, използващи блокчейн биха 
могли радикално да трансформират търговията на капиталовите пазари, която е изградена 
върху инструменти със стандартизирани реквизити - например матуритет, номинал, падеж, 
купон, дата на плащане и пр., които от своя страна могат да бъдат компоненти на смарт 
контракт. Това ще допринесе за форсиране и улесняване изпълнението на договорености и 
споразумения между страните в сделките. Дериватните контракти също са изградени върху 
специфични параметри, които могат да бъдат трансформирани в смарт договор с алгоритми 
за изчисления на Mark-to-market value, маржин, опции и условия за упражняване. В случая 
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със суапите и ОТС (over-the-counter) деривативите, където всеки контракт е уникален, техния 
специфичен алгоритъм може да се „вгради“ в отделни „умни“ договори. Използване на DL 
би могло да се окаже удачно при търговията с някои хибридни инструменти като облигации 
от типа „CoCo“ (contingent convertible bonds), които се отличават със сложна структура, 
комбинираща елементи на дългово финансиране и собствен ресурс (Deloitte, 2016a).  
Блокчейн концептуално променя емисионната дейност, процесите на известяване и 
обновяване на текущи салда, баланси, клиринг, сетълмент и репортинг, с което се повишава 
ефективността на инвестиционния мениджмънт и съхраняването на информацията.  

В редица изследвания се споделя убеждението, че блокчейн ще намери благоприятни 
условия за приложение при синдикираните заеми (Rutenberg & Wenner, 2017; Turner, 2016; 
Anupam et al., 2016; Padmanabhan & Komma, 2016). Тези очаквания се базират върху 
наличието на фактори, които оказват неблагоприятно влияние върху ефективността на този 
пазар, а именно: ниската степен на прозрачност на процесите по формиране на банковия 
синдикат и ценообразуването на заемите, твърде бавния сетълмент и високите разходи за 
администриране и обслужване на синдикираните заеми (Anupam M. et al., 2016). 
Използвайки DL архитектурата на блокчейн технологията банките могат да комбинират в 
един блок разнородни задачи като локални регулации, KYC или противодействие на 
изпирането на пари. Банките в синдиката ще спечелят от повишената прозрачност на 
сделките, намаляването на тяхната сложност, редуциране на времето и разходите за 
опознаване на клиента и съобразяване с местните регулации. Като цяло ползите от 
въвеждането на блокчейн за банките-участници в синдикирани заеми могат да се резюмират 
в следните компоненти – повишена сигурност, съкращаване на времето, необходимо за 
осъществяване на трансакциите, по-ниски трансакционни разходи и повишена оперативна 
ефективност (Petrov, 2018а). 

Накрая, но не на последно място приложението на блокчейн се очаква да рационализира 
дейността на органите и институциите в сферата на регулациите и нормативното 
съответствие. Поддържането на съответствие със стандартите и регулативните норми се 
превърна в ежедневие за банковите институции. Одитът, данъчните репорти, стрес-тестовете 
и хармонизирането на дейността с нормативните изисквания са важна част от 
функционирането на съвременния банков пазар. Непрекъснато нарастващия трансфер на 
информация, получена от различни източници, субекти и канали затруднява нейната 
обработка и синхронизиране от регулативните органи. Блокчейн би могъл съществено да 
облекчи дейността на регулативни и надзорни орани като им предоставя винаги 
актуализирана и достоверна информация за извършени трансакции (Goldman Sachs, 2016b). 
Една от най-големите обществено значими ползи за надзора от въвеждането на новата 
технология се свързва с функцията „противодействие на прането на пари“. Регулаторите 
лесно ще могат да проследяват произхода на средствата и историята на транзакциите в DL 
без да им се налага да изискват и обработват многобройни декларации и репорти от 
участниците в сделките. 

Въпреки очакваните позитивни ефекти от приложението на блокчейн, съществуват 
някои опасения, породени от дисруптивния потенциал на новата технология, които 
предизвикват напрежение сред банките и останалите финансови посредници,. Пред масовото 
приложение на блокчейн стоят и други нерешени проблеми от технологичнен, правно-
нормативен и етичен характер. Предизвикателствата в тази насока могат да се резюмират 
така: 

• Въпреки че записите в DL са достоверни и необратими, все още липсва детайлна 
правна регламентация. Ако например между две банки съществува спор или се водят 
съдебни дела, не е ясно как това ще се отрази върху статуса на трансакциите им. 
Необходимата правна рамка ще предостави възможност и на регулативните органи да 
упражняват по-ефективно надзорните си функции. 

• Автоматизация на KYC дейностите може да се постигне, ако съществува 
разбирателство между партньорите за изграждане на единна рейтингова система. 
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• Оценката на разходите и ползите от използване на технологията между финансовите 
играчи може съществено да се различава. Това може да постави под съмнение ползите от 
кооперирането между участниците и възвращаемостта от инвестициите в технологията.  

• Остават „висящи“ много въпроси от морално-етичен аспект, когато компютърни 
алгоритми заместват човешкия фактор.  

Банковата индустрия се нуждае от технологични промени, а блокчейн безспорно 
притежава необходимия потенциал да осъществи тези промени. Специфичните процедури 
при някои по-сложни финансови продукти, които включват верига от посредници и все още 
преобладаващата ръчна обработка на документацията, „товарят“ сделките с допълнителни 
разходи и правят процеса неефективен. Резултатите от анализа на ключовите функционални 
параметри на блокчейн показват, че от чисто технологичен инструмент той постепенно се 
превръща във философия за оцеляване и важен компонент от стратегическите планове за 
развитие на банките. Успешното преодоляване на препятствията пред приложението на 
технологията е предизвикателство и предпоставка за еволюционен скок в банкирането. От 
тази гледна позиция могат да се предприемат стъпки в следната последователност:  

1) Тестване на пилотни проекти в реални пазарни условия в селектирани сегменти на 
банкирането; 

2) Създаване на необходимата правно-нормативна инфраструктура за функциониране на 
блокчейн; 

3) Стартиране на инициативи за изграждане на единна рейтингова система, която 
позволява автоматизиран KYC процес. 

 
2. БАНКОВИЯТ РИСК МЕНИДЖМЪНТ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА 
2.1. НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЛУЖБА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА 

Факт е, че усилията на банките в посока дигитализация на бизнеса известно време се 
концентрират предимно върху „клиентското пътуване“ и свързаните с него процеси и 
операции – маркетинг, онбординг, обслужване и т.н. След това обаче трансформациите 
постепенно започват да обхващат и други части от организационно-структурната верига, 
достигайки и до рисковата функция. В потвърждение на тази констатация проучване 
установява, че 69% от банковите мениджъри отделят умерено внимание на дигитализацията 
на риска в своята институция, а други 11% я смятат за водещ приоритет (IIF, McKinsey, 2017: 
23). Но въпреки тези нагласи, понастоящем риск мениджмънтът се оказва в ролята по-скоро 
на „заинтересован зрител“ от дигиталните промени. Така например едва 39% от висшите 
банкови ръководители считат, че тяхната рискова функция има съществен принос за 
цялостната дигитална трансформация в банката, а 78% от рисковите екипи са разпределили 
по-малко от една четвърт от бюджета си за дигитализация (Ibid: 22-23).  

На този фон възниква логичният въпрос дали този относително бавен преход от 
„аналогов към цифровизиран“ риск мениджмънт би могъл да компрометира цялостната 
дигитална трансформация на кредитните институции. Още на първо четене отговорът е 
положителен. Банката не може да постигне пълна автоматизация на решенията за 
предоставяне на заеми, ако човек или екип от хора извършва ръчна, тромава и бюрократична 
оценка на кредитното качество на клиентите. Банката ще разхищава капитала си за 
нерентабилни инвестиции, ако рисковите отдели не разполагат с нужния технологичен 
капацитет да идентифицират и докладват нововъзникващи опасности ежедневно. Банката ще 
се сблъсква с постоянни заплахи от оперативни загуби, ако рисковата й функция не е 
оборудвана с релевантен инструментариум за борба с непрекъснато нарастващите 
киберрискове. Тези и редица други примери демонстрират критичната необходимост от 
своевременно и мащабно дигитализиране на управлението на риска в трезорите.  

Кои са конкретните стъпки в тази посока? Според някои мнения усилията на банките 
трябва да се насочат в седем основни направления: управление на данните; автоматизация на 
работния процес; използване на напреднали аналитични инструменти; изграждане на 
синхронизирана и гъвкава инфраструктура; разработване на интелигентна визуализация и 
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интерфейс; използване потенциала на външни екосистеми; прилагане на съвременни 
подходи за управление на талантите (Ibid: 12-14). Други виждат три основни лоста за 
извличане на дивиденти от дигитализирането на риска: по-добро управление на 
„експлозията“ от вътрешни и външни данни; извършване на софистицирани анализи с 
помощта на техники като машинно обучение, обработка на естествен език и алгоритми за 
самообучение; повишаване на процесната ефективност в риск мениджмънта чрез 
преодоляване на преобладаващите хартиени процедури, големия брой ръчни интервенции, 
дългото време за обработка и пр. (Oliver Wyman, 2017: 5-10). Трети поставят на дневен ред 
адаптирането на банковите концерни към: „обогатената“ с редица нововъзникващи заплахи 
рискова среда; управлението на прекъсванията на дейността и бързото възстановяване от 
тях; повишаването на ефективността на риск мениджмънта и дейното му участие в 
осигуряване на непрекъснат устойчив растеж на институцията (IIF, EY, 2018: 4).  

Както става видно, разнообразието от дигитални възможности и предизвикателства пред 
управлението на риска в банките е огромно. В рамките на настоящия доклад ще се спрем 
само на някои от водещите приоритети на риск мениджмънта в съвременния дигитален 
пейзаж, в т.ч. оптимално управление на данните; използване потенциала на изкуствения 
интелект; активна „експлоатация“ на облачните технологии; ефективна борба с непрекъснато 
нарастващите киберрискове.  

Наричани често „новият петрол“, данните застават в основата на дигиталната 
трансформация на трезорите и техните рискови звена. Според експертите днес се създава 
безпрецедентен обем данни - над 90% от наличните към момента такива са продукт на 
последните пет години (Oliver Wyman, 2017: 6). В допълнение, информацията, с която 
разполага риск мениджмънтът, се характеризира с огромно разнообразие – към нея се 
причисляват както традиционните структурирани данни (плащания, трансакции, кредитни 
експозиции, опасни концентрации и др.), така и редица нови неструктурирани данни 
(кликвания, чат-логове, електронни писма, харесвания и коментари в социалните мрежи и 
т.н.). На фона на това изобилие от данни обаче, голяма част от банките се докосват едва до 
повърхността на техния огромен потенциал. Така например, според проучване от 2019 г. 
само 22% от анкетираните главни изпълнителни директори считат, че данните за рисковите 
експозиции, които достигат до тях, са достатъчно изчерпателни и информативни за вземане 
на нужните стратегически решения (PwC, 2019: 29). Друг сериозен проблем в повечето 
институции е обстоятелството, че експоненциално нарастващите масиви от данни 
подчертават архаичните IT-инфраструктури, базирани върху много голям брой 
„разхвърляни“ източници на информация и редица междинни пулове от данни. 

На тази основа става ясно, че водеща задача за банките в следващите години следва да 
бъде изграждането на по-надеждна Big Data-платформа („Data warehouse“, „Data lake“), която 
да обединява структурирани и неструктурирани данни от множество източници (в т.ч. частни 
провайдъри на информация, публично достъпни хранилища, вътрешни системи). 
Оптималната експлоатация на тези „големи бази данни“ (разбира се, съобразена със 
съпътстващите я регулаторни изисквания)2 трябва да застане в центъра на дигиталния 
„дневен ред“ на рисковите звена, защото именно въз основа на тях се създава уникалната 
възможност за вземане на чувствително по-„интелигентни“ решения за управление на риска 
в реално време (Джапаров, 2018: 197). По-умелото боравене с данните също така е 
необходимо условие за проектирането на т.нар. напреднали анализи (advanced analytics), с 
помощта на които се очаква значително намаляване на отклоненията и вземане на по-
ориентирани към бъдещето рискови решения. Сред останалите непосредствени ползи от Big 
Data за риск мениджмънта се посочват: подобряване на „предсказателната сила“ и 

                                                 
2 Известно е, че предвид нарастващата обществена чувствителност за начина, по който организациите 
придобиват, използват и управляват информацията за своите клиенти, тази „експлозия“ от данни е съпътствана 
от редица нови регулации. Безспорно, най-голям ефект върху европейските кредитни институции има приетият 
Общ регламент за защита на личните данни (GDPR), целящ гарантиране правата на потребителите в онлайн 
пространството и хармонизиране на правилата за защита на данните в рамките на ЕС.  
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устойчивостта на рисковите модели; неколкократно форсиране на времето за реакция; 
осигуряване на по-широко рисково покритие; намаляване на „шума“ в сигнализиращите 
механизми; значителни разходни икономии (Veldhoen, De Prins, 2014: 3).  

Показателен пример за нарастващите източници на данни със значителен потенциал за 
банковия риск мениджмънт е и т.нар. Интернет на нещата (Internet of things, IoT). По-
конкретно, банките биха могли да използват Интернет на нещата за генериране на 
информация, която в реално време да съдейства за оценката на кредитния риск на 
потенциални заематели. Ето и два конкретни примера. За управление на експозициите към 
земеделски производители, специално инсталирани върху почвата сензори биха могли да 
предоставят данни за качеството и добива на земята, докато сигнали за метеорологичните 
условия могат да осигуряват информация, улесняваща оценката на потенциалните бъдещи 
реколти. В строителния сектор пък, Интернет на нещата би могъл да предостави незабавна 
информация за предстоящо или настъпило увреждане на системи или физически активи 
(например строителна площадка, разрушена от ураган) (IIF, McKinsey, 2017: 44).   

Изкуственият интелект (Аrtificial intelligence, AI) в различните му форми и проявления 
набира все по-голяма популярност сред банките.3 Дефиниран най-общо като наука за 
използването на машини (и в частност на компютърни системи), подражаващи на човешкото 
поведение и симулиращи човешкия интелектуален потенциал, към него се причисляват 
десетки „умни“ технологии и дейности. По-важните от тях са: прогностични анализи, 
машинно обучение, роботизирана автоматизация на бизнес процеси, изкуствени невронни 
мрежи, системи за лицево и гласово разпознаване, компютърна обработка на естествен език 
и др. Изследване на GARP отчита, че AI-технологиите намират приложение предимно в 
следните сфери: автоматизация на ръчните процеси, кредитен скоринг, изчистване и 
подобряване на данните, ранжиране на рисковете, валидиране и калибриране на рисковите 
модели (GARP, 2019: 3). Според авторите резултатите от проучването еднозначно 
потвърждават все по-силния интерес на финансовите институции към изкуствения интелект 
и най-вече към неговите възможности за оптимизиране на рисковите функции. И това не е 
никак изненадващо на фона на прогнозите, че прилагането на тази нова технология спрямо 
управлението на риска ще спести на банките 31 млрд. долара до 2030 г. (Ginimachine, 2018).  

В по-конкретен план, ползите от прилагането на изкуствен интелект за целите на 
банковия риск мениджмънт са несравними. Предлаганата от него огромна изчислителна мощ 
позволява за кратко време да се обработват големи информационни масиви, като особено 
важна тук е способността на напредналите алгоритми да извличат много повече смислена и 
полезна информация от „океана“ от неструктурирани данни. Паралелно с това, неговият 
капацитет да взема решения, основани на сложни статистически методи, вместо на ясни 
предварително дефинирани правила, създава предпоставки за преодоляване на неточни 
рискови прогнози, често последвани от милиардни загуби за кредитните институции. На този 
фон, процесното роботизиране, машинното обучение и обработката на естествен език имат 
потенциала да подобрят ефективността в редица процеси, сред които одобряване и 
предоставяне на заеми, агрегиране на риска, оценка влиянието на различни рискови фактори 
върху формирането и разпределението на печалбите и загубите и т.н. Освен това тези нови 
алгоритми осигуряват прозрачност „от край до край“, т.е. във всеки един момент ще бъдат 
ясни отговорниците за конкретния етап от процесите по идентифициране, оценка и 
управление на отделните видове риск. 

 „Умните“ платформи и приложения могат да извършват прецизна и своевременна 
оценка на възникналите в предходни периоди рискове и на тази основа да идентифицират 
ранните симптоми на потенциални бъдещи проблеми и заплахи. Ето защо, благодарение на 
формулираните по-реалистични сценарии ще бъдат подобрени и други критично важни 

                                                 
3 Според прогноза на американската консултантска компания за пазарни проучвания International Data 
Corporation (IDC) през 2019 г. банките ще инвестират 5,6 млрд. долара за въвеждане на решения с AI. В 
глобален мащаб по този показател те ще бъдат изпреварени само от търговците на дребно с 5,9 млрд. долара 
инвестиции, но в Западна Европа ще продължат да бъдат лидери в това отношение (IDC, 2019).  
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дейности в управлението на риска, като стрес-тестовете и анализите от типа „What if“ 
(Genpact, 2018: 8). Не по-малко важна е ролята на изкуствения интелект за идентифициране и 
предотвратяване на измамни действия и практики. Факт е, че и към момента банките 
използват специално програмирани компютърни системи (например за идентифициране на 
измами с кредитни карти), чиято основа задача е да блокират съмнителни трансакции. 
Бъдещето обаче „обещава“ значително разширяване на този потенциал, понеже с течение на 
времето, самообучавайки се, технологиите ще стават все по-умни и ще могат да откриват и 
предотвратяват все по-сложни измамни схеми – предимство, което според някои изследвания 
вероятно ще има най-голямо въздействие върху управлението на риска в близко бъдеще.4 

С понятието Cloud computing (изчисления в облак)5 се описва модел за реализиране на 
повсеместен, удобен мрежов достъп по заявка до споделен набор от конфигурируеми 
изчислителни ресурси (напр. мрежи, сървъри, хранилища за информация, приложения), 
който може да бъде осъществен бързо, с минимални усилия за управление и минимално 
взаимодействие с доставчика на услуги (Mell, Grance, 2011: 2). Основните характеристики на 
облачните технологии могат да се формулират в пет направления: осигуряване на огромен 
споделен запас от ресурс, свободно достъпен за потребителите на облака; виртуализация на 
ресурсите, т.е. висока степен на оползотворяване на възможностите на хардуера; еластичност 
при нарастване или намаляване на потреблението, която създава предпоставки за динамично 
конфигуриране на разходите; автоматизирано активиране на ресурси, свързано с 
възможността за изграждане, конфигуриране и доставяне на приложения и услуги само през 
интернет, без необходимост от ръчна намеса; капацитет за измерване на потреблението, 
който прави възможно приложението на т.нар. pay-per-use модел (ICN, 2019).  

С особено голям потенациал за банковите институции се отличават публичните облаци.6 
Миграцията към тях „обещава“ ползи, които най-често се обобщават в три насоки – повече 
иновации, редуциране на риска и оптимизиране на разходите (BBA, Pinsent Masons, 2016: 3). 
Според анализите именно управлението на риска е перфектното място за приложение на 
публичните облачни услуги. Това е така, понеже оценяването на рисковете изисква 
едновременно значителен изчислителен капацитет и огромно количество данни, а 
публичните облаци разполагат с голям потенциал в тези две направления. В по-конкретен 
план, изследване извежда следните предимства за рисковите функции на финансовите 
институции (DeBrusk et al., 2019: 7-10): 

• Истински интегрирана среда за необходимите за риска данни: Миграцията в облака ще 
позволи на организацията да интегрира различните несъответстващи източници на данни и 
като следствие да минимизира необходимостта от тяхната ръчна „фина настройка“. Освен 
това неограниченото интегрирано съхранение на данни с течение на времето ще позволи 
създаването на богат набор от историческа информация, която може да бъде използвана за 
разработване на бъдещи модели.  

• Стандартизирана методология за въвеждане на нови данни: Унифицираните модели за 
добавяне и обработка на данни, наложени от доставчиците на публични облаци, могат да 
създадат по-голяма дисциплина сред рисковите мениджъри относно това как да третират 
информацията. Така ще стане много по-лесно да се включват нови източници на данни и да 
се въвеждат нови аналитични инструменти. 

• Напълно проследима инфраструктура за управление на риска: Ясната, структурирана и 
богата среда за данни може да осигури прозрачност и възможност за проверка, които днес са 

                                                 
4 „Ако когнитивната система посочи дадена трансакция като потенциална измама, но впоследствие човек 
прецени, че тя всъщност не е такава, компютърът се учи от тези човешки прозрения и следващият път няма да 
направи подобна грешка. С други думи, компютърът става все по-интелигентен. Това е огромна промяна в 
„правилата на играта“, защото така новите технологии могат да помогнат за идентифицирането на 
нововъзникващи модели на поведение и принципно нови измамни схеми, които хората никога не биха могли да 
открият“ (Deloitte, 2016b: 2-3).  
5 В българската специализирана литература се използват още редица сходни термини - изчислителни облаци, 
облачни технологии, облачни услуги и др. 
6 Освен тях, в теорията и практиката се разграничават още три типа облаци – частни, общности и хибридни. 
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възпрепятствани поради това, че съгласуването на данни между различните системи често е 
ръчно и времеемко. Също така в бъдеще ще бъде възможно да се използва история на 
данните, с помощта на която да се извършват анализи на първопричините за минали събития.  

• Измерване на риска в (почти) реално време: Облачните технологиии, в комбинация с 
някои техники, базирани на машинното обучение, ще подобрят точността на извършваните в 
реално време рискови анализи и оценки. 

• Бърз цикъл на развитие: Една по-стандартизирана и подлежаща на проследяване среда 
за данни, поддържана от модерен пакет от инструменти, ще намали значително времето за 
имплементиране на нови рискови модели. А неограниченият изчислителен капацитет ще 
направи възможно стартиране, тестване и сравняване на няколко модела едновременно.  

• Спестяване на разходи: Според някои изчисления една средно голяма банка би могла 
да реализира спестявания между половин и един процент от общата разходна база чрез 
прехвърляне на рисковата си инфраструктура към облачна среда.  

 
2.2. КИБЕРЗАПЛАХИТЕ – НОВИЯТ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК 

Както стана ясно дотук, дигитализацията без съмнение води до повишаване на 
ефективността на управлението на риска в банковите институции, но паралелно с това тя 
създава редица нови и не напълно познати рискове, които се развиват изключително бързо и 
приемат различни форми. Един от най-важните такива са кибератаките срещу финансовите 
институции, увеличаващи непрекъснато своята честота и сложност.  

Никак не е изненадващо, че предвид естеството на притежаваните от тях данни и 
колосалните им активи, именно банките са най-потърпевшите институции от все по-
многобройните, разнообразни и тежки киберпрестъпления.7 Примерите за такива само от 
последните три години са десетки. През октомври 2018 г. хакери успяват да проникнат в 
базата данни на американското подразделение на HSBC и да получат достъп до данните на 
приблизително 14 000 клиенти. Сред откраднатите такива са номера на сметки, салда, 
физически адреси, история на трансакциите и много други детайли. Това не е първият 
подобен инцидент за британската банка. Година по-рано потребителите й са атакувани с 
фалшив софтуер за сигурност, а през 2016 г. системите на банката са сринати от DDoS атака 
(Schwartz, 2018). Отново през 2018 г. популярната хакерска група MoneyTaker успява да 
открадне близо 1 млн. долара от руската PIR Bank при проникване в мрежата й чрез 
неактуализиран рутер, намиращ се в един от нейните регионални клонове. По изчисления на 
московската компания за киберсигурност Group-IB същата хакерска група атакува банки в 
различни части на света от пролетта на 2016 г. и до момента е откраднала десетки милиони 
от тях. Досега сред жертвите на MoneyTaker са 15 американски и 5 руски банки, британска 
компания за банков софтуер и др. Средната загуба при един такъв инцидент в САЩ се 
оценява на 500 000 долара, а в Русия - на 1,2 милиона долара (Amatas, 2018). Пословичен е и 
случаят от началото на 2016 г., когато е направен опит за прехвърляне на близо 1$ млрд. от 
валутните резерви на централната банка на Бангладеш, държани в клона на Федералния 
резерв в Ню Йорк, към банки във Филипините и Шри Ланка. Въпреки че голяма част от 
средствата са блокирани навреме, загубата възлиза на около 81$ млн. (Reuters, 2016).  

Специалистите считат, че понастоящем банките са най-уязвими спрямо инциденти под 
формата на: атаки за отказ на услуга (Distributed Denial of Service (DDoS), фишинг (phishing), 
зловреден софтуер (malware), изтичане на вътрешна информация поради небрежност на 
служителите, социално инженерство (social engineering) (ITRC, Generali, 2018: 11). Други 
добавят към тях атаки на уеб приложения (Web Application Attacks) и свързаните с тях 
Credential stuffing-техники, атаки от типа „човек по средата“ (Man in the middle, MITM), 
софтуер за изнудване (Ransomware). Според прогнозите в бъдеще могат да се очакват и 
някои допълнителни проблеми, в т.ч.: нашествие на нови хакерски групи, вледствие на 

                                                 
7 Изследване от 2015 г. сочи, че в сравнение с останалите индустрии, секторът на финансовите услуги е засегнат 
три пъти по-често от подобни проблеми (Websense, 2015: 4). В рамките на финансовия сектор пък, банките 
несъмнено са най-честите обекти на атаки, следвани от застрахователните компании (Bouveret, 2018: 8).  
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фрагментиране на част от съществуващите такива; поява на първи атаки чрез използване на 
чужди биометрични данни; нападения срещу малки софтуерни компании, предоставящи 
услугите си на финансовите институции; намаляване броя на инцидентите с PoS терминали 
за сметка на атаки на платформи за онлайн плащания; заобикаляне на системите за 
киберсигурност с помощта на физически устройства, свързани с вътрешни мрежи; пробив на 
приложенията за мобилно банкиране, включително на тези, предназначени за бизнес 
потребители; усъвършенствани варианти на социално инженерство (Kaspersky, 2019: 6-8).  

Подобни случаи и тенденции мотивират регулаторите непрекъснато да допълват 
съществуващите правила и насоки с конкретни мерки за подобряване на кибернетичната 
сигурност. В тази връзка например Федералният резерв на САЩ определя киберсигурността 
като приоритет в своите програми за банков надзор през 2019 г. (Board of Governors of the 
Federal Reserve System, 2018), а докладът на тема „киберустойчивост“ на Базелския комитет 
от декември 2018 г. неминуемо ще бъде насока за бъдещи стандарти в областта (BCBS, 
2018a). Допълнителен стимул за регулаторите е силната обвързаност на световната 
финансова система, поради която, на принципа на „ефекта на доминото“, кибератаката в една 
банка може да засегне и други финансови институции. С оглед на всичко това не е никак 
изненадващ завишеният интерес на банковите висши ръководства към темата. Така 
например, изследване на IIF и Ernst&Young отчита, че 2018-та е поредната година, в която 
киберсигурността заема все по-предно място в дневния ред на банковите бордове и главните 
директори по риска (IIF, EY, 2018: 6)8.  

В същото време обаче само 6% от компаниите за финансови услуги твърдят, че тяхната 
функция за информационна сигурност в момента отговаря на нуждите на организацията. И 
въпреки че 65% имат планове да направят необходимите подобрения, половината от тях 
считат, че недостигът на умения ще се превърне в значително препятствие (EY, 2019: 20). 
Разходите, отделяни от големите финансови институции за управление на киберриска, също 
все още са недостатъчни и заемат едва между 6 и 14% от техните IT бюджети (Deloitte, 2019: 
4). С по-скоро негативен знак са и актуалните заключения на Базелския комитет за банков 
надзор: „…банките все още не разполагат с одобрена на ниво борд киберстратегия, която да 
дефинира ясни нива на апетит и толеранс за киберриска. Въпреки че управленски модели, 
като „трите линии на отбрана“, са широко възприети, кибер-устойчивостта невинаги е ясно 
комуникирана сред техническите, стратегическите и бизнес линиите. Това объркване в 
ролите и отговорностите пречи на ефективността на тези модели“ (BCBS, 2018a: 5). 

Според някои мнения проблемът при управлението на подобен род нефинансови 
рискове не е, че мениджърите не са наясно с тях, а дефицитът на „пълна картина“ (“big 
picture”) спрямо тях, който се дължи на две основни причини. Първо, при идентифицирането, 
измерването и ранжирането на нефинансовите рискове повечето ръководители продължават 
да се концентрират единствено върху количествените мерки и индикатори, пренебрегвайки 
качествените такива. Второ, липсата на интеграция между различните рискови дейности и 
процеси – финансовите институции към момента все още оценяват и управляват подобни 
рискове „на силози“ (Quick et al., 2019: 31).  

В анализ на Boston Consulting Group пък се извеждат седем основни слабости в защитата 
на банките (Grasshoff et al., 2018). 

Първо, ограничен поглед върху ключовите IT платформи (в т.ч. приложения, мрежи и 
системи) и възможните заплахи спрямо тях. Банките често нямат дефиниран процес за 
оценка на киберриска или подхождат към нея отзад напред.  

Второ, недостатъчно висок приоритет на киберсигурността в стратегическия дневен ред. 
Често банките не успяват да превърнат тази тема в основен елемент от процеса на вземане на 
решения при управлението на ключовите IT платформи. Доказателство за това е 
периферната роля на главните директори по информационна сигурност (Chief Information 
Security Officer, CISO). 
                                                 
8 Тази заплаха е посочена за водещ приоритет от над 80% от респондентите, изпреварвайки близо два пъти 
следващите рискове.  
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Трето, фокус върху превенцията за сметка на разкриването и бързата реакция. 
Финансовите институции обикновено се концентрират върху предотвратяване навлизането 
на хакери в техните системи, което е полезно за защита от случайни атаки, но недостатъчно, 
за да ги предпази от целенасочени и умели нападатели.  

Четвърто, провал при привличането на таланти. Банките често не съумяват да наемат и 
задържат достатъчно хора с необходимите знания и умения за справяне с киберзаплахите. 
Основна причина за това е, че младата и динамична група, съставляваща IT общността, не 
възприема финансовия сектор като свой естествен кариерен избор. 

Пето, лошо управление на риска от трети страни. Целящи по-евтино внедряване на IT 
платформите, кредитните институции все по-често търсят сътрудничеството на широк кръг 
аутсорсинг доставчици. Сигурността на предоставяните от тях услуги обаче до голяма 
степен остава отговорност на банката. Проблемът тук е, че много банки не знаят как работят 
техните IT партньори, нито разполагат със системи и протоколи за мониторинг и надзор.  

Шесто, липса на култура в областта на сигурността. В много банки не е формирана 
среда, в която висшите инстанции поемат отговорността за намаляване на риска за 
информационната сигурност, насърчаване на сътрудничество и изграждане на системна 
устойчивост. Често киберсигурността е отговорност единствено на CISO, което води до 
дефицит на лидерство, експертиза и информираност на ниво борд.  

Седмо, операционно претоварване. На фона на ускоряващите се атаки и инциденти, 
организационните възможности на банките са подложени на силен натиск, което води до 
системни сривове и натрупване на недовършени задачи. Често срещан проблем е и 
неспособността да се интегрират технологиите и човешките възможности.  

На този фон става ясно, че банките, и в частност отговорните за управление на риска 
инстанции, трябва да преосмислят цялостно своите организационни възможности, което 
изисква въвеждането в експлоатация на специален оперативен модел на киберсигурността. 
Главна негова задача трябва да бъде формирането на капацитет за надеждно предотвратяване 
на атаки, своевременно идентифициране на „нападатели“, бърза реактивност при възникнал 
инцидент и изпълнение на планове за възстановяване. Въпросният модел следва да обхваща 
пет ключови компонента – рискова стратегия, ръководство и организация, риск мениджмънт, 
рискова архитектура и култура (фиг. 2) (Grasshoff et al., 2018).  
 

 
                  Фиг. 2.  Ключови елементи на оперативния модел на киберсигурността 
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Формулирането на стратегия за управление на киберрисковете трябва да бъде 

съобразено с обичайните бизнес дейности, преобладаващите активи и цялостния рисков 
профил на институцията. Ръководният и организационен модел, от своя страна, трябва да 
отразява решаващата роля на CISO, който следва да бъде до голяма степен независим от ИТ 
функцията, да разполага с достатъчен бюджет и с нужната власт да поставя въпроси за 
информационната сигурност както в бизнес линиите, така и в ръководните инстанции. На 
свой ред, текущото управление на риска изисква: преразглеждане на договорите с аутсорсинг 
партньорите в сферата на ИТ и въвеждане на протоколи за техния мониторинг; регулярна 
оценка на регулаторните изисквания и налагане на строги Compliance-механизми; текущо 
оценяване на заплахите от атаки срещу отделни системи и платформи; ефективни обучения и 
ежедневни консултации на персонала по въпросите, касаещи киберсигурността; 
непрекъснато наблюдение за нетипично поведение на клиенти, служители и трети страни, 
както и за аномалии в мрежите и системите; изграждане на ефективни процедури за 
реагиране, възстановяване, тестване и отчитане на вече възникнали и на потенциални 
киберинциденти. Рисковата архитектура, включваща приложения, мрежи, инфраструктура, 
вътрешни правила и т.н., следва да обезпечи превръщането на рисковата стратегия в реално 
изпълними конкретни задачи, насочени към съответните изпълнители. И накрая, „тонът от 
върха“ е от решаващо значение за култивирането на подходяща културна среда, която да 
насърчава обмена на информация за киберрисковете сред отделните инстанции. 

 
3. ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И БАНКОВОТО НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ 
3.1. БРЕМЕТО НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РАЗХОДИ 

Както бе посочено по-горе, редица банкови дейности на стратегическо и оперативно 
равнище са подложени на трансформация под натиска на новите технологии. Към тях следва 
да бъде добавено и постигането на ефективно нормативно съответствие (compliance) с все 
по-комплексната регулаторна среда. Нещо повече, с основание може да се твърди, че 
неговото постигане е ключово предизвикателство пред съвременните банкови институции.  

Няколко кратки аргумента в подкрепа на това твърдение. По различни изчисления, през 
последните години средно на ден на глобално ниво се осъществяват над 200 изменения на 
различни финансови регулации, а абревиатури като EMIR (2013 г.), CSMAD и MAR (2014 г.), 
AMLD 4 (2015 г.), Solvency II (2016 г.), SFTR (2016 г.), CSDR (2017), AMLD 5 (2018 г.), 
GDPR (2018 г.), IFRS 9 (2018 г.), MiFID 2 (2018 г.), PSD 2 (2018 г.) представляват кратка 
илюстрация за постоянно настъпващите промени в регулаторната рамка9. Наред с това през 
периода 2012-2016 г. в резултат от допуснато неправомерно поведение на някои от най-
големите банкови групи са били наложени санкции в размер над $350 млрд. (CCP Research 
Foundation, 2017:9)10. По други данни в периода 2009-2017 г. банковият сектор е 
санкциониран от регулаторите в САЩ и Европа с глоби в размер на $342 млрд., като се 
очаква до 2020 г. техният размер да надхвърли прага от $400 млрд. (Mesropyan, 2018).  

Внушителни по обем са и разходите за нормативно съответствие. Според някои оценки в 
глобален мащаб финансовата индустрия харчи ежегодно по около $80 млрд., за да покрива 
разходите в сферата на управлението на риска, корпоративното ръководство и осигуряването 
на съответствие, а през следващите пет години тази сума се очаква да достигне $120 млрд. 
(Mesropyan, 2018). Внедряването само на една единствена регулация (MiFID II), например е 
струвало на финансовия сектор до момента около $2,5 млрд. (Butler et al., 2018: 4). 

Според Bain & Company при големите банки тези разходи заемат между 15 и 20% от 
общия размер на ежедневните операционни разходи ("run the bank" costs) и 40% от разходите 

                                                 
9 За периода 2008-2015 г. годишният обем на регулаторните промени нараства с 429%, а в периода между 2009 
и 2012 г. в страните от Г-20 са публикувани над 50 000 регулаторни изменения – вж. подр.: Burnmark, Alvarez & 
Marsal, 2018: 21; Butler et al., 2018: 4; English and Hammond, 2018: 16. 
10 Сред кредитните институции, понесли най-високи санкции попадат Deutsche Bank, HSBC, Barclays, UBS, 
Credit Suisse, BNP Paribas, JP Morgan Chase & Co. и др. 
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за текущи проекти във връзка с реорганизационни процеси (“change the bank” costs). Освен 
това, все по-стриктните изисквания за клиентска идентификация и проучване струват на 
големите банки десетки милиони долари (Memminger, Lin and Keswakaroon, 2016). От своя 
страна, Juniper Research публикуват данни за покриване на разходите по извършвани от тях 
compliance дейности, показващи че финансовите компании през 2017 г. са отделяли средно 
по 4% от приходите си (около $270 млрд.). Очаква се този процент да се увеличи до 10% 
през 2022 г. (Juniper Research, 2017). Други автори определят още по-висок годишен темп на 
нарастване – 20% (Grigg, 2017: 4).  

Тези прогнози се потвърждават и от проучване на Duff & Phelps. Според 34% от 
попадащите в обхвата на изследването 181 глобални финансови институции през следващите 
пет години този ръст ще бъде между 7 и 10%, за други 27% - между 4 и 7%, за 20% - над 
10%, а само за 8% от всички анкетирани очакваното нарастване ще бъде под 1% (Duff & 
Phelps, 2017: 4, 27). 

На равнище отделна финансова институция, нещата стоят по същия начин. Така 
например compliance разходите на банковия инвестиционен гигант Goldman Sachs през 2012 
г. възлизат на $444 млн., а само година по-късно през 2013 г. нарастват с над два пъти до 
$962 млн. (Accenture 2014: 3). През 2014 г. JP Morgan & Chase, Deutsche Bank и UBS са 
заделили $4,8 млрд. (Burnmark, Alvarez & Marsal, 2018: 21). Подобни „нетипични“ разходни 
пера се откриват във все повече годишни отчети. 

Очакванията на финансовата индустрия са, че увеличението на техните бюджети в 
сферата на compliance ще се запази. По някои изчисления цялостните разходи за покриване 
на регулаторно изискуемия минимум от compliance дейности в банковата сфера възлиза на 
15% от приходите, а като резултат съотношението „разходи/приходи“ нараства от 70% на 
85% (Krall, 2015). 

Ако през 2017 г. 53% от респондентите в проучване на Thomson Reuters са очаквали 
увеличение в своите compliance бюджети, то през 2018 г. техният брой нараства на 61%. За 
глобалните системни институции (G-SIFIs) този процент за 2018 г. е 49%. Подобни са 
очакванията и по линия на разходите за старшия compliance персонал. През 2017 г. 60% от 
анкетираните финансови институции са очаквали разходите за него да нараснат през 
следващата година, докато през 2018 г. процентът на очакващите по-големи разходи в тази 
насока вече е 66% (English and Hammond, 2018: 5). 

Анализаторите от Accenture отчитат мнението на ръководителите на compliance звената 
на 150 водещи институции от сферата на банкирането, застраховането и капиталовите 
пазари, опериращи в Европа, Северна Америка и Азия, според 89% от които инвестициите в 
сферата на compliance ще продължат да нарастват през следващите две години (Accenture, 
2017: 6). KPMG проучва в няколко поредни изследвания нагласите на банковата общност 
относно разходите в сферата на противодействието на изпиране на пари. През годините тези 
разходи се третират като: „нарастващи рязко“ (през 2004 г.) с увеличение от 61% спрямо 
предходните три години; „нараснали над очакваното“ (през 2007 г.) с 58% спрямо 2004 г. при 
прогнозиран ръст от 43%; „продължаващи да растат“ (през 2011 г.) – с темп от 45% за 
последните три години, при прогнозирано равнище от 40%; отново „продължаващи да 
растат“ (през 2014 г.) – с ръст от 53% за периода от 2011 г. при очакван темп на нарастване 
от 40% (KPMG, 2014: 7). 

Посоченият тренд се потвърждава и от изследване на Alix Partners, според което за 44% 
от изследваните финансови компании разходите в тази сфера се очаква да нарастват в 
рамките на дванадесет месеца с до 10%, докато за други 39% очакваният ръст е в диапазона 
между 11 и 25% (Alix Partners, 2017: 13). Според други анализатори разходите за осигуряване 
мониторинг във връзка с мерките срещу изпирането при търговията с ценни книжа и 
финансови инструменти (trade surveillance) нарастват с по 5% годишно (Perachio, 2017: 6). 
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Без съмнение постоянно затягащата се надзорна среда се превръща своеобразно 
регулаторно бреме, за чието ефективно смекчаване не може да се разчита на традиционния 
compliance инструментариум11. 
 
3.2. ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ COMPLIANCE ИНОВАЦИИ 

Все по-често изкуственият интелект и анализът на големи масиви от данни попадат в 
инструментариума на банковата compliance практика. Така например „умните технологии” се 
превръщат в основен помощен инструмент при клиентската идентификация (чрез 
интелигентно преобразуване на аналогова информация в цифрова, гласово и речево 
разпознаване, разпознаване на лица, снимки, ръкописни текстове), анализа на операции и 
откриване на взаимоотношения в базите от данни (на базата на самообучение на софтуера и  
автоматизирано извеждане на препоръки), автоматизацията на редица оперативни compliance 
процеси (чрез автоматизирана верификация на клиентски профили, извършване на проверки 
в бази от данни, уведомяване за аномалии, изготвяне на отчети, справки и доклади) и т.н. 
Следва да се отчете и интегрирането на блокчейн технологията за регулаторни цели – най-
вече чрез внедряване на споделени бази от данни. Интерес тук може би представлява 
обстоятелството, че по-активни в тази насока са регулаторните агенции, които не само 
стимулират, но и участват в тестването и реализацията на разнообразни решения, 
използващи технологията на споделения регистър (distributed ledger technology)12. 

Освен в оперативната дейност значимостта на новите технологични решения може да се 
разгледа и на стратегическо равнище. Новите възможности за анализ на данни, използването 
на изкуствен интелект и автоматизацията са отразени и в ревизираната версия на модела на 
COSO за оценка на риска. В документа се отбелязва, че нарасналите възможности за достъп 
до все повече вътрешни и външни данни, както и увеличаващата се скорост на техния 
анализ, налага адаптиране на механизмите за управление на риска. Развитието на техниките 
за анализ и визуализацията на данните се представят като важни инструменти за разбиране 
на риска и неговото въздействие. От важно значение за повишаване ефективността на 
практиките в сферата на риск мениджмънта е необходимостта за отчитане на технологичното 
въздействие. Благодарение на новите технологии могат да бъдат открити доскоро непознати 
взаимоотношения, трендове и информационни шаблони – източник на богата информация с 
критично значение при управлението на риска (COSO, 2017: 7). 

В подкрепа на посочените констатации може да се посочат данните от проучване на 
Thomson Reuters сред глобална извадка от 800 финансови институции, включително и такива 
със системна значимост (G-SIFIs). На въпрос как ще се отрази навлизането на финансовите 
технологични компании (FinTech и RegTech) върху тяхната compliance функция, 69% от 
всички институции (и 74% от респондентите, представители на G-SIFIs) отговарят, че 
успешното внедряване на FinTech и RegTech трябва да повиши нейната ефективност и да 
създаде повече време, което може да се пренасочи към други дейности. Също така 40% от 
всички запитани (36% при G-SIFIs) считат, че в по-дългосрочен план новите технологични 
решения ще редуцират броя на заетия в compliance сферата персонал. По-голямата част 
(76%) от всички интервюирани фирми са заявили, че вече са внедрили частично някакво 
RegTech решение (English and Hammond, 2017: 26-27).  

В изследване на Deloitte се отбелязва значимостта на мощния технологичен 
инструментариум и неговата роля за повишаване способността на compliance да констатира, 
управлява и агрегира рискове. Това позволява на compliance функцията да фокусира по-

                                                 
11 По-подробно за бремето на свръхрегулациите вж.: Вълканов, 2019: 48-56. 
12 Примери в тази насока са вече внедрената от финансовия регулатор в Хонконг блокчейн платформа за 
мониторинг на платежни операции с цел противодействие изпирането на пари чрез механизмите за търговско 
финансиране (trade-based money laundering), която към момента на пускането си обхваща дейността на седем 
банкови институции. През 2017 г. в Сингапур стартира първата регионална платформа за клиентска 
идентификация на базата на блокчейн, в която участват някои от най-големите банки с дейност в региона като 
HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of East Asia, Australia and New Zealand Banking Group Limited и др. 
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голям ресурс в аналитичната дейност. Тази възможност е от особена значимост с оглед 
невъзможността за приоритизиране на дадена compliance дейност за сметка на друга.  

В цитираното проучване се определят пет ключови момента с важно значение за 
подобряване ефективността на compliance функцията под въздействие на високите 
технологии. Това са: 1) интегриране на платформите за мониторинг на compliance и 
операционния риск (чрез което се позволява прилагане на рисково базиран подход и при 
отчитането на неправомерност и други установени аномалии, оставали до момента извън 
покритието на системите за мониторинг на операционния риск); 2) по-качествено 
анализиране на случаите на несъответствие (решавайки по този начин проблема с многото 
погрешно констатирани трендове при използването на традиционен софтуер); 3) генериране 
на информация от широк кръг платформи; 4) осъществяване на мониторинг в реално време 
(включително и на дейности като високочестотната търговия) и достъп до различени фронт 
офис системи и ресурси; 5) разширяване обхвата и броя на проследяваните и наблюдавани 
трансакции (Deloitte, 2015: 10). 

От функционална гледна точка иновативните технологични решения променят облика на 
compliance в три направления. Първо, преминаване от режим на ръчно и полуавтоматизирано 
изпълнение на отделните процеси към тяхната пълна автоматизация. Второ, постигането на 
интерактивност в комуникацията със значителна част от стейкхолдерите. Трето, значително 
оптимизиране на времевата компонента чрез възможността за изпълнение на значителен 
брой дейности в реално време. 

На практика автоматизацията на процесите навлиза във всяка сфера от оперативната 
compliance дейност. Като примери могат да бъдат посочени: 

 автоматизираната проверка в различни информационни масиви, спрямо нови клиенти 
и при периодичното тестване на клиентската база от данни; 

 системите за автоматизирано наблюдение на платежни операции, трансакции с карти, 
сделки с ценни книжа, търговия с деривативни инструменти и пр. 

 извършваното без човешка намеса генериране на справки, отчети и доклади за 
вътрешна употреба, както и по линия на регулаторния репортинг; 

 автоматизирането на голяма част от дейностите, свързани с отговорностите на 
персонала във връзка с професионално-етичните кодекси – системи за проследяване 
на конфликт на интереси, корупционни практики, рисково поведение на служители. 

Постигнатата благодарение на модерните технологии интерактивност при осигуряването 
на съответствие се изразява в различни аспекти. Така например може да се посочи 
формализирането на двупосочни комуникационни канали между compliance и останалите 
звена от банковата организационна структура. Освен в качеството си на валидатор на 
съответствието, в този случай compliance осигурява и експертиза за неговото постигане. 
Формираните общи платформи между регулатори и кредитни институции, включват 
възможността за навременно засичане и отстраняване на допуснати пропуски, неточности и 
грешки при репортинга на регулаторната информация. 

Чрез използването на изкуствен интелект най-напредналите технологии в тази насока 
дават възможност за интерпретиране и автоматично генериране на отговори на постъпващи 
през различни интерфейси (кол център, имейл, интернет сайт, социални мрежи) жалби и 
въпроси на клиенти. Записите от комуникацията между служители, както тази с външни 
контрагенти (напр. дилъри или брокери), която се налага често да бъде чрез телефон или чат 
също може да бъде подлагана на подобна машинна интерпретация с цел подобряване на 
качеството и установяване на нарушения и злоупотреби. 

Постигането на автоматизация и интерактивност предполагат режим на работа в реално 
време, който е от критична важност в случаите, налагащи мониторинг на операциите, 
извършвани чрез основната платежна инфраструктура (SWIFT, картови системи, национални 
платежни системи); верификация на профили и валидиране на операции при все по-
популярното дистанционно предлагане на финансови продукти и трансакции с мобилни 
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устройства и продължаващо наблюдение (continuous monitoring) над различни вътрешни 
дейности, процеси и операции. 
 
3.3. КООПЕРИРАНЕ С REGTECH 

Според определението на Базелския комитет за банков надзор в категорията RegTech 
(регулаторни технологии) попадат набор от FinTech приложения, използвани за целите на 
регулаторното отчитане и спазване на нормативното съответствие от страна на регулираните 
финансови институции (BCBS 2018b: 43). За последните пет години, инвестициите в 
RegTech възлизат средногодишно на $1,07 милиарда, а ежегодно стартират дейност над 100 
нови RegTech компании (CB Insights, 2017: 32). Според други проучвания, през 2017 г. 
общият обем на разходите на финансовите институции, насочени към RegTech, са на 
стойност $10,6 милиарда, като се очаква тяхното нарастване средно с по 48% на година, така 
че през 2022 г. този обем да достигне $76,3 милиарда (Juniper Research, 2017). От своя 
страна, дейностите, предлагани от специализираните RegTech компании се систематизират в 
следните пет категории: 1) регулаторно докладване; 2) риск мениджмънт; 3) управление и 
контрол при установяване на самоличност; 4) общи дейности при осигуряването на 
нормативно съответствие; 5) наблюдение на операции13. 

Значимостта на RegTech и неговия потенциал за коопериране с банковата compliance 
дейност може да се разгледа като следствие от няколко фактора, свързани с понесения 
регулаторен натиск от последните години. Така като основна причина за появата на RegTech 
на първо място може да се посочи  постоянно увеличаващите се като обем и сложност 
съвременни финансови регулации. Чисто технически само тяхното проследяване и 
регистриране ангажира значителен по обем ресурс от служителите в правните отдели и 
звената за съответствие на финансовите институции. Още по-голям брой специалисти са 
нужни за тяхното интегриране и прилагане в оперативната дейност.  

Вторият аспект засяга развойната дейност, а именно необходимостта от постоянна 
адаптация на системите и платформите, използваните от финансовите институции с цел 
„настройването“ им съобразно новите регулации. Отделеният за това капацитет на службите 
за техническа поддръжка и внедряване на нови проекти често е за сметка на други решения,  
свързани с основната дейност на кредитната институция като търговец. Наред с това по-
малките и средни по размер финансови институции не притежават адекватния експертен и 
технологичен капацитет за създаване на собствени разработки в това отношение, поради 
което много често трябва да разчитат на външно ноу-хау, осигурявано именно от 
иновативните RegTech доставчици. 

На трето, но не на последно по значение място, взаимодействието с RegTech може да 
се окаже спасително и по отношение смекчаването на разходното бреме в сферата на 
съответствието. Отделните високотехнологични решения понякога са многократно „по-
икономични“ откъм технологичен, човешки и финансов ресурс, отколкото традиционните 
решения при осигуряването на съответствие с нормативната база. Разбираемо, целта тук е 
както по-качествено изпълнение на надзорните разпоредби, така и постигане на по-добра 
ефективност на регулаторните разходи на финансовите институции, натоварването на чиито 
финансови отчети с „несвойствени“ регулаторни разходи отдавна надхвърля считаните за 
разумни равнища. 

В тази насока като определящи се посочват следните характеристики на RegTech: 1) 
бързина и гъвкавост, чрез която преплетените и претрупани масиви от данни могат да бъдат 
пренаредени и организирани; 2) скорост за бързо конфигуриране, генериране и обработка на 
нужната информация, на базата на която се изготвят различните регулаторни отчетите и 
справки; 3) интеграция между отделни процеси и платформи и 4) прилагане на аналитичен 
характер чрез „умна“ обработка на базите от данни посредством постиженията на 
изкуствения интелект (Deloitte, 2016c: 5). 

                                                 
13 По-подр. вж.: Deloitte, 2018. 
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Голямото конкурентно преимущество на RegTech се състои именно в неговата 
уникалност и експертиза при управлението на информацията. Много често изискващото все 
по-голяма подробност регулаторно отчитане „изстисква“ до край възможностите на 
финансовите институции при осигуряването на нужната информация. Тя често се генерира 
чрез извличането и компилирането ѝ от десетки различни информационни масиви – 
клиентски картотеки, аналитични отчетности, регистри за осъществени операции, лог 
файлове с информация за извършени трансакции с платежни инструменти, различни архивни 
бази от данни и много други. Същевременно основните информационно-счетоводни системи 
(т.нар. core software) невинаги са в състояние да предоставят директно цялото това 
разнообразие от искана информация.  

По този начин RegTech съвсем удачно се оказва в ситуацията на полезен и необходим 
помощен механизъм, улесняващ комуникацията между изискващите информация 
регулаторни и органи и предоставящите я банкови институции. Обвързването с тези 
технологии може да създаде и немалко ползи в процеса по осигуряване на вътрешно 
нормативно съответствие, тъй като реално високотехнологичните доставчици на регулаторна 
експертиза покриват ниши именно в тази сфера. В потвърждение на това обстоятелство може 
да се посочи тяхната тясна специализация и високият им експертен потенциал в 
направленията: общи дейности по спазване на нормативните изисквания и регулации; 
мониторинг на операции; дейности по установяване и верификация на клиентската 
самоличност; управление на риска; регулаторно отчитане и докладване; автоматизирано 
проследяване на регулаторни изменения и съветване при прилагането им. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ В 
БАНКИРАНЕТО 

 
Стефан ВАЧКОВ 

 
РЕЗЮМЕ 

Тоталната „инвазия” на дигиталните технологии променя традиционната 
маркетингова парадигма в банкирането. Клиентите се „въоръжават” с по-добри 
възможности за набавяне на информация и за извършване на желаната трансакция. Чрез 
достъп до „големи данни” (Big Data) в реално време банките могат да генерират полезна 
информация за клиентското поведение. Интензивната „експлоатация” на социалните 
медии заличава границите между дистрибуцията и комуникацията, а клиентът се 
превръща в ко-продуцент на банкови продукти.  

 
Ключови думи: Дигитални иновации, маркетингова стратегия, маркетингова политика 
 

DIGITALIZATION AND MARKETING INNOVATIONS IN BANKING 
 

Stefan VACHKOV 

ABSTRACT 

 
Total “invasion” of digital technologies changes traditional marketing paradigm in 

banking. Customers “arm themselves” with better opportunities for collection of information and 
for execution of the desired transaction. By real time access to “big data” banks can generate 
useful information about customer behavior. Intense “exploitation” of social medias obliterates the 
borders between distribution and communication, and customer turns into co-producer of bank 
products. 
 
Key words: Digital Innovations, Marketing Strategy, Marketing Policy 
 

Въпреки имплицитната яснота за значението на маркетинга в дигиталната епоха, 
ресорните топ-мениджъри (Chief Marketing Officers, CMOs) на корпорации от различни 
бизнес сфери не получават от своите висши ръководни инстанции нужната им политическа и 
финансова подкрепа. Маркетинговата функция се възприема предимно като разходен център, 
а не като генератор на приходи.14 Нещо повече. Много от най-важните контактни точки за 
взаимодействие с клиентите не са нейна „запазена територия”.15  

                                                 
14 В същото време 83% от изпълнителните директори в света гледат на маркетинга като основен двигател на 
растежа. „Това е очевидно нов феномен (…) Но въпреки повишения статут на маркетинга, 23% от 
изпълнителните директори не смятат, че той осигурява растеж, необходим на организацията.” (Boudet et al. 
2019).  
15 Водещи анализатори констатират, че значението на тази инстанция за разгръщане на модерен маркетинг и 
постигане на високи резултати никога не е било по-голямо. Според някои проучвания 80% от главните 
изпълнителни директори не вярват или не са впечатлени от своите CMOs. За сравнение, само 10% от същите 
изпълнителни директори са имали такова отношение към техните финансови или IT директори. Без ясна 
дефиниция за това какво прави маркетинговата функция или за стойността, която „доставя”, маркетинговата 
роля във финансовите институции ще продължава да бъде подценена. Тази липса на доверие в CMOs се 
отразява върху продължителността на техните мандати. Друго изследване установява, че CMOs са „най-
високооборотните” инстанции на C-нивото. Докато те остават там средно 4,1 години, главните изпълнителни 
директори имат мандат средно 8 години, главните финансови директори (CFOs) - 5,1 години, тези по 
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Тези констатации са напълно валидни за банките, които, отписвайки маркетинга „като 
„отдел за изкуства и занаяти”, го правят на собствен риск. Без пълно изкупуване от 
ръководството е трудно маркетингът да постигне всичко. По същата причина, без пълна 
отчетност, е малко вероятно маркетингът да може да спечели нужната тяга за привличане на 
приходи. За да може тази важна връзка да работи, банката трябва да установи разбирателство 
отгоре-надолу за това, което маркетингът ще достави” (Young 2018).   

Обзети от силен дигитален ентусиазъм, редица банкови главни изпълнителни 
директори създават нови инстанции на т.нар. C-ниво - „главен директор по 
дигитализацията”, „главен директор за изживяванията”, „главен директор за връзките с 
клиентите”, „главен директор по растежа” и др. (Bonchek, Cornfield 2017). Това обаче не 
премахва острия дефицит на таланти по дигитален маркетинг, който рефлектира негативно 
върху възвращаемостта на маркетинговите инвестиции и клиентската удовлетвореност от 
маркетинговата комуникация.16  

Все повече инстанции от „високите етажи” разбират, че за да се противопоставят на 
редица нови, агресивни и „посветени” в предимствата на дигиталната трансформация 
пазарни участници (Google, Amazon, FinTech компании и др.) трябва да „вдъхновяват” и 
ръководят дигиталната маркетингова революция в техните организации. Нейно ядро са 
маркетингови стратегии, планирани около „пътуванията” на клиентите съобразно 
еволюцията в тяхното поведение. С други думи - според „маршрута”, по който да се 
дефинира и „доставя” „обещаната” полза посредством различни взаимодействия с 
потребителите в множество „допирни точки”.  

За да се идентифицират тези „моменти на истината”, маркетинговото сегментиране 
трябва да се основава върху клиентските изживявания „от край до край”, т.е. по целия им 
жизнен цикъл на обслужване, включително (а в редица случаи – предимно) при използване 
на дигитални устройства и канали.17 Тази комплексна категория може да се изследва по-
конкретно като: 

 функция на това, което клиентът получава, от което се нуждае и което очаква; 
 „меродавен” критерий за оценка на клиентската лоялност и на способността на 

банката да „спечели и задържи” рентабилни клиенти; 
 мултипликатор или ограничител на бизнес резултатите със сериозен принос за 

успешното пазарно позициониране на кредитната институция.   
Без съмнение, водещата маркетингова инстанция трябва да играе съзидателна роля за 

консолидиране на топ-мениджмънта към каузата на дигиталната промяна. По-тясното й 
взаимодействие с шефа на информатиката (CIO) в рамките на специално създадени 
дигитални „отбори” ще стимулира печеливши комбинации между вътрешен и външен ноу-
хау. Те са в основата на мобилна организация, „хармонизираща” клиентските нужди с 
решения за предоставяне на услуги с необходимата бързина и прецизност. С анализа на 
„големите данни” пък могат да се преодоляват произтичащите от „наследената” IT-
архитектура проблеми в управлението на връзките с клиентите. Маркетинговите мениджъри 

                                                                                                                                                                  
управлението на човешките ресурси (CHROs) - 5 години, а ръководителите на информационните технологии 
(CIOs) - 4,3 години. Сходно проучване на Harvard Business Review показва, че темповете на „оборотите” могат 
да бъдат още по-лоши, защото 57% от CMOs са на позицията си три или по-малко години (Marous 2018). 
16 В този смисъл банките трябва да преосмислят инвестициите от гледна точка на необходимата, но несигурна 
тактическа възвращаемост от една все още бавна и инертна към промените екосистема. Следва да се има 
предвид, че на практика много селски райони в САЩ или Европа продължават да общуват с банките в 
персонализиран доверителен режим, което може да поставя бариери пред дигиталния маркетинг (Pillai, Sreedhar 
2018: 4). 
17 За по-голяма прецизност „съпътстващите” житейските „епизоди” потребности (плащания, извършване на 
международен превод и др.) трябва да се „разбият” („гранулират”) на отделни варианти. Във всеки от тях се 
налага различна комбинация от дигитални и човешки процеси, настроени към уникалните клиентски нагласи. 
Така, с по-голяма яснота за желанията на клиента от „старта до крайния резултат”, банките ще могат да 
предприемат конкретни процесни оптимизации. 
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трябва да ги третират като информация, въз основа на която по-точно ще идентифицират 
„болезнените точки” от жизнения цикъл на потребителите. На тази основа ще се оферират 
необходимите продукти/услуги за решаване на техните проблеми (Cocheo 2018).18  

Макар с различна отговорност, инстанциите за маркетингово и рисково управление 
(Chief Risk Officers, CROs) имат общи интереси към иновационната проблематика. Дълго 
време първите се концентрираха върху растежа и управлението на фирмената марка, а 
вторите – върху защитата на традиционния бизнес от неблагоприятни рискови проявления. 
Но след глобалната финансова криза, с появата на Big Data, на софистицираните техники за 
моделиране и сложните алгоритми, пред тях се открива широко поле за сътрудничество.  

Конвергенцията между двете сфери „кореспондира” с иновационната проблематика в 
банките в различни направления. Докато риск-мениджърите вземат все по-активно участие в 
разработката и реализацията на корпоративната бизнес стратегия, маркетингът играе 
ключова роля при формирането на холистична картина за клиентите и за приложението на 
конкретни подходи за оптимизиране на връзките с тях. Благодарение на „големите данни” 
CMOs могат да формират реалистични „прозрения” за различни аспекти на клиентското 
поведение - честота и вид на използваното приложение, предпочитано меню за навигация, 
време за завършване на трансакцията, уебсайт предпочитания, трансакционни модели, 
финансови приоритети, брой неуспешни трансакции и т.н. Прозиращата зад тях „рискова” 
информация (например за платежните навици, платежната дисциплина, кредитния рейтинг 
на клиентите и т.н.) ще им служи като ориентир при проектирането и „производството” на 
нови продукти и за навлизане на нови пазари.  

От друга страна, екипът по маркетинг може да си партнира с офиса по риск-
мениджмънт при конструиране на различни „финансови пакети”, чиято покупка „обещава” 
на клиентите бъдещи устойчиви финансови източници (парични потоци). Едновременно с 
това, въз основа на предоставена от екипа за управление на рисковете надеждна информация 
(например за платежоспособността на клиента по даден заем), маркетинговият отдел може да 
подготви подходящата за него продуктова конфигурация.19  

Сътрудничеството между двете управленски инстанции провокира иновационни 
импулси с още по-широк резонанс. Ако притежава компетентна анализаторска експертиза, 
маркетинговият мениджмънт ще разбира причините за клиентските разочарования, които 
могат да предизвикат нежелани миграционни „вълни”. Същото е във възможностите на 
рисковото управление. Вместо да чака случването на нежелано събитие, то ще предприема 
своевременна намеса за минимизиране на негативното рисково проявление. Следователно, с 
обединените усилия на двете инстанции, могат да се проектират и въвеждат „скроени по 
мярка” продукти/услуги, което ще ограничава клиентската флуктуация и заплахите от 
проявление на down-side рискове. В крайна сметка, локализацията на риск-мениджмънта в 
„точките на клиентската нужда” ще принуждава отговорните инстанции на C-нивото да 
действат като екипи за „бързо реагиране” при стриктно съблюдаване на регулаторните и 
Compliance-изисквания. 

                                                 
18 При равни други условия, въпросното сътрудничество може да девалвира и дори да направи излишна 
позицията на главния директор по дигитализацията. Това изглежда логично, защото при голямо припокриване 
е твърде безсмислено една тема (някакво измерение на дигиталните иновации) да се „придвижва” напред от две 
независими колегии. Счита се още, че през половината от времето си, тази инстанция не може да определи 
каква всъщност е нейната мисия, а през другата половина - да осъзнае, че за да се осъществи дигиталната 
трансформация е необходима програма, а не проект за промяна на културата, организацията и лидерството 
(Skinner 2017). 
19 Рисковете от въвеждането на дигитални технологии са сериозно предизвикателство към банковия 
мениджмънт. Докато разпространението им е факт, остава проблематичен въпросът с тяхната „зрялост”, най-
вече по отношение на сигурността на трансакциите, поверителността на данните за потребителите и тяхното 
разбиране. „И докато статистиката не може да лъже, човешкото поведение е твърде комплексно или капризно, 
за да бъде поставено в усмирителна риза от технологията, и следователно тя трябва да бъде избрана от банките 
като един от основните, но не и като основен инструмент за подобряване на клиентските изживявания.” (Pillai, 
Sreedhar 2018: 4). 
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Като представят реалистична картина на клиентските „пътувания”, CMOs биха могли 
да „разсеят” скептичните очаквания на финансовите директори (Chief Financial Officers, 
CFO’s) за рентабилността на инвестициите, оправдаващи отказа им от бъдещи бюджетни 
ангажименти. Така топ-мениджмънтът ще формира много по-ясна визия за връзката между 
маркетинговите разходи (включително за подобряването на клиентските изживявания) и 
тяхната възвръщаемост. В същото време той може да капитализира присъщата на 
дигиталните технологии гъвкавост за оптимизиране на ключовите процеси и повишаване на 
оперативната ефективност. 

Растящият дигитален клиентски афинитет налага необходимостта от конструиране на 
маркетингов микс с ново информационно съдържание. Този процес преминава през три фази 
(Brea et al. 2018):  

 „отгоре-надолу” се създават модели с обобщени данни, които „обясняват” 
трансформацията на разходите в резултати20; 

 в обратната посока се добавят „фини” данни за поведението на отделните клиенти, в 
резултат на което може по-точно да се прецени въздействието на различните медии 
върху възвръщаемостта на инвестициите; 

 използване на изкуствен интелект, създаване на интердисциплинарни екипи и 
„култивиране” на аналитични маркетолози по формулата „споделени факти + 
споделена логика + споделени интереси = по-добри резултати”. 
Дигиталните иновации провокират радикални изменения в маркетинговата 

политика, по-важните от които могат да се резюмират така. 
Първо. Доколкото все повече потребители ползват своите смартфони за проучване и 

покупки, мобилният маркетинг (mobile marketing) култивира практики за общуване и 
интерактивно ангажиране с публичните нагласи. От тази гледна точка изготвянето на 
маркетинговите бюджети трябва да е съобразено с ускорената миграция на клиентите (преди 
всичко тези от младите генерации) към онлайн и мобилно банкиране.  

Второ. Като бърз, прост и ефективен път за комуникиране, маркетингът на 
текстовите съобщения (text message marketing, SMS marketing) съдейства на банките да 
спечелят конкурентно предимство, предлагайки най-добрите решения за управление на 
парите и опции за дигитално плащане.21  

Трето. В резултат от интегрирането на социалните медии в CRM-процесите се 
създават нови системи за управление на връзките с клиента (Social CRM-Systems). За 
разлика от традиционния CRM, тук активната страна е клиентът. Той определя чрез какви 
медии и кога ще осъществява контакт със своята банка. Така диалогът му с нея може да се 
осъществява в реално време и в повече контактни точки, ограничава се „чисто” 
трансакционния компонент на банковото обслужване и се откриват шансове за интегриране 
на клиентите в ключови процеси (продуктово създаване, консултинг и др.).22 

Четвърто. Репозициониран в онлайн „орбита”, съдържателният маркетинг (content 
marketing) позволява генериране и разпространение на ценно, актуално и последователно 

                                                 
20 Установено е, че нерядко ограничените разходни вариации правят тези модели статистически слаби и 
недостатъчно убедителни, за да стимулират промяната.  
21 Деветдесет процента от текстовите съобщения се четат в рамките на три минути от получаването им. По 
правило се четат 98% от SMS-съобщенията и само 24% от имейлите. Нивата на ангажираност на всички други 
„междуплатформени среди” не са нито толкова близо, нито са на „една и съща сцена” (Smart Insights 2017). 
SMS маркетингът обаче не е някакво просто изпращане на типово (шаблонно)  съобщение. Съществуват редица 
творчески начини, по които се използват текстове, например предлагане на купони и промоции, предоставяне 
на обслужване на клиенти или важни актуализации и изпращане на напомняния за срещи. Така, освен удобства 
за клиента, „текстовото банкиране” спестява време и разходи за обслужващата институция, подобрява 
клиентските изживявания и повишава лоялността на клиентите към техните банки.  
22 От друга страна, въпреки призивите за „форсиране” на инвестициите в социалните медии, „не е достатъчно да 
се изчислят количества меки показатели - харесвания, туитове, споделения. ”Нищо от това не поставя пари в 
касите (…) Ако похарчим $20 000 за социални мрежи, каква е възвращаемостта им в банката? За да разберете 
това, имате нужда от план за проследяване на ангажиментите в социалните медии, които в крайна сметка 
превръщат перспективите в клиенти.” (Young 2018). 
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съдържание на посланията. Така банките могат не само да „уловят” основната информация 
за клиентите още в началото на тяхното „пътуване”, но да ги насочат към покупка, приемане 
и „задържане” към стойностната си оферта.23  

Пето. Оптиканалното предлагане оферира на клиентите възможности за избор на 
предпочитан от тях канал за доставка на продукти и обслужване „в точното време и на 
точното място”. В този смисъл то се утвърждава като важна предпоставка за безпроблемното 
им „пътуване”, което ще „доставя” позитивни изживявания от общуването с „тяхната” банка 
в дигиталния и/или физическия „свят”. 

Разбира се, дигиталната трансформация на маркетинговата функция не може да стане 
отведнъж. Поради това банковите ръководства трябва да разработят „пътна карта” за 
поетапна промяна в компетенциите и ролите на ангажираните с нея мениджъри и 
специалисти на стратегическо и оперативно равнище.  
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23 Например съдържанието на блоговете (статии, коментари, видео, инфографики и др.) се популяризира чрез 
имейли и социалните медии. Така могат да се разберат очакванията на потребителите от различни генерации за 
обслужването в клоновата мрежа или чрез мобилните канали. В рамките на уеб семинари могат да се 
„образоват” малки предприятия и частни клиенти за подходящи перспективи за финансиране. Основани на 
дигитални платформи, те позволяват на кредитните институти да достигнат географски „разпръснати” 
потребители по лесен и удобен за тях начин. Макар че нe заменят други дигитални маркетингови канали, уеб 
семинарите допълват електронната поща, търсят социални медии и „по-традиционни” маркетингови методи. В 
„арсенала” на съдържателния маркетинг присъстват още интерактивни оценки, калкулатори, обучение и игри. 
Всички те могат да стимулират хората да кликват, критикуват и споделят информация, която да се използва при 
продажбата на продукти.   
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СИГНАЛИЗИРАНЕТО КАТО ФАКТОР ЗА УСПЕШНО ГРУПОВО 

ФИНАНСИРАНЕ 
 

Димитър РАФАИЛОВ 
 

РЕЗЮМЕ 
Информационната асиметрия е съществен проблем,  който сериозно затруднява 

финансирането на предприемачите чрез платформите за групово финансиране 
(краудфъндинг). Изпращането на достоверни сигнали към инвестиционната общност 
разкрива ключова информация за стойността и качеството на финансирания проект и е 
съществен фактор за една успешна кампания по групово финансиране. Идентифицирането 
на ефективните начини за сигнализиране позволява да се очертаят конкретни стъпки, чрез 
които предприемачите да си осигурят доверието на инвеститорите и да привлекат техния 
капитал. 
Ключови думи: групово финансиране (краудфъндинг), информационна асиметрия, 
сигнализиране 

 
 

SIGNALING AS A FACTOR FOR SUCCESSFUL CROWDFUNDING 
 

Dimitar RAFAILOV 
 

ABSTRACT 
Information asymmetry is a major problem that seriously hinders entrepreneurs' funding 

through crowdfunding platforms. Sending meaningful signals to the investment crowd reveals 
crucial information about the value and quality of the funded project, and is an essential factor for 
a successful crowdfunding campaign. Identifying the effective ways of signaling allows to outline 
specific steps by which entrepreneurs can secure investor confidence and attract their capital.    
Key words: crowdfunding, information asymmetry, signaling 

 
 1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Груповото финансиране (краудфъндинг) е инструмент за осигуряване на капитал, който 
е алтернатива на традиционните канали за финансиране. То е не само източник на 
финансиране, но и носи допълнителни нефинансови предимства за предприемачите, които го 
използват. Тук могат да се посочат: представяне на бизнеса или продукта до широк кръг 
лица (Gerber, Hui, Kuo, 2012; Belleflamme, Lambert, Schwienbacher, 2013); използване на 
„мъдростта на тълпата“ при разработката на продукта или бизнеса и тестването дали ще е 
успешен (Surowiecki, 2004; Belleflamme, Lambert, Schwienbacher, 2010;  Agrawal, Catalini, 
Goldfarb, 2011; Schwienbacher, Larralde, 2012; Gerber, Hui 2013; Agrawal, Catalini, Goldfarb, 
2013; Belleflamme, Lambert, 2014, Belleflamme, Lambert, Schwienbacher, 2014); усвояване на 
нови знания и умения, свързани с набирането на средства (Gerber, Hui, 2013); улесняване на 
бъдещото финансиране (Macht, Weatherston, 2014; Mollick, 2014) и запазване на контрол 
върху бизнеса (Gerber, Hui, Kuo, 2012; Gerber, Hui 2013; Macht, Weatherston 2014). 

Информационната асиметрия е ключов проблем при набирането на капитал и от 
неговото решаване зависи дали и при какви условия фирмата ще може да набере 
финансиране. Това важи с особена сила за груповото финансиране, при което асиметрията на 
информация е значителна. Високата информационна асиметрия се обуславя от факта, че при 
груповото финансиране се привлича капитал за стартиращи бизнеси и иновационни проекти, 
за които информацията е ограничена или не съществува. Най-често това са фирми с 
липсваща или много кратка история, за които не са налични значителни данни. Ако 
инвеститорите не разполагат с достатъчно информация, възниква т.нар. „лимонен проблем“ 
и отблъскване на най-перспективните компании (Akerloff, 1970; Dorff, 2014). Проблемът с 
информационната асиметрия при груповото финансиране се задълбочава и от липсата на 
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квалификация и ирационално поведение на инвеститорите. При него повечето от 
инвеститорите са непрофесионални и нямат знанията и уменията за да направят задълбочено 
проучване на ползите и рисковете от проектите. Неправилната оценка се задълбочава и от 
това, че „тълпата“ от инвеститори може да се влияе от ирационални мотиви и настроения (т. 
нар. стадно поведение (herd behaviour) (Wilson, Testoni, 2014; Kirby, Worner, 2014). Това 
може да доведе до инвестиране в губещи и отхвърляне на печеливши проекти. Другият 
негативен ефект е, че неквалифицираните инвеститори могат да не оценят правилно 
рисковете, да не диверсифицират своите портфейли и така да загубят голяма част от 
богатството си. 

 
2. СИГНАЛИЗИРАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННАТА АСИМЕТРИЯ 

При липсваща или недостатъчна информация потенциалните инвеститори могат да си я 
набавят сами, като поемат съответните разходи. Тази възможност за преодоляване на 
информационната асиметрия не е ефективна при груповото финансиране, защото 
инвеститорите са дребни и доходът, който биха получили, не би покрил разходите по 
събиране на данни. Освен това им липсват познания и опит как да оценят наличната 
информация. Възниква и проблемът с „пътника без билет“, защото ако някои от „тълпата“ 
заплати за проучване на бизнеса и инвестира, от това могат да се възползват останалите, без 
да поемат информационните разходи. Изход от описаните проблеми е изпращането на 
достоверен сигнал от търсещите финансиране за характеристики или очаквани бъдещи 
резултати от проекта или бизнеса, който може ясно да се интерпретира от предлагащите 
капитали. В тази връзка теорията за сигнализирането (signaling theory) (Spence, 1973; Spence, 
2002) се явява подходящ инструмент за изучаване на проблемите за груповото финансиране. 

Сигналът представлява поведение или активно действие, който се извършва от 
изпращача и може ясно да се наблюдава от получателя. За да бъде ефективен и достоверен, 
сигналът трябва да създава различни разходи за различните типове фирми – високи за тези с 
ниско качество и ниски за тези с високо качество. Освен това достоверният сигнал трябва да 
има големи потенциални загуби при опит за фалшифициране – ако фирми с ниско качество 
сигнализират, че са перспективни, трябва да понасят големи загуби, при разкриване на 
истинското им състояние. 

При груповото финансиране за ефективността на различните сигнали може да се съди по 
това доколко е успешна кампанията по набирането на средства в съответната платформа. 
Съществуват редица изследвания на факторите за успех на кампаниите за групово 
финансиране на база на които могат да се изведат „работещите“ сигнали, които са 
подходящи за предприемачите, набиращи капитал. Основните могат да се групират в 
следните направления: 

1) Предлаган дял от основния капитал. Задържането на значим дял от основателите на 
компанията е надежден сигнал за тяхната увереност в бъдещето на бизнеса, защото в 
противен случай те ще загубят значително. В тази връзка при кампаниите за групово 
финансиране със собствен капитал предлагането на по-големи дялове се възприема 
негативно. В тази връзка фирмите, които предлагат по-голям процент от своите акции, имат 
по-малка вероятност за успешно групово финансиране (Ahlers et al., 2015; Vismara, 2016; 
Ralcheva, Roosenboom, 2019). 

2) Привличане на инвеститори в началото на кампанията. Поради ефекта на т.нар. 
„информационни каскади“, ако фирмата успее да привлече по-голям брой инвеститори в 
първите дни на обявеното групово финансиране със собствен капитал, това ще доведе повече 
допълнителни инвеститори след това и има по-голяма вероятност за успех. Този ефект се 
усилва, ако ранните инвеститори не са анонимни, а са публично известни, включително като 
са обявили своите имена и профили в социалните мрежи (Vismara, 2018). 

3) Сигнализиране за качеството на бизнеса. Съществуват различни характеристики, 
които е скъпо да се имитират, възприемат се като положителен сигнал от инвеститорите и 
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водят до по-успешни кампании. Такива са притежавания човешки (мениджърски) капитал 
(брой на членовете в борда на директорите и ниво на тяхното образование) и интелектуален 
капитал (притежавани патенти, лицензи, търговски марки и авторски права). Изследванията 
доказват, че компании, които са инвестирали повече в човешки и интелектуален капитал, са 
по-търсени от инвеститорите (Ahlers et al., 2015; Ralcheva, Roosenboom, 2016; Vismara, 2018; 
Ralcheva, Roosenboom, 2019). 

4) Социален капитал. Социалният капитал представлява мрежата от връзки между 
предприемачите и различните заинтересувани лица (потенциални инвеститори, лица, 
подкрепящи дадената дейност, фенове и подобни), чрез която могат да се осигурят различни 
ресурси. При груповото финансиране тази мрежа се изгражда в самата платформа или в 
социалните мрежи. Увеличаването на контактите на предприемачите създават условия за 
успешна кампания по набиране на средства благодарение на мрежовите ефекти. Има по-
голяма вероятност, тези с които предприемачите имат контакт, да вложат средства. Освен 
това по-голямата мрежа от контакти улеснява разпространението на информация за проекта 
и получаването на обратна връзка. В тази връзка увеличаването на социалния капитал 
представлява положителен сигнал, като потенциалните инвеститори с по-голяма готовност 
финансират проекти, чиито основатели имат по-голям брой контакти в социалните мрежи 
(Mollick, 2014; Colombo, Franzoni, Rossi-Lamastra, 2015; Vismara, 2016). 

6) Местоположение. Макар, че груповото финансиране се осъществява онлайн, изборът 
на местоположение, където да се регистрира бизнеса, си остава важен фактор (Mollick, 2014). 
Регистрацията в по-голям град се разглежда като положителен сигнал, защото по-голямото 
населено място се свързва с по-добър достъп до човешки и финансови ресурси и по-добри 
обществени и комунални услуги. Затова фирмите, които се регистрират в по-голям град имат 
по-успешни кампании по групово финансиране (Ralcheva, Roosenboom, 2016). 

7) Кампания. Изборът на основните параметри на кампанията за групово финансиране 
също са от важно значение. Тук основните параметри са: 

 - продължителност на кампанията – изборът на по-дълъг период за набиране на 
средства е негативен сигнал, защото демонстрира липса на увереност на предприемачите в 
привлекателността на тяхната идея за инвеститорите. В тази връзка по-продължителните 
кампании са по-неуспешни (Mollick, 2014; Vismara, 2018); 

- целева сума – определянето на търсената сума на финансиране също е важен знак. По-
голямата целева сума ще се тълкува положително, защото сигнализира за по-голяма 
увереност на предприемача, че ще може да привлече необходимата сума. В същото време, 
ако заложи твърде голяма сума, той ще претърпи загуби, защото кампанията ще се провали. 
Така, кампаниите, които търсят по-големи суми, като цяло са по-успешни (Ralcheva, 
Roosenboom, 2016; Hornuf, Neuenkirch, 2017). 

- представяне и актуална информация (ъпдейти) – голямото предимство на груповото 
финансиране е, че предприемачите могат да представят своите идеи директно на 
потенциалните инвеститори, като ги информират и за текущото развитие на проекта. По-
детайлната информация и по-честите и подробни ъпдейти ще се възприемат като 
положителен сигнал, защото показват по-добра подготвеност на предприемачите. В тази 
връзка особено важни за по-успешни кампании са публикуването на видео и по-малкото 
правописни грешки (Mollick, 2014). Положителна роля играят и ъпдейтите, които се 
публикуват в кратък срок след началото на кампанията (Mollick, 2014; Block, Hornuf, Moritz, 
2018). 

8) Спечелено финансиране и награди. В повечето страни съществуват различни 
програми за подкрепа на стартиращите бизнеси, които им осигуряват финансиране при 
благоприятни условия или безвъзмездно. Получаването на такова финансиране се счита за 
позитивен сигнал за качеството на бизнеса, защото то се отпуска след конкурс, в който след 
проучване, средствата се предоставят на най-добрите проекти. Поради същите причини 
положителен сигнал е и спечелването на награда в конкурс за предприемачи или бизнес. 
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Компаниите, които са участвали и спечелили в такива конкурси финансиране и награди, 
имат по-големи шансове да привлекат групово финансиране (Ralcheva, Roosenboom, 2016) 

9) Дю дилиджънс. Някои от платформите за групово финансиране правят предварително 
проучване (дю дилиджънс) на предложените проекти и допускат само тези, които отговарят 
на определени условия. Ако предприемачите изберат платформа, която прави дю дилиджънс, 
това е позитивен сигнал към инвеститорите, защото е налице предварително проучване дали 
проекта притежава качества над някаква минимално ниво. В тази връзка проектите, които са 
преминали през дю дилиджъс са по-успешни (Cumming, Zhang, 2016). 

10) Участие на трети страни. Ако предприемачите успеят да привлекат подкрепа от 
трети страни, които имат висока репутация, това ще е позитивен сигнал за потенциалните 
инвеститори, тъй като тези участници залагат своята репутация, при неуспешен проект. В 
тази връзка, бизнесите, които са привлекли ангелски инвеститори или фондове за рисков 
капитал, имат по-успешно групово финансиране (Ralcheva, Roosenboom, 2016). 

 
3. ИЗВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА УСПЕШНИ КАМПАНИИ ЗА ГРУПОВО 
ФИНАНСИРАНЕ 

Описаните сигнали са предпоставки за преодоляване на информационната асиметрия и 
за привличане на потенциални инвеститори, за които емпирично е доказано, че подобряват 
шансовете за успех. На тази база могат да се формулират няколко основни направления от 
действия, които следва да са в основата на всяка кампания за групово финансиране. На първо 
място, основен фактор за успех е натрупването на достатъчно социален капитал преди 
началото на кампанията и неговото активно развитие при нейното протичане. Социалният 
капитал, който включва мрежата от изградени връзки между предприемача и различните 
лица и групи, които са заинтересувани от проекта, може да се изгради по различни начини. 
На първо място, това е активното присъствие в различните социални мрежи (Facebook, 
LinkedIn, Twitter и др.), където  инициаторите на проекта да представят своите идеи и да 
създават колкото се може повече контакти. Мрежата от контакти ще е полезна не само за 
привличане на инвеститори, но е и ценен източник на обратна връзка, при която различните 
мнения на „тълпата“ да се използват за подобряване на проекта. Друг не по-малко важен 
източник на социален капитал са личните познанства на предприемачите с техни приятели и 
роднини. Важно е тези лични контакти да се използват за убеждаване на приятелите и 
роднините открито да се включат в кампанията за групово финансиране, включително като 
изказват мнения за проекта. Трети много ценен източник на социален капитал са контактите 
с успешни ангелски инвеститори и фондове за рисков капитал. Предприемачите трябва да 
направят усилия да привлекат тяхното одобрение и така да се възползват от репутацията им. 

Вторият важен избор е местоположението на бизнеса. За предпочитане е в по-голям град 
(по-населен регион), в който живеят повече потенциални инвеститори. Тук е важен не просто 
общия брой на населението, а броят на хората, които имат сходна култура и интереси, 
свързани с особеностите на предлаганите идеи. 

На трето място предприемачите трябва да изберат подходяща платформа за групово 
финансиране.  Тя трябва да е достатъчно популярна, но и да прилага адекватни правила 
срещу измамите. Много важно качество, особено ако се осъществява групово финансиране 
със собствен капитал, е платформата да има система за предварителна проверка или дю 
дилиджънс на проектите. 

Четвъртата група дейности, които трябва дас предприемат, са свързани с добрата 
подготовка и правилното провеждане на самата кампания. На първо място инициаторите 
трябва да подготвят достатъчно подробна, но и лесно разбираема информация. 
Задължително е изготвянето на видеоклипове и внимателно редактиране на всички 
материали, за да не се допускат правописни грешки. Трябва да се подберат подходяща 
целева сума и продължителност на кампанията. За препоръчване е сумата да е по-голяма от 
средните за платформата, а срокът – по-кратък. Специфично изискване при груповото 
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финансиране със собствен капитал е основателите да запазват колкото се може по-голям дял 
от капитала и да се предлага малък процент нови акции. 

Като част от подготовката предприемачите могат да участват в различни конкурси за 
финансиране или награди, свързани с подкрепата на стартиращия бизнес. Спечелването на 
финансиране или награда е много силен сигнал за високото качество на бизнеса. 

 След стартиране на кампанията е необходимо често да се публикува актуализирана 
информация за проекта, като се води активен диалог с потенциалните инвеститори и другите 
заинтересувани страни в платформата за финансиране, социалните мрежи и други способи. 
Своевременният отговор на поставени въпроси и изказани мнения е задължителен. 
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БАНКОВИТЕ БОРДОВЕ СЛЕД СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА И 
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА – НОРМАТИВНИ СТИМУЛИ ЗА ПРОМЯНА 

 

Александрина ПАНЧЕВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Провалът на корпоративното ръководство по време на Световната финансова и икономическа криза 

наложи редица промени от законодателен характер и приемане на мерки на ниво ЕС, които да стабилизират 
финансовия сектор и да стимулират изграждането на силни управленски структури. Пакетът от мерки 
CRR/CRDIV, както и инициираните от Кодексите за корпоративно ръководство промени в бодовете, 
подтикнаха финансовия сектор към структурни трансформации на бордовете и надзорните съвети. Бяха 
създадени целеви комитети за управление на риска и възнагражденията на банкерите, създадени бяха позиции 
на CRO, промениха се политики и стратегии на финансовите институции. За създаване на по-голяма 
сигурност и избягване на груповото мислене, новият пакет мерки стимулира и разнообразието в бордовете – 
проблем, отдавна залегнал в дневния ред на ЕС и законодателството на отделните страни. 

Справят ли се банките с поредния отправен натиск и какъв е отговорът им на законодателните 
промени? 

  
Ключови думи: банки, корпоративно ръководство, управление на риска, компенсации, разнообразие. 

 
 
BANKING BOARDS FOLLOWING THE WORLD FINANCIAL AND 
ECONOMIC CRISIS – REGULATORY INCENTIVES FOR CHANGE 

 

Aleksandrina PANCHEVA 

 

ABSTRACT 

 
The failure of the Corporate Governance during the World financial and economic crisis enforced a number of 

changes of legislative nature and taking regulatory measures at EU level in order to stabilize the financial sector and to 
stimulate forming of strong governance structures. The packet of measures CRR/CRDIV, as well as the changes in the 
boards initiated by the Corporate governance codes, pushed the financial sector towards structural changes of the 
boards and the supervisory boards. Dedicated committees for risk governance and bankers’ remunerations were 
created; the positions of CRO was introduced; policies and strategies of the financial institutions were changed. For 
creating a stronger stability and avoidance of “group thinking”, the new packet of measures stimulates also the 
diversity in the boards – a problem that was standing a long time in the agenda of the EU and the legislation of the 
Member States. 

Are the banks successfully dealing with this pressure; and what is their answer to the legislative changes?  
 

Key words: banks, Corporate Governance, risk governance, compensation/remuneration, diversity. 
 

*** 
Преди десетилетие „недосегаемият“ управленски елит беше пометен от собствените си 

действия и бездействия, резултат от свободното тълкуване на управленската дискреция – 
излизане извън границите на общоприетото понятие за риск, преследване на краткосрочни 
печалби и жажда за многомилионни стимули. Но бяха наказани. Провалът на 
корпоративното ръководство и мениджмънт в този му вид предизвика трансформация на 
нормативната уредба, която зададе нови правила на структуриране на банковото ръководство 
с акцент най-вече върху управлението на риска, стимулите на банкерите и разнообразието на 
бордовете (джендър равноправие).  

Първият двигател на промяната идва от „Принципите за корпоративно ръководство 
(1999)“ на Базелския комитет по банков надзор. От 1999 г. до днес Принципите претърпяват 
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три ревизии – през 2006 г., 2010 г. (Basel Committee on Banking Supervision, 2010) и 2015 г. 
(Basel Committee on Banking Supervision, 2015). И трите редакции поставят акцент върху  
основните обвинения за провала на корпоративното ръководство – компетентността на 
членовете на борда и връзката между стимулите и риска, но препоръките от 2006 г. сякаш 
остават незабелязани. 

Двете трансформации след Световната финансова и икономическа криза поставят 
проблема по-сериозно. Банките са принудени да извършат реформи на дотогава 
съществуващите бордове. В новите редакции за основен носител на отговорност се сочи 
бордът (от одобряването до изпълнението на стратегическите цели, риска и корпоративната 
култура). Управлението на риска (governance) започва с наличието на Chief Risk Officer и 
завършва с цялостно изграден процес: идентифициране и наблюдаване на широка и 
индивидуална основа на риска, абсолютен синхрон с вътрешния и външния одит и контрол, 
комуникация в банката, репортинг към борда и висшия мениджмънт. Целта на подобно 
структуриране е прилагане и използване на пълните възможности на  управлението на риска 
на ниво борд (governance) и на ниво мениджмънт.  

Произтичаща от управлението на риска промяна е и политиката по стимулиране на 
банкерите. Според Принципите бордът трябва да надзирава активно системите за 
стимулиране, за да гарантира, че подкрепят устойчиво корпоративно ръководство и 
управление на риска. Тези препоръки са взети предвид при изготвяне на „твърдото 
законодателство“, отнасящо се до възнагражденията на банкерите.  

Принципите инициират и две съществени структурни промени, заложени и в 
последвалото законодателство на ЕС – наличие на CRO и Комитет по риска.  

Стъпката на ЕС е приемането на пакета CRR/CRDIV, включващ „Регламент (ЕС) № 
575/2013 (European Union, 2013) относно пруденциалните изисквания за кредитните 
институции и инвестиционните посредници“ и „Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до 
осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор 
върху кредитните институции и инвестиционните посредници“ (European Union, 2013). 
Пакетът въвежда хармонизиран набор от правила, пряко приложими за кредитните 
институции и инвестиционните посредници в ЕС от 2014 г. 

В CRR/CRDIV освен капиталовите изисквания, коефициентите на ливъридж и буферите, 
съществуват и нови правила за надзор, корпоративно ръководство, възнаграждение, санкции, 
кредитен риск и кредитни рейтинги. В случая интерес представляват разпоредбите за 
корпоративно ръководство, ориентирани към ограничаване на прекомерното поемане на 
риск. Директивата засилва изискванията по отношение на организацията и процесите на 
корпоративно ръководство. Въвеждат се правила, насочени към подобряване на функцията 
по управление на риска и осигуряване на ефективен мониторинг от страна на надзорните 
органи по риска. CRD IV изисква увеличаване разнообразието в състава на бордовете и 
подобряване прозрачността на банковите дейности. Разнообразието следва да допринесе за 
ефективен надзор на риска, осигуряване на по-широк спектър от гледни точки и становища, с 
което се избягва един от основните проблеми на предкризисните бордове – груповото 
мислене. 

В чл.54 от Директивата е записано, че „държавите членки следва да въведат принципи и 
стандарти за гарантиране на ефективен контрол от страна на ръководния орган, да 
насърчават култура на поемане на разумни рискове на всички нива ... и да предоставят на 
компетентните органи правомощия да наблюдават адекватността на вътрешните правила за 
управление.“ 

В пакета CRR/CRD IV се уреждат и правилата за формиране на бонусите на банкерите. 
Към тях се добавят и „Насоките за разумни политики за определяне на възнагражденията“, 
публикувани съгласно член 74, параграф 3 и член 75, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС и 
съгласно член 450 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (European Bank Authority, 2016). 

Промяната в новото законодателство цели създаването на Комитет по възнагражденията, 
в съответствие с член 92, параграф 1, във връзка с член 95, параграф 1 от Директивата за 
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капиталовите изисквания. Комитетът трябва да е на индивидуално ниво, на ниво дружество-
майка и на ниво група, състоящ се от членовете на надзорния съвет без изпълнителни 
функции.  

Законодателството урежда и политиките по възнаграждение (и работата на Комитетите 
по възнаграждение). В Чл.63-69 от Директива 2013/36/ЕС се казва, че „политики за 
възнагражденията, които стимулират склонността към прекомерно поемане на риск, могат да 
подкопаят разумното и ефективно управление на риска от страна на кредитните институции 
и инвестиционните посредници“ (European Union, 2013). Поради това с Директивата ЕС 
въвежда задължителна мярка към кредитните институции да създават и поддържат политики 
и практики за възнагражденията, които да съответстват на ефективното управление на риска. 
Тези политики трябва да са съобразени със склонността към поемане на риск, ценностната 
система и дългосрочните интереси на кредитна институция. Това притиска банките да 
създадат система за стимулиране, чиято сърцевина трябва да се  базира на резултати, 
получени в дългосрочен план, и да отчита текущите и бъдещите рискове, свързани с тези 
резултати.24 

 Поредният натиск върху промяната на бордовете идва от страна на ЕС, в частност на 
„Предложението за Директивата за подобряване на баланса между половете сред 
неизпълнителните директори на дружествата, допуснати до борсова търговия“ (European 
Union, 2012). С нея ЕС цели промяна на разнообразието в бордовете посредством 
определянето на квота от 40 % на по-слабо представения пол сред директорите без 
изпълнителни функции. Директивата не е предназначена конкретно за банките, като цяло 
обхватът ѝ са големите компании, листвани на борсите, като това включва и банките. 

Предложението за Директивата остава прието само на ниво първо четене поради това, че 
някои от страните ѝ приписват „спорен характер“ и не я подкрепят при гласуването на второ 
четене (т.е. тя не е приета), тъй като тя нарушава принципите субсидиарност, 
пропорционалност и предоставената компетентност на ЕС. Но те не игнорират проблема, 
напротив – приемат национални законодателства – Стратегии за равноправие, закони и 
Кодекси за корпоративно управление, в които залагат конкретни проценти за участие на по-
слабо представения пол в управлението. Разнообразието е поставено и като акцент от 
законодателя в пакета CRR/CRD IV.   

Как нормативните препоръки влияят на банковите институции? Какво показва анализът 
на три от най-големите банкови групи в Европа – UnicreditGroup, ErsteBank Group и Deutsche 
bank? Спазват ли „големите“ законодателните мерки и какви трансформации се наблюдават 
на ниво борд/комитети при тях? 

Изследването на банките/групите е за периода 2007-2018 г., т.е. от една година преди 
кризата до последната достъпна година откъм цялостна информация (публикувани годишни 
отчети) към момента на анализа. 

Препоръките на законодателя по отношение управлението на риска изискват наличието 
на Chief Risk Officer, на което отговарят и трите институции още в началото на периода. В 
съответствие с промяната в законодателството, в две от тях се извършват трансформации – 
Unicredit и ErsteBank. Първата промяна при Unicredit (Unicredit, 2010)идва в предкризисната 
година, но в унисон с първата ревизия на Принципите на корпоративно ръководство – 
банката създава „Комитет по вътрешен контрол и риск“, функциониращ от началото на 
2008 г. През 2010 г. Unicredit (Unicredit, 2010)формира и 3 субкомитета към „Комитета по 
вътрешен контрол и риск“: „Вътрешен контрол“, „Риск“, „Сделки със свързани лица“.  

                                                 
24 За да избегнат прекомерното поемане на риск, банките следва да определят максимално съотношение между 
постоянната и променливата част на общото възнаграждение. Съгласно тях възнаграждението (бонусът) е 
ограничен до 100% от фиксирания компонент за поемащите значителни рискове. Бонусът може да бъде 
увеличен до 200% от фиксираното възнаграждение с одобрението на акционерите. Това, което влиза и в 
последния пакет от мерки на ЕС за реформата от 2019 г. (по-конкретно от Европейския банков орган), е 
създаване на джендър неутрално възнаграждение, според което полът не трябва да има значение при неговото 
определяне. 
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Промени в структурата на управлението на риска в ErsteBank също не липсват. През 
2007 г., (ErsteBank, 2011-2013) като част от преструктурирането на групата, банката създава 
Chief Risk Officer Board и „Комитет по управление на риска на групата“. Chief Risk Officer 
Board включва CRO на всяка от институциите в групата, а общата им цел е формиране на 
цялостната политика по риск. „Комитетът по управление на риска на групата“ извършва 
текущо подпомагане на CRO на ниво борд на групата, а в състава му влизат ръководителите 
на отделите по риск. През 2012 г. (ErsteBank, 2011-2013) за целите на риск мениджмънта, 
Групата създава също субкомитети по риска, всеки с определена насоченост: „Риск 
мениджмънт“, „CRO на ниво борд“, „Комитет по стратегически риск мениджмънт“, 
„Комитет по активите и пасивите (на ниво група)“,  „Комитет по ликвидността“, „Комитет по 
пазарен риск“, „Комитет по оперативен риск“. 

Deutsche bank има самостоятелен „Комитет по управление на риска“ от началото на 
изследвания период и там преструктуриране не се наблюдава.  

В процеса на проучване на трите групи се установи, че особена динамика в комитетите 
по риск няма – нито откъм размер, нито откъм състав, нито откъм срещи. Веднъж променен, 
съставът остава целия мандат, без да има значими промени. Дори в кризисните години не се 
наблюдава съществена трансформация, нито ръст в броя на срещите на комитета.  

Най-голям от трите комитета е този на ErsteBank, с най-голям дял на жените в него и с 
най-много проведени годишни срещи. Втори по размер и брой срещи е Комитетът на 
Unicredit, а Deutsche bank остава на трета позиция. В последните години промяната в 
съотношението мъже-жени и в трите банки нараства в полза на жените, а за 2018 г. делът на 
жените в „Комитета по риск“ на Unicredit е 80%.  

Законодателят изисква комитетите да бъдат съставени от неизпълнителни директори. 
Това е явно възможно при двустепенен борд, но в случая на Unicredit това не е така и банката 
формира и „Комитета по риск“, и „Комитета по възнаграждения“ от директорите в борда.      

В Deutsche bank се забелязва значителен ръст на броя на срещите през 2015/2016 г., по 
всяка вероятност свързани с проблемите на институцията в последните години, както и 
значителен ръст на дела на жените. А в последните няколко години Комитетът дори се 
оглавява от жени. Динамиката в последната година откъм ръст се дължи на припокриването 
на мандатите, а от началото на 2019 г. Комитетът е със 7 члена. 

Таблица 1 
Параметри на Комитетите по риск на УникредитГруп, ЕрстеГруп и Дойче банк 

 
Комитет  

 
 

Година 

Комитет по вътрешен контрол 
и риск (Unicredit) 

Членове/дял на жените/срещи 
 

Комитет по риска   
(ERSTE Bank) 

Членове/дял на жените/срещи 
 

Комитет по риска    
Deutsche bank  

Членове/дял на жените/срещи 
 

2007 г. 6/0%/11 11/45%/17 5/0%/6 

2008 г. 6/17%/14 11/36%/18 6/0%/6 

2009 г. 8/25%/12 12/33%/17 5/20%/6 

2010 г. 9/22%/13 12/33%/17 5/20%/6 

2011 г. 9/22%/13 12/33%/17 5/20%/6 

2012 г. 9/22%/12 10/30%/17 5/20%/6 

2013 г. 9/22%/14 9/22%/17 6/33%/6 

2014 г. 9/22%/24 10/30%/17 6/50%/7 

2015 г. 9/33%/13 12/42%/18 6/33%/11 

2016 г. 9/33%/12 12/42%/17 6/33%/14 

2017 г. 9/33%/12 12/42%/17 5/40%/9 

2018 г. 5/80%/13 12/42%/17 9/33%/6 

Изт.: Данните са събрани от годишните отчети на трите банкови групи  (Unicredit, ErsteBank, Deutsche 
bank, 2007-2018) 
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И в трите банки има комитети, свързани с управлението на възнагражденията. В 
Unicredit Комитетът функционира още от началото на изследвания период. През периода 
основна задача на Комитета е да формира политиките по възнаграждения на различните нива 
в банката. Комитетът по възнагражденията е по-малък от този по риск мениджмънт и има по-
малко срещи, тъй като се предполага, че водеща позиция от двата има управлението на 
риска. И в трите институции се наблюдава, че членове на борда/надзорния съвет могат да 
бъдат едновременни участници и в двата комитета. 

В Deutsche bank „Комитет за контрол на стимулите на банкерите“ (Compensation control 
committee) се създава едва през 2013 г. (Deutsche bank, 2013) в съответствие с изискванията 
на Капиталовата директива. Ролята на този комитет е не само да съветва Надзорния съвет по 
компенсациите на борда, но и да го подпомага при наблюдението на целесъобразността на 
компенсаторните структури за всички служители на банката, изцяло в съответствие с 
предприетите рискове на всички нива.  

Политиката на ErsteBank е малко по-различна. В годините преди и по време на кризата 
специален комитет по възнагражденията няма. Но съгласно правило 43 от Кодекса за 
корпоративно управление на Австрия, „Компенсационният комитет“ на ErsteBank е 
идентичен с „Номинационния“ и е наименуван „Комитет по въпросите на борда“. Поради 
промяна на законодателството, през 2011 г. комитетът е преименуван на „Комитет по 
възнаграждения и номинации“, а през 2012 г. се разделя на две – „Комитет по 
възнагражденията“ и „Номинационен комитет“, каквато структура се запазва и днес, с което 
отговаря на капиталовата директива от 2013 г. (ErsteBank, 2011-2013) . 

 Ясно е, че законодателството на ниво ЕС е валидно за трите банкови групи, но по-
съществен момент тук е националното законодателство, което третира джендър 
разнообразието при надзорните съвети (а в някои и в бордовете) на листваните на борсите 
компании. Именно според тях въпросните групи (на ниво майка) провеждат политиката по 
джендър равноправие на ниво директори. 

В Германия законите, подкрепящи джендър квотите, са два: „Закон за равно участие на 
мъжете и жените в лидерски позиции в частния и държавния сектор/2015“ (Federal Act on 
Gender Equality, 2015) и „Закон за участие на служителите в надзорните съвети  
(Codetermination Act, 1976) Законодателството определя 30%-на квота (фиксирана), 
приложима към неизпълнителните директори и към по-непредставения пол (предимно в 
надзорните съвети) за листвани на борсата дружества, за които действа правилото за участие 
на служителите в надзорните съвети. Освен тях се прилагат и индивидуални квоти, 
ориентирани към  други участници (кооперативи, европейски кооперативни дружества, 
взаимозастрахователни дружества и пр.).25 Задължителното изпълнение на квотите е валидно 
от 2015 г.   

В Италия политиката на джендър квотиране във висшите управленски нива на публично 
търгуваните компании се базира на Закон №120 от 12/2011 г., изискващ надзорните съвети 
(неизпълнителните директори) да съдържат не по-малко от 1/3 от наличните места от 
непредставения пол (Italian Law no. 120, 2011). Новаторството в законодателната мярка идва 
от времето, в което следва да бъде изпълнено предписанието на закона.  Правните 
ограничения на Закон №120 от 12/2011 г. са за три периода подред, след което той 
престава да бъде ефективен. Според законодателя стимулирането на равноправието би 
следвало да стане нормална практика в компаниите, поради което не е нужен неговият 
задължителен характер в дълъг период от време. Целта на закона е да даде импулс за 
промяна на статуквото, а временният му характер гарантира, че не е дискриминационен. В 
първия период на прилагане в надзорните съвети трябва да бъдат гарантирани 1/5 от местата 
на непредставения пол, докато във втория и третия – квотата трябва да нарасне до 1/3 или 
33%.  

                                                 
25 Те няма да прилагат джендър квоти към техния изпълнителен борд, тъй като по закон се управляват от 
акционерите.   
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Политиката за джендър равенство в надзорните съвети на компаниите е приета и в 
Австрия. „Законът за равнопоставеността между половете на мъжете и жените в надзорните 
съвети“ (GFMA, 2017), въвежда промени в австрийското законодателство за акционерни 
дружества, дружества с ограничена отговорност и пр., които включват задължителни 
минимални квоти за жени или мъже в надзорните съвети и бордовете, задължителни при 
определени условия. Промените се прилагат за всички избори и лица в надзорните съвети и 
бордове, които се провеждат след 31 декември 2017 г. Квотите за по-малко представения пол 
са минимум 30%. 

Как трите банки се справят с политиките по разнообразие? 
Deutsche bank определя политики по разнообразие още през 2013 г., но придържайки се 

към националното законодателство определя квоти едва през 2015 г. Квотите съответстват на 
горепосочените в законите на страната. 

В Unicredit се забелязва същия период на първоначално публикуване на Политиката за 
джендър равноправие в бордовете – 2013 г., като още тогава целите на банката се поставят в 
съответствие с приетия Закон №120 за постигане на 33% от непредставения пол.26 

ErsteBank провежда политика по стимулиране на разнообразието от 2011 г., когато 
приема „WoMen Business programme“, чийто обхват покрива широк спектър от мерки, 
поддържащи женското лидерство, развитието на таланти и пр. През 2013 г., бордът 
установява минимални цели за увеличаване дела на жените в управлението, както и във 
висшите мениджърски позиции, чиято цел е 35% през 2019 г. В същата 2013 г. е създадена и 
позиция Group Diversity Manager. 

 Изпълнени ли са квотите на националното законодателство? 

Фиг. 2а Дял на жените в бордовете на директорите 
на ErsteBank, Unicredit Deutsche Bank 

Фиг. 2б Дял на жените в надзорните съвети на 
ErsteBank, Unicredit Deutsche Bank 

Изт.: Данните са събрани от годишните отчети на трите банкови групи  (Unicredit, ErsteBank, Deutsche bank, 
2007-2018) 

 
На фиг.2а е представена динамиката на дела на жените в бордовете на трите 

банки/групи. Тъй като квотите са задължителни на ниво надзорен съвет, липсата на жени в 
борда на ErsteBank е въпрос на политика на групата. Вероятно поради особената си 
структура (едностълбов борд), Unicredit увеличава значително дела на жените в борда на 
директорите от 2012 г. след приемане на Закон№120. Данните за Deutsche bank представят 
значително по-малко участие на жените в борда, далеч под нивата за неизпълнителните 
директори, но въпреки това те не липсват. 

За целия изследван период делът на жените в надзорните съвети на Deutsche bank и 

ErsteBank нараства (фиг.2б) и покрива квотите на законодателството. Видимо, Unicredit, 

макар и с представена структура на „Одиторския комитет“, също отговаря на квотите.  

                                                 
26 Поради специфичната структура на Уникредит, в анализа вместо надзорен съвет е взет „Board of Statutory 
Auditors“.  
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Направеното проучване на нормативните драйвери на промяната и последващото им 
прилагане в три от най-големите финансови институции в Европа показва, че банките се 
адаптират към промените. Те успяват да излязат от традициите на дълго съществувалия вид 
управление, разпределят властта в повече комитети, за да решат целенасочено стоящите пред 
тях проблеми. Концентрацията върху управлението на риска е видима и при трите 
институции, особено очевидна с обособяването на специфични суб-комитети към основния 
комитет по риска. Абсолютно прецизно се спазват препоръките на законодателството от 
2013 г. в пакета от нормативи на ЕС, както и националните законодателства, отнасящи се до 
участие на по-малко представения пол в управлението на институциите. Прави впечатление, 
че институциите не разширяват размера на борда и надзорните си съвети, за да включат 
жените в управлението, което предполага, че в действителност те се приемат като 
пълноправни членове на екипите. 
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АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВИЯ, ФОНДОВИ БОРСИ И 

СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ  
 

Любомир Б. ГЕОРГИЕВ 
 

РЕЗЮМЕ 

 В доклада се анализира еволюцията на алтернативните системи за търговия (АСТ), 
базирана върху електронизацията,дигитализацията и дерегулирането на финансовите 
пазари,  както и влиянието, което АСТ оказват върху борсовата индустрия и структурата 
на капиталовите пазари. На основата на функционалната теория за финансите се 
формулира виждането, че по-ефективните виртуални платформи за търговия 
предизвикват образуването на нов тип фондови борси и по-конкурентна структура на 
съвременните пазари на акционерен капитал.   

Ключови думи: алтернативни системи за търговия, електронни комуникационни 
мрежи, многостранни системи за търговия, фондови борси, капиталови пазари, пазарно 
фрагментиране, финтех-компании.  

 

 

ALTERNATIVE TRADING SYSTEMS , STOCK EXCHANGE AND 

MODERN STRUCTURE OF THE CAPITAL MARKETS 

Lyubomir B. GEORGIEV 

ABSTRACT 

 The report analyzes the evolution of alternative trading systems (ATSs), based on 
electronization, digitalization and deregulation of financial markets, as well as the impact that 
ATSs has on the stock exchange industry and the structure of capital markets. Based on the 
functional theory of finance, a view is expressed that more efficient virtual trading platforms trigger 
the emergence of a new type of stock exchanges and a more competitive structure of modern equity 
markets.   
 Key-words: Alternative Trading Systems (ATSs), Electronic Communications Networks 
(ECNs,) Multilateral Trading Facilities (MTFs), stock exchanges, capital markets, market 
fragmentation, fintech-companies. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Напредъкът в информационните и комуникационни технологии и дерегулирането на 
финансовите пазари доведоха до създаването на съвършено нови видове финансови 
институции. От средата на 90-те години на миналия и началото на новия век се развиват 
ускорено т.нар. алтернативни търговски системи (ATSs), оспорвайки доминацията на 
фондовите борси на капиталовите пазари. В годините непосредствено след глобалната 
финансова криза се развива нов клон на финансите, т. нар. алтернативни финанси, в основата 
на които стоят финтех-компании. Така както ATSs  оказват силен конкурентен натиск върху 
борсите, съвременните финтех-компании все по-успешно конкурират традиционните 
финансови посредници - банки и застрахователни компании (Вачков, 2015).  

Развитието на модерните финансови посредници поставя на преден план няколко 
съществени въпроса: 

 Ако се приеме, че ATSs са всъщност първите финтех-компании, кое обяснява 
възходящото им развитие?   

 Как ATSs променят борсовата индустрия и структурата на капиталовите пазари? 
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 Може ли развитието на конкуренцията между ATSs и фондовите борси да се 
екстраполира при прогнозиране на изхода от „битката” между съвременната fintech-
индустрия и банките? 

 В настоящия доклад са представени определени виждания по тези въпроси и е направен 
опит те да се обвържат в една логическа конструкция, служеща като основа за бъдещи 
разсъждения и дискусии. 
2. ПРОИЗХОД И ПРИРОДА НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВИЯ 

 В развитите пазарни икономики, каквито са тези в САЩ и ЕС, търговията с акциите на 
една компания се осъществява на още няколко места в допълнение към фондовата борса, 
където първоначално са листнати акциите на компанията. Най-важните сред тези места са 
извънборсовите пазари (Over the Counter Markets – OTC Markets) и алтернативните 
системи за търговия (Alternative Trading Systems - ATSs)27. Като институционален феномен 
на капиталовия пазар ATSs възникват през 70-те години на миналия век в САЩ, за да 
запълнят пазарните ниши, образувани от функционирането на традиционните борсови 
търговски системи. По това време към търговията с финансови инструменти са отправени 
редица нови изисквания, като: по-бързо сключване и реализиране на сделките, по-ниски 
транзакционни разходи, анонимност и по-голяма ефективност.   

Аукционните системи, характерни за борсовите пазари, зависят от количеството на 
подадените поръчки, поради което са известни под наименованието системи, движени от 
поръчките (order-driven systems). Те са ефективни при голям (непрекъснат) поток от 
поръчки, при които съществува вероятност за съвпадение на желаните цени и количества. 
Такива поръчки подават индивидуалните инвеститори. NYSE е била най-ефективна, когато 
преобладаващия процент от акциите в САЩ са били притежание на индивидуални 
инвеститори. В последните години обаче, все по-актуална става институционализацията на 
капиталовите пазари. Следователно, търсенето на подходящ механизъм за изпълнение на 
блоковите поръчки, подавани от институционалните инвеститори, може да се приема за 
базисна причина, диктуваща необходимостта от създаването на  алтернативните системи за 
борсова търговия.  
 В САЩ, ATSs са известни под наименованието електронни комуникационни мрежи 
(Electronic Communications Networks - ECNs). Таблица 1 представя в хронологичен порядък 
възникването на главните ECNs.  

Таблица 1  

Хронология на създаването на първите ECNs в САЩ 

Година  

1969  Стартира Instinet (Institutional Network)
1987  Създадена е ITG POSIT, система за функциониране на т.нар. „четвърти пазар”
1997  SEC утвърждава „Правила за  обработка на поръчки”; Стартират Island, 

Archipelago, REDI Book
1998  Създадени са Attain, Nex Trade, Strike Technologies, Bloomberg Tradebook
2001  NYSE създава Direct+; стартира Liquidnet
2002  Стартира Trac ECN; стартира NASDAQ Super Montage
2004  Създадена е Pipeline
2006  Стартира BATS ECN

Източник: Aite Group 2013: 13. 

                                                 
27 В допълнение към борсите, извънборсовите пазари и електронните платформи (ATSs), търговията може 

да се осъществи и чрез вътрешната търговска система на фирма (например брокер-дилър или инвестиционна 
банка). Когато фирма "вътрешно" изпълнява поръчка на клиент не означава, че тя се насочва към борсово или 
извънборсово място за търговия. Вместо това, поръчката се изпълнява на двустранна основа в рамките на 
вътрешната система за търговия на фирмата срещу нейното собствено портфолио (OECD 2016: 124). 
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 Най-ранният предшественик на съвременните ECNs е Instinet, основана през 1969 г. от 
Reuters Group. Тя е „място” за търговия между утвърдени институционални инвеститори 
след затварянето на борсите и не е отворена към широка клиентска база (McAndrews, 
Stefanadis 2000). В основата на формирането на следващите електронни платформи, може да 
се постави и разрастването на т.нар. "четвърти пазар" в САЩ (Шарп, Александер, Бейли, 
1999). На него се търгуват регистрирани на борсите ценни книжа между институционални 
инвеститори, като не се използват услугите на брокер. Системата по която работи този пазар 
се нарича POSIT и по своята същност е crossing-система, чрез която се съпоставят насрещни 
поръчки, а цените на сделките се определят в съответствие с текущите цени на акциите на 
NYSE или NASDAQ. Съставът на ECNs се разраства чувствително след 1997 г., когато 
Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) започва да регулира индустрията. Създаването 
на Island провокира началото на вълна от нови видове електронни платформи, като: 
Archipelago, REDI Book, Trac ECN, Bloomberg Tradebook, NexTrade, BATS др. (вж. табл. 1). 
 ECNs автоматизират търговския процес, но не променят фундаменталните функции, 
които се осъществяват в процеса на борсова търговия. ECNs оперират като регистъра 
показан в табл. 2, където инвеститорите поместват лимитирани поръчки. Други инвеститори 
преглеждат регистъра на компютрите си и ако цената на определена ценна книга ги 
устройва, въвеждат насрещна поръчка. Ако в регистъра са налице достатъчно поръчки от 
инвеститори, търгуването между тях може да продължи без намесата на дилъри. 
Следователно, за разлика от борсите, ECNs са автоматизирани частни търговски системи, 
функциониращи без централни лица - специалисти или маркет-мейкъри. 

 

Таблица 2 

Лимитирани поръчки за търговия с акции на компания „ABC” 
 

Търсене (Bid) Предлагане (Ask) 

Цена Количество Цена Количество 
50,37 2000 50,43 2000 
50,36 2500 50,44 200 
50,33 2500 50,49 600 
50,24 400 51,00 4000 
50,22 200   
 

Първоначалната специализация на ECNs е била в създаването на търговски системи, 
подходящи за съчетаване на поръчки, подавани от институционални инвеститори. Тези 
системи са функционирали във време, извън това на борсовите сесии. Тъй като са използвали 
борсовите цени, за да търгуват по-евтино, ECNs са били наричани "паразити". Широкото 
навлизане на Интернет в средата на 90-те години рефлектира върху разширяване бизнеса на 
ECNs. Появата и развитието на онлайн брокерите формира необходимостта от системи за 
изпълнение на големи потоци от дребни поръчки и това стимулира ECNs да се отворят и за 
индивидуалните инвеститори. Така ECNs стават неразделна част от съвременните пазарни 
форми за търговия с ценни книжа. Големи пазарни участници като инвестиционни банки, 
традиционни брокери, опериращи на пазара "на дребно", електронни брокери, 
информационни провайдъри - всички те инвестират в капитала на ECNs. Така например 
първоначални собственици на Direct Edge са Goldman Sachs и Knight Citadel Derivatives 
Group, на REDI Book - Goldman Sachs, на Bloomberg Tradebook – информационната агенция 
Bloomberg.  
 В Европа алтернативните електронни платформи възникват като многостранни системи 
за търговия (Multilateral Trading Facilities - MTFs). Първата генерация от тях е представена в 
табл. 3.  

   
Таблица 3  
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Първа генерация MTFs в Европа 

MTF Година на 
създаване 

Собственици

Liquidnet 2006 Liquidnet
Chi-X 2007 Instinet, BNP Paribas, Citadel, CitiCorp,Credit Suisse, Fortis, 

GETCO, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, 
Optiver, Societe Generale, UBS, Van der Moolen

Equiduct 2008 Borse Berlin
Euro Millennium 2008 NYFIX
Project SmartPool 2008 NYSE Euronext, BNP Paribas, HSBC 

Turquoise 2008 CitiCorp, Credit Suisse, Deutcshe Bank, Goldman Sachs, Merrill 
Lynch, Morgan Stanley, UBS, BNP Paribas, Societe Generale 

BATS Europe 2008 BATS

Източник: Aite Group 2013: 49-50. 
 

 Тя стартира непосредствено след влизането в сила на Директивата за пазарите на 
финансови инструменти (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID I) през ноември 
2007 г. Директивата позволява търговията с акции да се осъществява на традиционните 
фондови борси, на МТFs, както и да бъде съчетана вътрешно от инвестиционните 
(брокерски) фирми. 

 

3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ATSs И ОТГОВОРЪТ НА БОРСИТЕ 

Анализирайки процеса на развитие, могат да се откроят няколко важни характерни черти 
на алтернативните пазарни структури (Георгиев, Вълканов 2014: 229-230):  

 Пълна електронизация. След като една поръчка е въведена, търговията се 
осъществява без човешка намеса, в съответствие с ценово-времевия приоритет, за 
разлика от традиционните пазари, където поръчките трябва да се изпълняват от 
дилъри (специалисти).  

 Анонимност - самоличността на търговците не се разкрива, което е от значение за 
определени търговци. Такива са институционалните инвеститори (особено хедж 
фондовете), които предпочитат да не правят публично достояние своите сделки с 
ценни книжа. ECN-платформите, които предлагат тази възможност са получили 
жаргонното наименование „тъмни извори на ликвидност” (dark pools of liquidity). 
Тъмните извори на ликвидност не разкриват самоличността на контрагентите, както и 
цената, на която са изтъргувани ценните книжа. 

 Могат да бъдат програмирани така, че да предлагат комплексни поръчки. Така 
например в продуктовия портфейл на водещите ECNs попадат: търговия с портфейл 
от ценни книжа (portfolio trading); транснационална търговия (cross-border trading); 
алгоритмична търговия (algorithmic trading); осигуряване на ликвидност (liquidity 
sourcing). Освен това електронните комуникационни мрежи могат да предлагат 
условни оферти (contingent trades), при които цените се коригират в съответствие с 
промени в борсови индекси или цени на определени акции. 

Същевременно алтернативните търговски системи притежават важни предимства както 
пред традиционните борсови (аукционни) пазари, така и пред извънборсовите (дилърски) 
пазари: 

 Аукционните пазари са по-скъпи за купувачите и продавачите, т.е. брокерските 
комисиони са по-високи от разходите по сключване и реализиране на сделките на 
дилърските пазари, както и чрез използване на алтернативните търговски системи. 
Така например, транзакционните разходи на NASDAQ са по-ниски средно с около 
40% от тези на NYSE, а спредовете между цени "продава" и "купува" са 1 цент на 
електронния дилърски пазар срещу 1,8 цента на борсата. От друга страна ECNs 
предлагат комисиони в рамките на 2,5 - 3,5 цента за изтъргувана ценна книга, докато 
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на традиционните борси те са в порядъка на 5,0 - 6,0 цента за търговия на дребно, а 
брокерските фирми, специализирани в блокова търговия на NYSE взимат до 12 цента 
на акция. 

 Съвременните технологии позволяват на ECNs да изпълняват поръчките по-
бързо в сравнение с останалите пазарни форми. Така например времето за изпълнение 
на поръчка чрез ECNs е почти незабавно (2-3 секунди), за разлика от 22 секунди чрез 
системата SuperDot на NYSE и около 30 секунди чрез системата SelectNet на 
NASDAQ. 

За да отговорят на предизвикателствата, произтичащи от предимства на конкурентните 
пазарни структури, фондовите борси предприемат стъпки в две направления: (i) променят 
своя бизнес-модел и (ii) активизират участието си в глобалната консолидационна вълна, чрез 
сливания и придобивания както както помежду си, така и с извънборсови пазари и ATSs. 

Новият бизнес-модел се свързва с трансформиране на борсите в корпорации, 
притежавани от частни лица и функциониращи с цел печалба (privately owned for-profit 
corporations). Днес всички големи фондови борси в развитите икономики листват 
(регистрират) и търгуват акциите си на самите борси, докато взаимната форма основана на 
членството на брокерите, е почти изчезнала. Така се реализира на практика идеята за 
комерсиализация (demutualization). Тя стартира през 1993 г. с борсата в Стокхолм и отбелязва 
значително развитие до 2005 г., като обхваща почти всички големи борси. Главното 
преимущество на комерсиализацията е възможността за набиране на капитал без да се 
разчита на членовете. Директният достъп до капиталовите пазари по принцип осигурява по-
евтин ресурс, необходим за модернизиране на информационните системи и търговските 
платформи, в резултат на което борсите могат да предлагат по-широк кръг продукти и 
услуги и това в крайна сметка да повиши рентабилността им.   

Kонсолидационната вълна е илюстрирана в табл. 4. Както е видно от нея, в началото на 
новия век в САЩ стартира електронна фондова борса чрез алианс между фондовата борса 
Pacific Stock Exchange и две ECNs (BRUT/Strike и Archipelago). През 2005 г. NYSE 
придобива ArcaEx (образувана чрез сливането на Archipelago и REDI Book). Същевременно 
NASDAQ последователно придобива BRUT и INET (която е резултат от придобиването на 
Island от Instinet). Консолидационната вълна достигна своя връх през 2006 г., когато NYSE се 
слива с Euronext, а NASDAQ придобива скандинавската OMX  (вж. табл. 6). В Европа се 
забелязва концентриране на пазара в две МТFs - BATS Europe и Turquoise. Докато обаче 
BATS продължава разрастването си чрез придобиването на друга МТF (Chi-X), Turquoise е 
погълната от London Stock Exchange и става част от LSE Group през 2010 г.  

Таблица 4  
Сливания и придобивания между фондови борси и ATSs в САЩ и Европа 

Година САЩ

2000  BRUT/Strike, Archipelago и Pacific Stock Exchange стартират електронна 
фондова борса

2001 Archipelago се слива с REDI Book и се образува Arca Ex 
2002  Instinet и Island се сливат в INET 
2004  NASDAQ придобива BRUT
2005  NYSE придобива Arca Ex, а NASDAQ - INET
2006  NYSE се слива с Euronext; NASDAQ придобива скандинавската OMX
2008  NYSE Euronext се слива с American Stock Exchange 

Година Европа

2001 Сливане на борсите в Амстердам, Париж и Брюксел в Euronext 
2007   London Stock Exchange (LSE) се слива с Borsa Italiana 
2010  LSE придобива Turquoise
2011  BATS Europe придобива Chi-X

Източник: Aite Group 2013: 13. 
  



TWELFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INVESTMENTS IN THE FUTURE – 2019” 

 60

 Могат да се откроят няколко важни ползи от сделките по сливания и придобивания в 
индустрията. Първо, по-големите борси реализират икономии от мащаба, водещи до 
намаляване на trading costs, което от своя страна привлича повече компании за листване 
както и трейдъри (институционални и индивидуални). Второ, практиката ясно показва, че 
пазарната капитализация и ликвидност на големите борси нарастват много по-бързо и с по-
висок темп в сравнение с по-малките им конкуренти (De Haan, Osterloo, Schoenmaker 2015: 
180). Трето,  борсовите групи имат по-големи възможности да финансират внедряването на 
последните технологични иновации с цел модернизиране и поевтиняване на механизмите за 
търговия (Недев 2002: 88). 
 

4. СЪВРЕМЕННА СТРУКТУРА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ В САЩ И ЕС  

Въпреки настъпателната политика на борсите, свързана с участие в процесите по 
сливания и придобивания, съвременните капиталови пазари в САЩ и ЕС се отличават с 
висока фрагментираност. Тя се проявява в две измерения (вж. табл. 5). Първо, между 
фондовите борси и извънборсовите платформи, като електронните комуникационни мрежи 
(ECNs) и многостранните системи за търговия (MTFs). Второ, между тъмната (непрозрачна) 
и осветената (прозрачна) търговия. 

 

Таблица 5 
Фрагментиране на фондовите пазари   

Критерии Видове пазарна търговия 
1. Пазар  Борсова (On-exchange) 

 Извънборсова (Off-exchange venues) 
2. Прозрачност  Осветена (прозрачна) 

 Тъмна (непрозрачна)
 

Търговията с акции в САЩ е разпокъсана между редица пазарни центрове и платформи, 
които се разделят на три основни категории (вж. фиг 1): 12 национални борси на ценни 
книжа; 44 алтернативни търговски системи, включително прозрачни електронни платформи 
за търговия (ECNs) и тъмни пулове; различни извънборсови системи, включително вътрешни 
системи за търговия на брокерски фирми.  
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 Както е видно от фиг. 1, през 2015 г. две трети от всички сделки в САЩ са се 
сключили на различните борси, а останалите 33%  - извънборсово, чрез вътрешно-фирмена 
търговия и ATSs . От цялата търговия 42% е във формата на тъмен (непрозрачен) обем, от 
които около една пета се извършва на борсите.  

Фрагментацията на европейските капиталови пазари се ускорява след влизането в сила 
на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID I) през ноември 2007 г. и 
особено след приемането на разширения й вариант (MiFID II) през 2014 г. Въздействието на 
MiFID върху разпокъсаността на пазара в Европа е значимо. Така например, през януари 
2016 г. на пазара се конкурират 103 фондови борси, 151 МТFs и 11 вътрешно-фирмени 
търговски системи, съгласно базата данни на Европейския орган за ценни книжа и пазари 
(вж. ESMA, 2017). 

В европейските страни на борсите се осъществява над 60% от цялата търговия, както е 
видно от данните в табл. 6. Количеството тъмна търговия в Европа е различно - от 25% до 
43% от цялата търговия, осъществявано от BATS, Turquois и други тъмни пулове. 

Таблица 6 

Пазарен дял на борсите и другите търговски платформи в Европа, 2015 (%) 

 Борси BATS Europe Turquois Други 
прозрачни 
платформи 

Тъмен обем

Лондон 56 22 11 1 10
Франкфурт 60 26 8 1 5
Париж 61 24 6 2 7
Цюрих 68 21 5 1 5
Милано 73 16 5 2 4
Амстердам 62 21 9 2 6
Мадрид 72 19 5 - 4
Стокхолм 62 22 6 1 9
Копенхаген 62 20 8 1 9
Брюксел 60 23 7 2 8
Хелзинки 59 24 7 1 9
Осло 62 18 8 4 8

Източник: OECD 2016: 128. 
 
 Как могат да бъдат обяснени от теоретична гледна точка сравнително високите пазарни 
дялове на конкурентните на борсите пазарни структури?  Една възможност ни дава т.нар. 
функционална теория на Мертон и Боди (1995), чрез която авторите предлагат анализ на 
финансовото посредничество във функционален аспект. Аргумент в подкрепа на 
фокусирането върху функционалния, вместо институционалния аспект е обстоятелството, че 
за дълги периоди от време функциите са много по стабилни от институциите. Тезата на 
цитираните автори е, че институциите идват и си отиват, еволюират и се променят, но 
функционалните потребности продължават да съществуват, въпреки че се комбинират и 
доставят по различни начини. 

Освен това, осъществяването на всяка функция се изменя с времето, тъй като, 
усъвършенстването на технологиите, конкуренцията и продуктовите иновации дават 
възможност за повишаване на ефективността. Така, когато функциите се изпълняват по-
ефективно, институциите се адаптират към промените. Казано накратко - 
институционалната форма следва функционалната ефективност. Например взаимните 
фондове на паричния пазар (MMMFs) осигуряват една по-нова форма за предлагане на 
традиционни банкови услуги. MMMFs обаче осъществяват привличането на спестявания, 
тяхното инвестиране и осигуряването на разплащания само за част от цената, постигната от 
банките. По-конкретно те имат оперативни разходи, възлизащи едва на 0.5% от активите им. 
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За разлика от това, оперативните разходи на банките, ориентирани към банкиране на дребно 
са приблизително между 4 и 5% от активите им или грубо около десет пъти повече. По-
същия начин алтернативните търговски системи (като ECNs и MTFs) са по-ефективни в 
сравнение с традиционните фондови борси. Както бе посочено в предходния подпараграф, те 
от една страна са по-евтини за инвеститорите, а от друга – сделките се сключват и 
реализират с по-висока скорост. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Алтернативните системи за търговия (ATSs) са продукт на бързия технологичен 
напредък, който революционизира начина, по който се купуват и продават ценните книжа. 
По същата логика, финтех-компаниите революционизират каналите за предлагане на 
финансови услуги. 
 Въздействието на ATSs върху капиталовите пазари е в две посоки. Първо, 
конкурентният им натиск води до образуването на нов тип фондови борси. В тази връзка 
могат да се очакват кардинални промени в бизнес-моделите и организационните структури 
на банките и застрахователните компании под влиянието на fintech- и insurtech-компаниите. 
Второ, ATSs стимулират пазарната конкуренция на основата на по-ниските разходи по 
сделките, които успяват да постигнат. Въпреки стремежа на фондовите борси към по-голяма 
пазарна концентрация, растежът на бизнеса на виртуалните платформи води до пазарно 
фрагментиране. В този ред на мисли, пазарните дялове на финтех-компаниите ще продължат 
да нарастват, ако те успяват да оперират с още по-голяма ефективност в сравнение с 
традиционните посредници.  
 Развитието на ATSs не доведе до изчезването на фондовите борси от пазарното 
пространство. Случва се точно обратното – големите борси придобиват водещите ECNs и 
MTFs. В тази връзка, състоятелна ли е тезата, че в бъдеще няма да има банки, 
застрахователни компании и др. финансови посредници, а основни играчи във финансовата 
индустрия ще бъдат финтех-компаниите?  
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ЦЕНТРАЛНОБАНКОВИТЕ ДИГИТАЛНИ ВАЛУТИ – 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Атанас КАМЕЛАРОВ 

 
РЕЗЮМЕ 

През последните години процесите на дигитализация навлизат все по-убедително във 
финансовия сектор и променят начина, по който банките и останалите финансови 
институции произвеждат и доставят финансови услуги на своите клиенти. FinTech 
компаниите „атакуват“ ключови компетенции на традиционните банки в сферата на 
разплащанията, кредитирането и инвестиционните продукти, което неизбежно 
стимулира иновационната готовност на класическите посредници. Ако този тренд се 
възприема като своеобразна революция във финансите, то засега се намираме само в 
нейното начало. Проектите на някои централни банки за въвеждане на дигитални  пари в 
обращението на мястото на класическата парична наличност или като допълнение към 
нея, имат потенциала да променят коренно познатите ни платежни системи, начина по 
който функционира традиционното банково дело и възможностите на централните банки 
за провеждане на монетарна политика. 
Ключови думи: централнобанкови дигитални валути, централно банкерство, парична 
политика, платежна система, банково дело. 
 

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY – CHALLENGES, 
OPPORTUNITIES, PERSPECTIVES 

 
Atanas KAMELAROV 

 
ABSTRACT 

In recent years, the processes of digitization have become more and more pervasive in the financial 
sector and have changed the way banks and other financial institutions produce and deliver 
financial services to their customers. The FinTech companies "attack" some of the key 
competencies of traditional banks in the fields of payments, lending and investment products, which 
inevitably stimulates the innovative readiness of classical intermediaries. This trend might be 
perceived as a financial revolution, but we are only at the beginning. The projects of some central 
banks to introduce digital currency in place of classical cash or as a complement to it have the 
potential to change radically our payment systems, the way banks doing business and the 
possibilities of central banks to implement monetary policy. 
Key words: central bank digital currency, central banking, monetary policy, payment system, 
banking. 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на технологиите през последните десетилетия и все по-широкото навлизане 
на дигитализацията във финансовата индустрия водят до видими промени в начина, по който 
банките правят бизнес и доставят продукти и услуги на своите клиенти. Все по-значим дял 
от предназначения за пласмент резултат от производствената дейност на банките е в 
дигитална форма и достига до своите адресати по електронни канали. Ако преди две 
десетилетия това се отнася най-вече до продукти и услуги в сферата на разплащанията, то 
днес вече са реалност дигитални банки, чието битие е разположено почти изцяло във 
виртуалното пространство.28 Традиционните банки са подложени на конкурентен натиск от 
нови играчи във финансовия бизнес – FinTech компаниите и технологичните гиганти. Днес 

                                                 
28 Едно от първите и задълбочени изследвания в нашата литература на иновациите в банковото дело и на 
съвременния тренд към дигитализацията може да бъде намерено във Вачков (2015). 
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потребителите на смятани за традиционни банкови услуги като разплащания, кредитиране и 
инвестиции не е необходимо да ползват тези продукти от банките, а могат да си ги набавят 
от техните високотехнологични конкуренти с няколко „кликвания“ на мобилните си 
телефони или на преносимите си компютри. 

Тук следва да се открие една скоба и да се уточни, че нищо от описаното по-горе не би 
било възможно, ако основната част от съвременните пари не са в дигитална форма. Все пак в 
основата на финансовите услуги са парите, а днес в развитите икономики близо 90% от тях 
се създават и доставят от търговските банки. Депозитните пари от близо половин век са 
дигитални – под формата на записи в компютрите и сървърите на банките. Един дребен 
инвеститор може да инвестира директно скромна сума пари в някакво бизнес начинание на 
търсещ финансиране предприемач, като използва за целта платформа за peer-to-peer 
кредитиране, създадена и поддържана от FinTech компания, ако има достъп до електронни 
разплащания. Дори самото плащане да се осигурява от небанкови доставчици на платежни 
услуги, също FinTech компании, почти сигурно зад тези транзакции стои трансфер на 
средства между сметки в банките, чийто окончателният сетълмент става с дигитални 
централнобанкови пари чрез системите за брутен сетълмент в реално време (Real-time Gross 
Settlement – RTGS). През последното десетилетие е възможна алтернатива за уреждане на 
споменатата сделка с помощта на т.нар. „криптовалути“, колкото и подвеждащо да е това 
понятие.29 Със сигурност може да се твърди само едно – днешните банкноти и монети нямат 
приложение в така очертания дигитален свят на променящия се финансов бизнес. 

Означава ли това, че физическите банкноти и монети са отживелица, а централните 
банки са пропуснали безвъзвратно възможността да гарантират бъдещето на своите пари в 
динамично развиващия се свят на дигиталните финанси? Положителният отговор и на двата 
въпроса все още е прибързан. Добре познатите на широката публика централнобанкови пари 
в традиционната им форма продължават да се ползват с широк прием при плащанията на 
дребно в глобален план, макар че техният дял е намалял през последните няколко 
десетилетия. А централните банки, въпреки репутацията си на консервативни институции, 
изобщо не стоят настрана от развитието на дигитализацията в банковата система и в сектора 
на финансовите услуги. Ако се реализират проектите на някои централни банки за въвеждане 
на централнобанкови дигитални валути (Central bank digital currency – CBDC),30 не е 
изключено да станем свидетели на много по-радикални промени във финансовия сектор. 

Тази нова форма на централнобанкови пари не е само дигитален вариант на 
физическите банкноти и монети, който би променил статуквото в познатата ни платежна 
система, но в зависимост от дизайна на централнобанковите дигитални валути те могат да 
имат сериозни последствия за традиционното банково посредничество, за финансовата 
стабилност, за паричната политика и нейния трансмисионен механизъм. Всеки един аспект 
от така изброените попада сред ключови компетенции на централните банки и е свързан с 
редица предизвикателства и възможности, върху които този доклад се опитва да хвърли 
известна светлина. 
 
2. ЗА ДИЗАЙНА НА ЦЕНТРАЛНОБАНКОВИТЕ ДИГИТАЛНИ ВАЛУТИ 

Специализираната литература все още не предлага общоприета дефиниция за 
централнобанковите дигитални валути. В публикации на Банката за международни плащания 

                                                 
29 Терминът „криптовалута“ или „виртуална валута“ добива популярност благодарение появата на BitCoin и 
подобните на него дигитални алтернативи на парите, които ползват криптографията и съществуват на основата 
на технологията за споделени регистри на информация (Distributed ledger technology). В специализираната 
литература обаче се предпочита термина „криптоактиви“, доколкото все още има сериозни основания да се 
поставя под съмнение паричния характер на новите „виртуални валути“. Подобна логика се възприема и от 
ЕЦБ (ECB Crypto-Asstes Task Force 2019). 
30 По-точен превод на central bank digital currency е централнобанкова дигитална парична наличност, т.е. пари в 
дигитална форма, които циркулират в обращението подобно на монетите и банкнотите при обслужване на 
плащанията. За по-кратко тук е възприет термина валути, по аналогия с добилото популярност наименование 
криптовалути (виртуални валути), зад които обаче не стои нито една централна банка. 
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се поставя акцент върху няколко от ключовите им характеристики – те са задължения на 
централната банка, деноминирани са в съществуващата парична единица и служат като 
средство за размяна и за съхранение на стойност. Това е валидно в пълна степен за 
централнобанкови резервни пари, което само потвърждава принадлежността на CBDC към 
тази категория. Към това се добавя тяхната дигитална форма, но се прави разграничение с 
резервите на търговските банки по сметки в централната банка, които през последните 
няколко десетилетия са също в дигитална форма. Така се стига до малко парадоксалната 
дефиниция за CBDC, в която се акцентира върху това, какво не са: „дигитална форма на 
централнобанкови пари, която е различна от балансите в традиционните резервни или 
сетълмент сметки“ (Committee on Payments and Market Infrastructures, Markets Committee 
2018, p. 4). 

Подобен подход се забелязва при Mersch (2017), който разглежда CBDC като 
„дигитални базисни пари (digital base money), които се отличават с две характеристики: 
(1) подобно на банкнотите в обращение те са вземане от централната банка; (2) за 
разлика от банкнотите, те са дигитални“. Това определение на практика отъждествява 
CBDC и резервите на търговските банки в централната банка.31 По-точна дефиниция 
предлага Benoît Cœuré като конкретизира, че CBDC са „универсални резерви, които 
позволяват на всички индивиди да държат централнобанкови пасиви не само под формата 
на банкноти и монети, но и като електронни централнобанкови резерви“ (Cœuré 2018). В 
публикация на МВФ CBDC се дефинират като „нова форма на парите, които се емитират 
дигитално от централната банка и служат като законно платежно средство“ (Mancini-
Griffoli et al. 2018, p. 7). В това определение акцентът пада върху статута на законно 
платежно средство, което е типична характеристика единствено на банкнотите и монетите. 
Подобна дефиниция е едностранчива и ограничава CBDC до дигитален заместител на 
банкнотите и монетите, което не се споделя от мнозинството автори. 

Липсата на общоприета дефиниция за CBDC едва ли е изненада. Такава липсва за 
парите по принцип, а какво остава за една от възможните форми на парите, която все още не 
е намерила приложение в практиката. Ако все пак се потърси някакъв компромис, то 
ценралнобанковите дигитални валути могат да се дефинират като монетарни пасиви на 
централната банка в дигитална форма, които са общодостъпни за широката публика за 
извършване на плащания и съхраняване на стойност. С много по-голямо практическо 
значение е изборът на оптимална комбинация от продуктови атрибути, които да осигурят 
приемлив за обществеността и за централната банка дизайн на CBDC.32 

В специализираната литература33 се акцентира върху няколко ключови характеристики, 
които определят дизайна на CBDC: 
 Къде се съхранява информацията за CBDC – по сметки в централната банка или под 

формата на парична стойност, записана в карти, респ. приложения за мобилни 
устройства на потребителите. В първия случай се говори за CBDC базирани върху 
регистри (register-based, account-based), а във втория за стойностно базирани CDBC или 
дигитални тоукъни (value-based, token-based); 

 Технология за трансфер на CBDC – чрез централизиран регистър за отчитане на 
транзакциите или чрез технологията на споделен регистър (Distributed ledger technology); 

 Анонимност. При account-based CBDC не е възможна анонимност. Token-based CBDC могат да бъдат 
анонимни или да разкриват самоличността на ползвателите, но при всички случаи се осигурява 
проследимост на транзакциите, за да се избегне двойното (многократното) плащане с една и съща 
парична стойност; 

                                                 
31 Практически същата дефиниция е представена в публикация на Английската банка – CBDC са „всяко 
електронно и законово установено задължение на централната банка, което може да се използва за 
извършване на плащания или за съхраняване на стойност“ (Meaning et al. 2018, p. 2). 
32 Интересен анализ в тази насока може да бъде открит в (Kumhof & Noone 2018). 
33 Подробен анализ на дизайна на CBDC може да се намери в (Committee on Payments and Market Infrastructures, 
Markets Committee 2018),  (Meaning et al. 2018), както и в двата доклада на Шведската централна банка по 
проекта за въвеждане на e-krona (Sveriges Riksbank 2017) и (Sveriges Riksbank 2018). 
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 Конвертируемост. Повечето автори препоръчват свободно конвертиране по паритет между CBDC и 
останалите елементи на паричната база, както и между CBDC и депозитите в търговските банки. 
Алтернативно решение е да се прилагат променливи (управлявани) курсове на обмяна между CBDC и 
останалите форми на парите, но това нарушава единството на паричната система и практически води до 
две отделни парични единици; 

 Доходност – лихвоносни и нелихвоносни CBDC. Лихвата по CBDC може да се ползва или като 
инструмент на паричната политика, или с цел регулиране търсенето на CBDC. Нелихвоносните CBDC се 
определят като e-Cash, т.е. дигитален заместител на физическата парична наличност; 

 Достъпност – универсално достъпни CBDC или CBDC с ограничен достъп за определен тип 
икономически субекти. Прилагането на ограничения в достъпа или на лимити (тавани) на позициите в 
CBDC ще води до променлив курс на CBDC спрямо останалите форми на парите. По-рано бе отбелязано, 
че CBDC трябва да са общодостъпни за широката публика. Възможно е да се въведат два вида CBDC - 
retail CBDC и wholesale CBDC. Първите могат да бъдат общодостъпни, а вторите да се 
прилагат само за банките и финансовите институции и да заменят настоящите резервни 
баланси на търговските банки в централната банка. 

 
3. CBDC И КЛЮЧОВТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ 

Въвеждането на CBDC води със себе си както нови възможности за реализиране на 
ключовите за централните банки компетенции, така и редица предизвикателства. Всяка 
централна банка трябва да осигурява сигурна и ефективна платежна система и CBDC 
съдействат в тази насока. Разплащанията с CBDC по своята същност са отделна платежна 
система на централната банка, достъпна за широката публика, която дава допълнителна 
сигурност за икономиката при евентуални пробиви или сривове в системите за разплащане с 
депозитни пари на банките или на други частни платежни системи. CBDC намаляват 
опасността от прекомерно монополизране на сега действащите платежни системи, поради 
наличието на значителни икономии от мащаба и мрежови ефекти в тази сфера. Последните 
биха срещнали сериозен конкурент в лицето на централната банка, което ще има позитивен 
ефект за потребителите по отношение цените на платежните услуги и тяхното качество.34 

Въвеждането на CBDC може да се отрази неблагоприятно върху банковото 
посредничество, особено ако тази нова форма на централнобанкови пари се окаже доста по-
атрактивна от депозитите в банките. При един по-осезаем структурен отлив от банковите 
депозити към CBDC ликвидността на банковия сектор ще бъде под сериозен натиск и 
балансите на банковата система ще се свият значително. Ако тези процеси са нежелани от 
гледна точка на паричната политика, централната банка трябва да вземе мерки за раздуване 
на баланса си и възстановяване резервите на търговските банки. Проблемът, който се изтъква 
в литературата е, че банковото посредничество, което осигурява разпределение на ресурсите 
в икономиката на пазарен принцип, ще бъде заменено с административно разпределение на 
допълнително създадената ликвидност за банките, което може да разстрои ефективността на 
пазарния механизъм. Тези процеси могат да бъдат компенсирани от засилване 
посредническата роля на небанковите посредници, например FinTech компаниите, които 
вероятно ще се облагодетелстват от въвеждането на CBDC. Банковата дезинтермедиация 
може да бъде ограничена и чрез влияние върху търсенето на CBDC като се променя тяхната 
атрактивност спрямо банковите депозити – например чрез подходящи корекции в лихвата по 
CBDC и/или в таксите за транзакциите с тях. 

В литературата се отбелязват и някои опасения за финансовата стабилност, ако 
икономическите агенти могат много по-лесно и бързо да трансформират банковите депозити 
в безрискови CBDC. Това би било проблем при една системна криза в банковия сектор,  но 
механизмите за справяне с подобни ситуации няма да са по-различни от наличните в 
момента – функцията на централната банка като кредитор от последна инстанция, 
гарантиране на депозитите в банките, евентуално въвеждане на лимити за дневно 
конвертиране на банкови депозити в CBDC. Дори е възможно въвеждането на CBDC да 

                                                 
34 Тези предимства на CBDC са анализирани по-подробно в докладите на Riksbank за въвеждането на e-krona 
(Sveriges Riksbank 2017) и (Sveriges Riksbank 2018). 
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съдейства за справянето с подобни кризи. Тъй като небанковата публика има достъп до нов 
безрисков актив в лицето на CBDC, търсенето на останалите безрискови и нискорискови 
активи може да бъде по-умерено и достъпът на банките до тях и евентуалното им ползване 
като обезпечение за финансиране от централната банка да се окаже по-облекчено. 

Отражението на CBDC върху паричната политика зависи преди всичко от това дали те 
са лихвоносни. Лихвеният процент по CBDC може да се използва като допълнителен 
инструмент на паричната политика. Според някои автори (Meaning et al. 2018) лихвеният 
канал на трансмисионния механизъм ще бъде заздравен и в много по-пълна степен ще 
пренася сигналите  от промяна в основната лихва на паричната политика върху депозитните 
лихви и лихвите на паричния пазар. Може да се очаква и по-силно въздействие чрез канала 
на банковото кредитиране и валутно-курсовия канал. Гъвкавостта на паричната политика 
при наличие на лихвоносни CBDC ще е много по-изразена, особено при низходящата фаза на 
икономическия цикъл и при ниски лихвени равнища, тъй като долната граница на 
номиналните лихвените проценти би могла да се поддържа на отрицателна територия, макар 
и в ограничена степен. При нелихвоносни CBDC тази долна граница ще е 0%, а при 
евентуално отпадане на физическата парична наличност и замяната й с лихвоносни CBDC, 
което засега не е в плановете на централните банки, няма да има долна граница на 
номиналните лихвени проценти. При въвеждане на CBDC се възлагат надежди и за по-
успешно осигуряване на ценовата стабилност в икономиката без да е необходимо 
поддържане на предпазен коридор срещу дефлацията, какъвто се наблюдава в днешната 
практика. 
 
4. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Едва ли могат да се направят категорични заключения за предизвикателствата и 
възможностите на нещо, което все още не е въведено в практиката. Вместо това, могат да се 
очертаят перспективите за неговото реализиране. До момента няма сериозни опити за 
въвеждане на CBDC35, въпреки че редица централни банки правят задълбочени анализи на 
предимствата и недостатъците от подобно начинание. Някои от тези централни банки засега 
отхвърлят предприемането на проекти за въвеждане на CBDC. Сред тях са водещи 
централнобанкови институции като ЕЦБ, Английската банка, Националната банка на Дания, 
Швейцарската национална банка, Резервната банка на Австралия, Резервната банка на Нова 
Зеландия. Мотивите им най-често са незначителните ползи за централната  банка, опасността 
от дезинтермедиация и рисковете от банкови паники (Mancini-Griffoli et al. 2018, p. 29). 

Интересен е опитът на Уругвай, където централната банка реализира 6 месечен пилотен 
проект за емисия на e-Peso, който приключи през април 2018 г., но засега е във фаза на 
оценка. Ако трябва обаче да се направи прогноза в коя страна е най-вероятно за първи път да 
бъдат въведени CBDC, за момента всичко сочи, че това е Швеция. Както е известно от 
историята, тази скандинавска държава е пионер в централното банкерство и нейната 
Riksbank (основана 1668 г.) е най-старата банкова институция в света, която впоследствие се 
трансформира в централна банка. Три столетия по-късно страната е изправена пред реалната 
опасност да остане без законно платежно средство, тъй като приемането на банкноти и 
монети при дребните плащания може да бъде преустановено. Причината е изключително 
ниския дял на плащанията в брой,36 поради предпочитания на широката публика към 
плащания с карти или чрез различи дигитални платформи за плащане. 

                                                 
35 Трябва да се уточни, че в периода 2014-2017 г. централната банка на Еквадор прави опит за въвеждане на 
вариант на CBDC, който се оказва пълен провал. Той се ръководи от съвсем различни мотиви от тези, които 
централните банки на развитите страни дискутират през последните години. Подробности могат да се намерят в 
White (2018). 
36 Известно е, че когато вероятността за приемането на определени пари падне под определена критична 
граница, те биват отхвърлени от обществото. В случая с шведската крона плащанията в брой са намалели в 
толкова  голяма степен, че разходите на търговците по обработката на налични плащания стават неоправдано 
високи. 
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От 2017 г. Шведската Риксбанк работи по проект за въвеждане на e-krona, по който е 
публикувала два доклада. Във втория се предлага план за действие в следващите 2-3 години 
(до 2021 г.), през които да се тества платформа за value-based CBDC, да се подготвят 
необходимите законови промени, които да позволят въвеждането на account-based CBDC и 
евентуално в края на този хоризонт да се вземе решение за въвеждане на e-krona  след 
задълбочен анализ и обществен дебат (Sveriges Riksbank 2018, p. 39). Ако в средносрочен 
план Швеция или някоя от останалите развити икономики, чийто централни банки работят 
по проекти за CBDC, въведат тази нова форма на централнобанкови пари, не е изключено 
повечето централни банки бързо да преосмислят скептицизма си, особено ако резултатите на 
пионерите в тази област се окажат позитивни. 
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РЕЗЮМЕ 
 
Публикацията е посветена на анализ на динамиката на адекватността на капитала от 

първи ред на банките в Европейския съюз. Прави се сравнителен анализ на динамиката на 
съотношението на адекватността на капитала от първи ред на банките в България и 
останалите страни членки на Европейския съюз. 

 
Ключови думи: банки, банкова система, показатели за капиталова адекватност, 
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Comparative analysis of the Tier 1 capital ratio of the banks in the European 
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ABSTRACT  

 
This research is dedicated to the analysis of the dynamics of Tier 1 capital ratio of the banks in 

the European Union. A comparative analysis has been made of the dynamics of Tier 1 capital ratio 
of the banks in Bulgaria and the other EU member states.       
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Периодът на изследването на капиталовата адекватност на банките в Европейския съюз е 
от януари 2007 г. до декември 2017 г. включително. Този период обхваща годините на 
световната финансова и икономическа криза и дълговата криза в еврозоната. В настоящето 
изследване са използвани официални статистически данни на ЕЦБ и БНБ.  
      На фигура 1 е представена динамиката на съотношението на адекватност на капитала от 
първи ред на банките в Европейския съюз и еврозоната през периода 2007 – 2017 г. 
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Източник: ЕЦБ 
фиг. 1  

Адекватност на капитала от първи ред на банковата система в Европейския съюз и в 
еврозоната през периода 2007 – 2017 г. (%) 

 
Съотношението на адекватност на капитала от първи ред непрекъснато се увеличава и за 

двете групи банки през разглеждания период. Както се вижда от фигурата изменението на 
този показател за банките в Европейския съюз и в еврозоната също е паралелно с 
изключение на 2014 г., когато стойностите на показателя за банките в еврозоната леко се 
понижават, а тези на банките в Европейския съюз съществено нарастват, след което през 
2015 г. се връщат до нивата от 2013 г. 
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Източник: ЕЦБ 

фиг. 2  
Адекватност на капитала от първи ред на банковата система в Белгия, Германия, 

Италия, Люксембург, Холандия и Франция през периода 2007 – 2017 г. (%) 
 

Както се вижда от фигурата изменението на съотношението на адекватност на капитала от 
първи ред на банките в разглежданите страни членки на Европейския съюз също е 
относително паралелно. Този показател непрекъснато се увеличава през анализирания 
период. При повечето страни има съществена динамика в стойностите на показателя. Най-
резки колебания се наблюдават за Люксембург, а по-малки са колебанията им в Белгия, 
Италия и Холандия. Прави впечатление, че стойностите на адекватността на капитала от 
първи ред се поддържат най-ниски през целия разглеждан период в италианските банки. 
Най-високи са стойностите на показателя за банковата система на Люксембург, следвана от 
белгийската банкова система. 

На фигура 3 е представена динамиката на съотношението на адекватност на капитала от 
първи ред на банките в разглежданите страни от еврозоната през периода 2007 – 2017 г. 
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Източник: ЕЦБ 

фиг. 3  
Адекватност на капитала от първи ред на банковата система в Ирландия, Гърция, 

Португалия, Испания, Австрия и Финландия през периода 2007 – 2017 г. (%) 
 

Както се вижда от фигурата съотношението на адекватност на капитала от първи ред на 
банките в разглежданите страни членки на Европейския съюз непрекъснато се увеличава 
през анализирания период. Наблюдават се колебания на стойностите на показателя през 
периода 2007 – 2017 г. Прави впечатление, че стойностите на адекватността на капитала от 
първи ред се поддържат най-ниски през целия разглеждан период в банките в Португалия и 
Испания. Най-високи са стойностите на показателя за банковите системи на Финландия и 
Ирландия. През 2011 г. липсва стойност за този показател за банките в Гърция, тъй като е 
отчетена отрицателна стойност на капитала от първи ред. 
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Източник: ЕЦБ 

фиг. 4  
Адекватност на капитала от първи ред на банковата система в Словения, Кипър, 

Малта, Словакия, Естония, Латвия и Литва през периода 2007 – 2017 г. (%) 
 

Съотношението на адекватност на капитала от първи ред на банките в Словения, Кипър, 
Словакия, Естония, Латвия и Литва нараства към 2017 г. в сравнение с 2007 г. Изключение от 
тази тенденция е Малта, където стойностите на показателя намаляват към края на периода в 
сравнение с неговото начало, като през 2010 г. е отчетено голямо покачване в стойностите, 
след което до края на периода те намаляват. По-високи нива на адекватността на капитала от 
първи ред в сравнение с другите нови страни членки на Европейския съюз поддържат 
банките в Естония, а по-ниски в Кипър. 

На фигура 5 е представена динамиката на съотношението на адекватност на капитала от 
първи ред на банките в разглежданите страни от ЕС, които са извън еврозоната, през периода 
2007 – 2017 г. 
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Източник: ЕЦБ, БНБ 

фиг. 5  
Адекватност на капитала от първи ред на банковата система във Великобритания, 

Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска през 
периода 2007 – 2017 г. (%) 

 
Както се вижда от фигурата съотношението на адекватност на капитала от първи ред на 

банките в разглежданите страни членки на Европейския съюз, които не са част от 
еврозоната, непрекъснато се увеличава през анализирания период. Наблюдават се колебания 
на стойностите на показателя през периода 2007 – 2017 г. Прави впечатление, че стойностите 
на адекватността на капитала от първи ред се поддържат най-ниски през целия разглеждан 
период в банките във Великобритания, Полша и Унгария. Най-високи са стойностите на 
показателя за банковите системи на България и Хърватска. В Швеция първоначално 
стойностите на показателя са ниски, но през 2014 г. е отчетено рязко увеличение, което ги 
прави едни от най-високите сред разглежданите страни. Аналогична е и ситуацията с Дания, 
където покачването е плавно през целия период 2007 – 2016 г. 
 
Заключение 
  

Изводите, които могат да се направят от сравнителния анализ на капитала от първи ред на 
банките в страните членки на Европейския съюз през периода 2007 – 2017 г., са: 
- стойностите на адекватността на капитала от първи ред нарастват в страните, които 
създават Европейската икономическа общност, през целия период, като са най-ниски за 
банките в Италия, а най-високи за банките в Люксембург, следвани от белгийските банки; 
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- стойностите на адекватността на капитала от първи ред нарастват в Ирландия, Гърция, 
Португалия, Испания, Австрия и Финландия през целия период, като са най-ниски за банките 
в Португалия и Испания, а най-високи за банките във Финландия и Ирландия; 
- стойностите на адекватността на капитала от първи ред нарастват във всички страни членки 
на Европейския съюз, които не са част от еврозоната, през целия период, като са най-ниски 
за банките във Великобритания, Полша и Унгария, а най-високи за банките в България и 
Хърватска; 
- страната ни поддържа едни от най-високите стойности на съотношението на адекватност на 
капитала от първи ред сред разглежданите страни, които не са част от еврозоната.   
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ПУБЛИЧНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ НА НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ 
НА ЕС В ПЕРИОДА 2008-2018 Г. 

Нели ПОПОВА 
 

Резюме: Настоящият доклад е посветен на публичните финанси на новите 
държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Целта е да се проследи 
динамиката на публичния дълг и цената на финансиране на тези страни чрез методите на 
дескриптивния и сравнителния анализ. Избраният период 2008-2018 г. включва световната 
финансова и икономическа криза и последващото възстановяване. Основният извод от 
доклада е, че макар цялостното състояние на публичните финанси на разглежданите 
държави да е по-стабилно в сравнение със „старите“ държави-членки от ЕС-15, са налице 
рискове пред фискалната им устойчивост в дългосрочен период. 
Ключови думи: публичен дълг, фискална устойчивост, Европейски съюз 

 
PUBLIC INDEBTEDNESS OF NEW EU MEMBER STATES 

IN 2008-2018 
Nelly POPOVA 

 
Summary: The present paper is devoted to the public finances of EU new Member States 

from Central and Eastern Europe. The purpose is to investigate the dynamics of the public debt and 
the price of external financing of these countries through the methods of the descriptive and 
comparative analysis. The chosen period 2008-2018 includes the global financial and economic 
crisis and the subsequent recovery. The main conclusion of the paper is that, although the overall 
condition of the public finances of the considered countries is more stable in comparison to the 
“old” Member States of EU-15, there are risks to their financial sustainability in the long run. 
Keywords: public debt, fiscal sustainability, European Union 
 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
Световната икономическа криза подложи на сериозно изпитание публичните финанси на 

държавите от ЕС, вкл. новите държави-членки. Стигна се до значително влошаване на 
фискалните позиции и повишаване на цената на финансиране, което наложи предприемането 
на мерки за консолидация и в някои случаи получаването на външна помощ. На този фон 
обект на изследване в настоящия доклад е развитието на бюджетния дефицит, публичния 
дълг и дългосрочните лихвени проценти на новите държави-членки на ЕС от Централна и 
Източна Европа в периода 2008-2018 г. Целта е да бъдат аналзирани тези показатели в 
годините на кризата и последващия период на възстановяване. Във втора точка на доклада е 
направен преглед на динамиката на нивата на брутния външен дълг, бюджетния дефицит и 
дългосрочните лихвени проценти в новите държави-членки на ЕС от Централна и Източна 
Европа. В трета точка синтезирано са очертани перспективите и рисковете пред публичните 
финанси на тези държави. В четвърта точка са обобщени основните изводи от доклада.   

 
2. ПУБЛИЧЕН ДЪЛГ, БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ И ДЪЛГСРОЧНИ ЛИХВЕНИ 

ПРОЦЕНТИ В ПЕРИОДА 2008-2018 Г. 
Световната икономическа и финансова криза, достигнала Европа през 2009 г., засяга 

сериозно икономиките на новите държави-членки на ЕС. Спадът на БВП е особено силен в 
Балтийските страни, но останалите държави от Централна и Източна Европа също 
претърпяват намаление в обема на производството. Единствено Полша не изпада в рецесия, 
макар че икономиката й се забавя. Неблагоприятната икономическа ситуация има силно 
отрицателно отражение върху публичните финанси на тези държави. На Фигура 1 са 
представени стойностите на бюджетния дефицит през 2008 г., 2009 г. и 2018 г. През най-
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тежката за Европа 2009 г. бюджетният дефицит достига средно 6,4% от БВП. Най-
чувствително е влошаването на фискалната позиция на Латвия, Литва и Румъния, където той 
превишава 9% от БВП. През тази година всички разглеждани държави, с изключение на 
Естония, са поставени от ЕК в процедура на прекомерен дефицит. Латвия, Унгария и 
Румъния получават финансова подкрепа от ЕС и МВФ (European Court of Auditors, 2015, p. 
12). През следващите години, с някои изключения, настъпва постепенно подобрение във 
фискалната позиция в резултат от предприетите мерки за фискална консолидация и 
икономическото възстановяване. Към 2018 г. средната стойност на дефицита в новите 
държави-членки възлиза на 0,3% от БВП.  

 
Фиг. 1.  

Бюджетен баланс през 2008, 2009 и 2018 г. (като дял от БВП) 
Източник: Eurostat 

 
Значителните бюджетни дефицити се отразяват в суверенната задлъжнялост. Както може 

да се види на Фигура 2, брутният публичен дълг на разглежданите държави се увеличава 
средно с близо 17 процентни пункта - от 27,1% от БВП през 2008 г. на 43,8% през 2018 г. 
Най-чувствителен е ръстът в Словения (48,3 процентни пункта) и в Хърватия (35,6 п.п.). 
Намаление се наблюдава единствено в Унгария (с 0,8 п.п.), но нейната задлъжнялост остава 
втората най-висока сред новите държави-членки. Въпреки неблагоприятното развитие в 
годините на кризата, към 2018 г. суверенният дълг на тези страни остава под средното ниво 
за ЕС-28 от 80% от БВП през 2018 г. За това допринасят ниските стойности на дълга в 
началото на периода, което им дава известна свобода да вземат мерки за стимулиране на 
икономиките си, без да изложат на сериозен риск стабилността на публичните си финанси.  

 
Фиг. 2.  

Брутен публичен дълг през 2008 г. и 2018 г. (като дял от БВП) 
Източник: Eurostat 
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Интерес представлява също динамиката на дългосрочните лихвени проценти, 
измерени чрез доходността по 10-годишните държавни облигации. От Фигура 3 е видно, че 
през 2009 г. се наблюдава повишение спрямо 2008 г. в почти всички анализирани страни. 
Средната стойност на дългосрочния лихвен процент достига 8% в сравнение с 4,1% за ЕС-28. 
Правят впечатление високите стойности в Латвия и Литва. По-високите разходи за 
финансиране отразяват несигурността на инвеститорите по отношение възможностите на 
новите държави-членки да обслужват задълженията си вследствие на резкия икономически 
спад и ръст в бюджетните дефицити. През следващите години доходността по ДЦК на 
разглежданите държави се понижава и към 2018 г. достига рекордно ниски стойности - 
средно 1,9%, спрямо 1,4% за ЕС-28. Този спад е резултат главно от предприетите от 
Европейската централна банка действия в областта на паричната политика, предоставената 
финансова подкрепа на затруднените държави и ниските инфлационни очаквания.  

 

 
 

Фиг. 3.  
Дългосрочни лихвени проценти през 2008 г., 2009 и 2018 г. 

Източник: Eurostat 
Заб.: Липсват данни за Естония 

 
3. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ  
Съгласно прогнозите на ЕК подобряването на фискалните позиции и намалението на 

публичния дълг в държавите-членки ще продължи и през следващите години. В периода 
2018-2020 г. се очаква увеличение на съотношението на дълга към БВП единствено в 
Румъния. За подобрението на състоянието на публичните финанси се очаква да допринесе 
основно растежът на икономиката и предприетите дискреционни мерки за фискална 
консолидация.  

Таблица 1:  
Прогнозни стойност на публичния дълг и бюджетния дефицит през 2019 г. и 2020 г. 

 Бюджетен баланс (дял от БВП) Публичен дълг (дял от БВП) 
 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

България 0,8 1 20,5 18,4 
Чехия 0,2 -0,2 31,7 31,1 
Естония -0,3 -0,5 8,5 8,5 
Хърватия 0,1 0,5 70,9 67,6 
Латвия -0,6 -0,6 34,5 33,5 
Литва 0,3 0 37 36,4 
Унгария -1,8 -1,6 69,2 67,7 
Полша -1,6 -1,4 48,2 47,4 
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Румъния -3,5 -4,7 36 38,4 
Словения 0,7 0,9 65,9 61,7 
Словакия -0,5 -0,6 47,3 46 
Средно -0,6 -0,7 42,7 41,5 
ЕС-28  -1% -1% 80,2 78,8 
Източник: Ameco Database 
 
Въпреки това са налице някои рискове пред финансовата стабилност на новите държави-

членки на ЕС от Централна и Източна Европа. ЕК разграничава стопанските рискове на 
вътрешни и външни. Като основен вътрешен потенциален източник на нестабилност се 
разглеждат силно експанзивните фискални позиции, които поставят под въпрос фискалната 
устойчивост на част от държавите-членки с високи равнища на дълга (European Commission, 
2019, p. 9). Както вече бе посочено, след началото на рецесията в Европа през 2009 г. почти 
всички нови държави-членки имат ниски нива на суверенна задлъжнялост. Към 2018 г. обаче 
натрупаният дълг в някои от тях, най-вече Хърватия, Словения и Словакия, ограничава 
възможностите за експанзивна политика при евентуална нова рецесия. В Унгария дългът 
остава на високи нива през целия анализиран период. В Полша стойностите му също остават 
високи, но все пак под тавана, установен с Маастрихтските конвергентни критерии.  
 По отношение на външните рискове, според ЕК на първо място е вероятността от 
„прегряване“ на американската икономика, което може да доведе до по-бързо от очакваното 
затягане на паричната политика от страна на Федералния резерв. По-слаб от прогнозния 
стопански ръст и евентуално по-високи лихвени проценти ще окажат натиск върху 
публичните финанси на някои държави от ЕС (European Commission, 2019, p. 9). По-
конкретно, голяма част от новите държави-членки се характеризират със силна уязвимост на 
платежния баланс поради силната отвореност на икономиките си. Една от основните 
причини за икономическата криза в новите страни-членки на ЕС бяха именно натрупаните  
дефицити по текущата сметка на платежния баланс в годините на икономически бум 
вследствие на силното вътрешно потребление. Тези  дисбаланси стават причина за 
редуването на резки спадове и възходи в икономиката, което на свой ред създава натиск 
върху публичните финанси. 

В дългосрочен план най-сериозното предизвикателство за европейските държави е 
влошаващата се демографска структура. Застаряването на населението ще засилва натиска 
върху системите за социално и здравно осигуряване през следващите десетилетия. Сред най-
застрашените в това отношение държави е Словения и според прогнозите на ЕК, при 
отсъствието на реформи, тя ще бъде изправена пред едно от най-големите увеличения в 
разходите на общественото пенсионно осигуряване в ЕС до 2060 г. (European Commission, 
2017, p. 13). Отрицателният естествен прираст се допълва от силната нетна емиграция. Така 
например, в Литва през последните 10 години населението намалява с 1,5% годишно и се 
очаква този темп да се ускори (European Commission, 2017, p.7). С цел смекчаване на 
фискалните ефекти от тези неблагоприятни тенденции, новите държави-членки взимат мерки 
за засилване на устойчивостта на системата на социално осигуряване чрез увеличаване на 
възрастта за пенсиониране, съчетано в много случаи с повишаване на вноските за социално 
осигуряване 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Икономиките и публичните финанси на новите държави-членки на ЕС от Централна и 

Източна Европа са сериозно засегнати от световната икономическа и финансова криза. През 
2009-2010 г. се наблюдава значително увеличение на бюджетния дефицит и доходността по 
дългосрочните държавни облигации. Разглежданите държави успяват да постигнат 
сравнително бързо икономическо възстановяване, в резултат на което е налице постепенно 
овладяване на бюджетните дефицити. Вследствие на силно експанзивната парична политика 
на ЕЦБ дългосрочните лихвени проценти също се понижават и към 2018 г. достигат 



ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ   „ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО'2019 

 81

рекордно ниски стойности. През анализирания период публичният дълг на тези страни 
бележи значителен ръст, но въпреки това остава под средните за ЕС нива, благодарение на 
ниските му равнища в началото на кризата. Най-значително е увеличението на дълга е в 
Словения и Хърватия. Вследствие на взетите мерки за фискална консолидация и 
възстановяването на стопанския растеж, в края на периода се наблюдава спад в суверенната 
задлъжнялост. След като успяват да изпълнят всички критерии за конвергенция, Естония, 
Латвия и Литва се присъединяват към еврозоната.   

Въпреки прогнозите на ЕК, че намалението на суверенната задлъжнялост в новите 
държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа ще продължи и през следващите 
години, съществуват редица предизикателства пред стабилността и устойчивостта на 
публичните им финанси. По отношение на икономическите фактори, основните рискове 
произтичат от силната отвореност на разглежданите икономики и склонността към 
външноикономически неравновесия по линия на платежния баланс. В дългосрочен план най-
сериозното предизвикателство произтича от влошаването на демографската ситуация.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕАТРАКТИВНИЯ НАЦИОНАЛЕН 
КАПИТАЛОВ ПАЗАР 
Красимира НАЙДЕНОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

Вече 12 години българският капиталов пазар не може да се възстанови до нивата от 
преди кризата, а основният борсов индекс SOFIX отчита спад от почти 70%. Пазарът е 
неликвиден и свръхрегулиран, не привлича инвеститори и емитенти и не е полезен за 
националната икономика. Компаниите де факто нямат достъп до собствен капитал, а 
спестяванията на българските граждани и фирми се инвестират или при изключително 
ниска доходност, или финансират проектите на по-привлекателните чуждестранни 
пазари. Това генерира загуби за националната икономика и те са конкретни, тъй като 
фондовете, които не са инвестирани тук, не работят за просперитета на България.  

Прилагането на два метода – на инвестиционния мултипликатор и на 
модифицираната стойност на парите във времето – показва близки резултати. 
Националната ни икономика губи 360 млрд.лв. поради неработещия капиталов пазар. 

 
Ключови думи: капиталов пазар, инвестиционен мултипликатор, стойност на парите 

във времето. 
 

CONSEQUENCES OF THE NON-ATTRACTIVE NATIONAL 
CAPITAL MARKET 
Krasimira NAYDENOVA 

 
ABSTRACT 

For 12 years, the Bulgarian capital market has not been able to recover to pre-crisis levels, 
while the SOFIX main stock index has declined by 70%. The market is illiquid and over-regulated, 
it does not attract investors and issuers and is not useful for the national economy. Companies de 
facto do not have access to equity, and the savings of Bulgarian citizens and companies are 
invested either at extremely low returns, or they finance projects on more attractive foreign 
markets. This generates losses for the national economy and they are specific because the funds 
that are not invested here do not work for the prosperity of Bulgaria. 

The application of two methods - the investment multiplier and the modified time value of 
money - shows close results. Our national economy loses 360 billion BGN due to the non-working 
capital market. 

Keywords: capital market, investment multiplier, time value of money. 
 
 

1. Състояние на българския капиталов пазар 
Капиталовият пазар е най-оспорваната част от финансовата система и често, дори от 

професионалисти, се твърди, че той не е важен неин компонент. За съжаление, съвременната 
цивилизация все още не е открила друг източник на компаниите до значителен собствен 
капитал. Важна особеност на този капитал е и, на практика, неговият неограничен размер, 
поради ефекта на чуждестранните инвеститори. Съпътстващ резултат е корпоративният 
пазарен контрол, както и изискването на мощните инвеститори за прозрачност и спазване на 
правилата. Възможностите за висока доходност (особено за институционалните 
инвеститори) също са фактор в условията на продължаващ повече от десетилетие период на 
почти нулеви лихви по първокласния държавен дълг. 

За българския капиталов пазар е видно, че той е неликвиден, некачествен и 
неатрактивен. Количественото измерване на пазарната ликвидност на база на показателя 
„пазарна активност” в таблица 1 безспорно доказва ниските стойности. Ликвидността през 
2018 г. е 20 пъти по-ниска от тази през 2007 г. и е доста близо до показателя от 2003 г. 
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Неатрактивността е по-трудна за квантифициране, но пазарната възвръщаемост е подходящ 
показател. Таблица 2 представя сравнение на представянето на два борсови индекса – един 
от българския и един от немския фондов пазар и доказва загуба поради бавно възстановяване 
в размер на почти 70%. При пазарна капитализация в края на 2007 г. почти 29 млрд.лв., 
загубата на национално богатство доближава 19 млрд. лв. към октомври 2018 г. Сравнението 
с американския или британския пазар демонстрира още по-високо отклонение.  

Таблица 1 
Стойности на показателя „пазарна активност” 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.08 0.15 0.31 1.06 2.08 3.39 10.56 2.55 0.96 0.75 0.66 0.71 1.74 0.84 0.41 0.37 0.6 0.49

Източник: собствени изчисления на база на данни от БФБ АД, www.bse-sofia.bg. 
Таблица 2 

Сравнение на борсовите индекси DAX и SOFIX 

18.10.2018 

Макс.ст-ст 
преди 

кризата от 
2008 

Мин.ст-ст 
след 

кризата от 
2008 

% изменение 
спрямо max 

% изменение 
спрямо min 

Германия 11883.25 
7864.7

1
4260.1

4 51.10% 178.94%

България  577.63 
1809.2

8 288.86 -68.07% 99.97%
Източник: собствени изчисления на база на данни от Investor.bg. 
 
Пазарното качество е категория, включваща предлагането на достатъчно на брой 

финансови инструменти с адекватни съотношения на риска и доходността, както и 
възможностите за диверсификация. Правилата също са фактор. Атрактивността изисква 
както качествени книжа, така и пазарна ликвидност, но и стабилна бизнес, правна и 
политическа среда. Характеристиките „качество”, „ликвидност” и „атрактивност” 
аргументират полезността на капиталовия пазар за националната икономика. Полезността, от 
своя страна, означава предлагане на капитал за компаниите и инвестиционни алтернативи за 
спестителите и държателите на фондове. Логично ниските пазарна ликвидност и доходност, 
както и съмненията в правната среда, означават неатрактивен български капиталов пазар. 

  
2. Ефекти на неработещия капиталов пазар 

Неатрактивният капиталов пазар влияе директно върху достъпа до капитал за 
компаниите. Докато заемният капитал може да се достави не само от капиталовия пазар, за 
собствен капитал в големи размери този източник е единствен. В периода на повишаване на 
пазарната ликвидност и стабилни нива на възвръщаемост (2007 г.), привлеченият нов 
собствен капитал от българските компании е за над 300 млн. лв37. При настоящите стойности 
на показателите за ликвидност и атрактивност фондове в такъв размер са недостъпни. 

Друг дефект са т.н. „спящи акции” – по същество „мъртва” акционерна собственост. 
Номиналната им стойност се оценява на 2 до 3 млрд.лв., притежание са на над 2,5 млн. 
акционери и са пряк резултат от масовата приватизация (по данни на Централен депозитар 
АД). Тези книжа не носят дивиденти (в общия случай), не се търгуват активно (не могат да 
бъдат пазарно оценени) и на практика не могат да бъдат продадени. Не е известно какво е 
качеството на управлението на тези компании, но при среден растеж на БВП 4,51% от 2002 г. 
до сега, собственост с оценка 2,5 млрд.лв. би следвало годишно да генерира приходи за 
акционерите в размер на 113 млн. лв.    

Следващ проблем на неликвидния, неработещия и неатрактивен капиталов пазар са 
неприлаганите възможности за активна секюритизация. По тази причина не се развива и 

                                                 
37 https://www.investor.bg/analizi/361/a/10-te-nai-golemi-pyrvichni-publichni-predlaganiia-v-istoriiata-na-bfb-202411/ 
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непрякото инвестиране в недвижими имоти и вземания, съответно пазарът остава 
непривлекателен за инвеститорите в дружествата със специална инвестиционна цел. 
Измерването на проблема няма как да е пряко и е нормално да се подходи чрез сравнение с 
друг, развит пазар. Капитализацията на тръстовете за секюритизация на имоти в САЩ към 
септември 2018 г. е 1,058 трилиона долара38. Българският БВП е едва 0,29% от този на САЩ, 
но съразмерно развитие на тези дружества би означавало пазарната им капитализация в 
България да е над 3 млрд. лв., т.е. три пъти по-висока от настоящата. При изискуема 
възвръщаемост от 3 до 5% за този сегмент, годишните печалби би следвало да са около 120 
млн.лв. и това се отнася само за дружествата със специална инвестиционна цел за 
секюритизиране на недвижими имоти. 

В аспекта на секюритизацията финансирането на инфраструктурните инвестиции е от 
особена важност и за България представлява друг неизползван източник на капитал и 
доходи. Изследване на McKinsey (2012) посочва необходимост от нарастване на 
инвестициите в инфраструктура до 5,6% от БВП. Ангажирането изцяло на дружествата със 
специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания с рефинансирането на 
инфраструктурните компании означава ежегодно предлагане на обезпечени книжа със 
стойностите в таблица 5. Посочените цифри представят възможните годишни инвестиции в 
инфраструктура, съответно възможните стойности на секюритизирани вземания39, а за 
инфраструктурните компании – стойностите на рефинансиране.  

Нереализиран остава потенциалът на тези дружества в областта на търговския кредит. 
Редно да се спомене, че те могат да опосредстват ежегодни търговски вземания за над 100 
млрд.лв. (Найденова, 2018), което е допълнителен източник на доход за всички пазарни 
участници, както и алтернативен инвестиционен актив, иначе недостъпен за 
институционалните инвеститори.  

Разгледаните няколко проблема не отчитат допълнителните ползи от повишаването на 
ликвидността на капиталовия пазар и рефинансирането на компаниите. Не е възможно да се 
изчисли и мултиплициращия ефект на повишената възвръщаемост при институционалните 
инвеститори (особено при пенсионните фондове), както и създаването на нови работни места 
поради допълнителните инвестиции. Ефектът на банковата секюритизация и последващото 
нарастване на предлагането на кредит и възможните инвестиции също не са взети предвид. 

 
3. Изчисление на щетите 

Пропуснатите инвестиции и нереализираните доходи от тях имат последствия. 
Сложността на връзките на капиталовия пазар с националната икономика, както и 
вероятностния характер на инвестициите, дохода и последствията, предполагат 
невъзможност щетите да се изчислят точно. Въпреки това може да се постигне 
ориентировачен резултат, чрез два различни метода – на инвестиционния мултипликатор и 
на теорията за стойността на парите във времето. 

Използването на инвестициите в качеството им на фактор за растежа на националната 
икономика не е нов подход40. Отправна точка е мултипликаторът – той отразява връзката 
между прираста на инвестициите и на БВП. Извеждането на действието на мултипликатора 
стъпва на аналитичното представяне на разполагаемия доход Y = C + S и последващото 
разделяне на дохода на спестявания и потребление C + S = C + I.  Инвестициите се 
представят като разлика между спестения доход и автономното потребление, а именно I = -a 
+ (1-c).Y, или, решено спрямо Y Y = a + I + c.Y, където с „с” се отбелязва склонността към 

                                                 
38 Данни от https://www.reit.com/data-research/reit-market-data/reit-industry-financial- snap shot. 
39 Идеята за включване на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания в 
инфраструктурните инвестиции е подробно развита в Naydenova, K. (2017). Receivables Investment Trusts as an 
Alternative for the Participation of Institutional Investors in Infrastructure Projects. Izvestya Journal of Varna 
Universtity of Economics. 61(3). pp.291-302.  
40 Представянето на инвестиционния мултипликатор по-долу, както и на основните понятия, чрез които се 
извежда действието на мултипликатора, е според Владимиров и колектив (2015). 
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потребление, а с „a” – задължителното потребление, което се осъществява независимо от 
дохода. След решение спрямо Y се получава Y = (1/(1-c)).(a + I). Мултипликаторът се 
извежда като k=ΔY/ΔA, където “А” представляват всички разходи на домакинствата и 
фирмите (A=а+I+c.Y). От това равенство следва и зависимостта на промяната на БВП от 
инвестициите и склонността към потребление, а именно ΔY = k . ΔA. Мултипликаторът на 
Keynes не се приема еднозназначно, но въпреки критиките той е основен инструмент за 
изчисление на влиянието на инвестициите върху националния доход. Мултипликаторът е 

представен като ∆Y = k∆I,  за k =  . 

Освен изчисление на динамичния ред на пропуснатите инвестиции за националната 
икономика, изисква се и изчисление на пределната склонност към потребление MPC. Тя е 
равна на промяната в потреблението към промяната в дохода (ΔC/ΔY) (таблица 3). 
Получената средна за периода 2010 – 2017 г. е 0,80, което е нормална стойност. Чрез 
стойността на пределната склонност към потребление се изчислява стойността на 
инвестиционния мултипликатор, а чрез него се измерва ефекта на пропуснатите ползи. При 

MPC = 0,80, за мултипликатора k =   се получава стойност41  k = 5. 

Таблица 3 
Изчисление на средната склонност към потребление в България 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
доход средно на лице, лв. 3 812  3 937  4 541  5 094  5 018  5 147  5 404  5 861  
разход средно на лице, лв. 3 481  3 672  4 293  4 745  4 803  4 965  5 106  5 653  
нарастване на дохода, лв.  125  604  553  -76  129  257  457  

нарастване на потреблението  191  621  452  58  162  141  547  
пределна скл-ст към потр-е  1.53 1.03 0.82 -0.76 1.26 0.55 1.20

средна склонност към потр-е 0.80         

Източник: НСИ,  
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/StatBook2015.pdf 

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/StatBook2017.pdf 

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/StatBook2018.pdf. 
 
Прилагането на инвестиционен мултипликатор със стойност 5 към изчислените 

ежегодни и еднократни ефекти е представено в таблица 5. Щетите от пропуснатите 
инвестиции в националната икономика поради ефектите на разгледаните само няколко 
проблема на неработещия капиталов пазар, изчислени чрез инвестиционния мултипликатор 
на Кейнс, са на стойност 369,885 млрд. лева. 

Алтернативно изчисление на ефектите е направено чрез съвременния прочит на теорията 
за стойността на парите във времето. Такъв нов поглед прави Auer (2015), чрез своята 
относителна, релативистична концепция (relativistic time concept). Неговият преглед стъпва 
върху теорията на относителността на Айнщайн, по-точно върху постулата за различната 
скорост на времето. Важна част от виждането му е свързана със забавянето на времето (time 
dilation) - степента, до която времето върви по-бързо или по-бавно.  

Auer означава времевото забавяне с ζ и изчислява този фактор като ζ = Tb / Ta, където Tb 
и Ta представляват различни продължителности на едно действие, например на живота, на 

                                                 
41 В следващите изчисления не се отчита действието на закона за намаляващата възвръщаемост при нарастване 
на съвкупното производство. Според този ефект първоначалното нарастване е прогресивно, след това 
пропорционално и накрая се достига застой. Друго ограничение е отчитането на растежа на БВП поради 
действието на разглежданите фактори, без да се нетира към постоянни цени и без да се отчита инфлацията, т.е. 
използва се номиналния растеж. Реалният растеж, от друга страна, отчита количественото нарастване спрямо 
предходен период по постоянни цени.  Въпреки че се използва понятието „растеж”, „ръст” на БВП, 
изчисленията са направени чрез темп на прираст. Този показател изчислява скоростта на нарастване на 

икономическата система в процент спрямо предходния период, чрез   . 
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две различни места. След като е установено различие във времето, Auer въвежда 
възвръщаемост, изчислена с отчитане на времевото забавяне i*. Това е присъщият, реалният 
процент, лихва или доходност, след отчитане на фактора на времевото забавяне ζ: ∗=(1+ ) −1. 

Като пример за относителността на времето за отделните държави Auer дава различната 
средна продължителност на живота. Съгласно проучване на СЗО от 2012 г., в най-развитите 
страни тя е 84.62 години при 52.50 за най-бедните. Това е фактор на времево забавяне със 
стойност ζ=1.61=84,62/52,5 и означава, че когато е минал едва половината живот за хората от 
най-развитите страни, за тези от най-неразвитите е изминал  над 80%. Ако се приложи 
формулата за изискуема доходност за инвеститорите, които живеят по-малко, то при 5% за 
пазара, на който хората живеят по-дълго, за пазара, на който хората живеят по-малко, тя ще 
бъде (1+ 0.05)^1,61 -1 = 8,17%. 

Прилагането на относителността при теорията за стойността на парите във времето за 
България, означава изчисление на нови, по-високи нива на изискуема възвръщаемост. За 
2016 г., според Световната банка, продължителността на живота на средния гражданин на 
САЩ е 78,69 години, а този в България е 74,62 години. Средното ниво за ЕС е 78,5 години. 
Това означава, че факторът на времево забавяне е със стойност ζ=78,69/74,62=1,06 спрямо 
САЩ и ζ=78,5/74,62=1,05 спрямо ЕС. 

Таблица 4 
Данни за БВП 

Година САЩ, млрд. долари ЕС, млрд. долари България, млрд. долари 
2010 14964 16987 50,61
2011 15518 3,70% 18351 8,03% 57,42 13,46%
2012 16155 4,10% 17293 -5,77% 53,9 -6,13%
2013 16692 3,32% 18030 4,26% 55,76 3,45%
2014 17428 4,41% 18636 3,36% 56,73 1,74%
2015 18121 3,98% 16417 -11,91% 50,2 -11,51%
2016 18624 2,78% 16492 0,46% 53,24 6,06%
2017 19391 4,12% 17278 4,77% 56,83 6,74%

Ср. год. нарастване 3,77% 0,46% 1,97%
Източник: https://tradingeconomics.com и собствени изчисления. 
 
Прилагането на относителната теория за стойността на парите във времето за България и 

САЩ означава, че след отчитане на фактора на времевото забавяне, би следвало България да 
постига среден темп на нарастване 4% = 3,77 * 1,06. В сравнение с ЕС, при фактор на 
забавяне 1,05, темпът би следвало да е 0,48%. Тъй като България е сред страните в ЕС, чиито 
брутен продукт е сред най-ниските на човек от населението и се изисква изпреварващо 
нарастване на темповете на растеж спрямо ЕС, относителната теория се прилага с изискуема 
норма на нарастване, изчислена спрямо САЩ.  

Двата метода (на мултипликатора и чрез стойността на парите във времето) изчисляват 
общия ефект при два различни времеви хоризонта. Инвестиционният мултипликатор 
представя брутния ефект върху националния доход, който ще се получи напред във времето, 
без да се фиксира период (по думите на Bailly (2008)) и този ефект е близо 370 млрд. лева. 
Относителната теория за стойността на парите във времето изисква определянето на период, 
за който резултатите да бъдат капитализирани. Това означава, че би следвало резултатите от 
двата алтернативни метода на изчисление да се приведат към един и същ период, за да се 
провери дали те дават съпоставими стойности.  

При незададен брой години от метода на инвестиционния мултипликатор е трудно да се 
фиксира период за изчисление на бъдеща стойност на несъстоялите се инвестиции чрез 
относителната теория за стойността на парите във времето. Практиката на лицензираните 
оценители на цели предприятия и недвижими имоти е да използват настояща стойност нула 
за паричните потоци, генерирани от активите, предмет на оценката, след период от 45-50 
години. Смисълът е в стойността на дисконтовия фактор – изчислена за дълъг период от 
време, тя клони към нула. Времеви период 50 години е твърде оптимистичен, що се отнася 
до експлоатацията на материални активи – те се амортизират по-бързо, дори в случаите на 
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инвестиции в недвижима собственост. Като се вземе предвид факта, че инвестициите на 
съвременните компании в огромна степен са в технологии, както и в оборудване, изискващо 
агресивно амортизиране, то изглежда логично избраният период на приравняване да е по-
къс, именно 40 години.    

Таблица 5 представя резултатите, изчислени и чрез относителната теория за стойността 
на парите във времето, при изискуема възвръщаемост 4%, за избрания период 40 години. 

Таблица 5 
Обобщени ефекти, млн.лв. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Неосъществени ИПО 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Спящи акции 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Инвестиции в инфраструктура 4 000 4 187 4 523 4 594 4 585 4 690 4 960 5 271 5 658 6 044

Доход от инв-ии в имоти 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Общо 6 375 6 563 6 900 6 972 6 964 7 070 7 341 7 653 8 041 8 428

Ефект на мултипликатора 32 710 33 650 35 335 35 695 35 655 36 185 37 540 39 100 41 040 42 975
Ефект за 40 год. при 4% 31 408 32 311 33 929 34 274 34 236 34 745 36 046 37 544 39 407 41 265

Източник: собствени изчисления. 
 
Изведените резултати са теоретични (възможни) и се отнасят само до преките, 

предполагаеми и некомплексни ефекти от разгледаните само няколко следствия от 
неработещия капиталов пазар. Методът на мултипликатора дава общ ефект от 369,885  
млрд.лв., а този на стойността на парите във времето – 355,165 млрд.лв. Цифрите говорят 
сами – около 360 млрд.лв. са загубени за България поради убеждението, че можем да вървим 
напред без работещ капиталов пазар. И това са щетите от разгледаните само три проблема. 
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ОМНИКАНАЛНОТО БАНКИРАНЕ – МЕЖДУ ЧОВЕШКОТО 
„ДОКОСВАНЕ“ И ДИГИТАЛНОТО ИЗЖИВЯВАНЕ  

 
Надежда НИКОЛОВА 

РЕЗЮМЕ 
 

Дигиталните технологии разширяват начините за предоставяне на банково 
обслужване и осигуряват непрекъснат достъп на клиентите до личните им средства. 
Омниканалното банкиране осигурява достъп до всички дистрибуционни канали и позволява 
извършването на последователен преход между тях чрез интегриращата омниканална 
платформа. Иновативният начин на банкиране е възможност за създаване на безшевно и 
персонализирано клиентско изживяване. 
Ключови думи: омниканално банкиране, дистрибуционни канали, интегрираща платформа 
 

THE OMNICHANNEL BANKING - BETWEEN HUMAN ”TOUCH” AND 
DIGITAL EXPERIENCE 

 
Nadejda Nikolova 

ABSTRACT 
 

Digital technologies expand the ways of providing banking services and ensures customers 
continuous access to their personal funds. Omnichannel banking allows access to all distribution 
channels and provides the consistent transition between them through the integrative omnichannel 
platform. The innovative way of banking is an opportunity for creating seamless and personalized 
customer experience.   

Key words: omnichannel banking, distribution channels, integration platform 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 Развитието на новите технологии през XXI век доведе до промяна в начините, по 
които клиентите взаимодействат с банковите посредници. Дигиталната среда донесе ползи за 
финансовите организации, които стремейки се да редуцират нарастващите оперативни 
разходи, успяват да предлагат продуктите и услугите си достигайки до множество клиенти в 
удобно за тях време. Днес потребителите изискват от банките не само възможно по-пълно 
насищане на техните нужди, но и персонализирани предложения, предоставени чрез 
интерактивни способи. Редица банкови институции съсредоточават приоритетно усилията и 
инвестициите си в развитие и усъвършенстване на дистрибуционните канали.  

2. Особености на омниканалното банкиране 
 Появата на омниканалното банкиране е предшествано от успешното осъществяване на 
омниканално предлагане в търговската индустрия. Развитието на новите технологии след 
началото на новия век предоставя възможности на търговците на дребно да позиционират 
дейността си в интернет пространството. В началото виртуалната мрежа се използва като 
платформа за представяне на компаниите и промотиране на предлаганите от тях продукти. 
Впоследствие обаче, глобалното интернет пространство се превръща в инструмент за 
осъществяване на пласмент и комуникация. Широкото развитие на електронната търговия 
поставя на преден план въпроса за постигането на оптимален баланс между физическото и 
онлайн позициониране на продуктовите асортименти. Желанието на предприятията да 
предоставят пълноценно клиентско изживяване чрез предлагане във всички дистрибуционни 
канали става възможно с помощта на омниканалността. 
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 Понятието „omnichannel“ се появява за първи път през 2011 г., когато Darrel K. Rigby 
го дефинира като „интегриран опит в областта на продажбите, който обединява 
предимствата на физическите магазини с богатото на информация изживяване на онлайн 
пазаруването“ (Lazaris, et al., 2014). Омниканалността е естествено продължение на 
многоканалната търговия, при която клиентът избира един канал и „остава“ в него по време 
на целия процес на пазаруване. Следователно, „докато многоканалността предполага 
разделяне между физическия и онлайн магазин, при омниканалността клиентите се движат 
свободно между онлайн (PC), мобилни устройства и физическия магазин в рамките на един 
трансакционен процес (Piоtrowicz & Cuthbertson, 2014).  
 В банковата сфера идеята за иновацията в пласмента на продукти и услуги навлиза 
след 2012 година. Оценили прогреса и развитието на търговските предприятия след 
въвеждането на омниканалния пласмент, банковите институции анализират адаптивността на 
концепцията и спрямо техния специфичен бизнес. Поради сравнително скорошното 
внедряване на иновацията в кредитните институти, проучванията в тази проблематика са 
сравнително ограничени. Въпреки това „омниканалното банкиране не е хипотетично 
понятие, а е от съществено значение за посрещане на желанието на клиентите да 
контролират времето, мястото, канала и информацията, необходима за извършване на 
банковата им дейност“ (Erricsson, et al., 2012). Омниканалното обслужване интегрира всички 
пласментни канали в единно банково преживяване, което позволява на клиентите да 
превключват каналите по всяко време и да получат висококачествено обслужване 
(Armstrong, 2017). Други (Gorkoff, 2015) го определят като последователен механизъм за 
предоставяне на услуги, който включва използване на всички налични приложения и канали, 
24/7, за оптимизиране на ангажираността на клиентите и максимизиране на рентабилността. 
 Иновативната концепция предполага комбиниране на всички „пътища“ за връзка с 
клиента – филиално обслужване, онлайн, мобилно, телефонно банкиране, банкиране чрез 
преносими устройства (smart watches, smart rings и др.), социални медии и др. Клиентите на 
омниканалните банки сами избират каналите за взаимодействие, които желаят да използват 
по време на обслужването. Те могат да започнат комуникация с банката използвайки един 
канал (например от мобилно устройство у дома си) и да я прекратят с помощта на друг канал 
(например като отидат в банков клон на път за вкъщи след работа) (Шевченко, 2015). В 
същото време, на всеки един от етапите обслужването на клиента се извършва, като се 
вземат предвид действията му в предишните стъпки или информацията, която е предоставил 
на банката. Няма нужда да се отговаря на едни и същи въпроси няколко пъти или да се 
попълват същите въпросници онлайн, офлайн и по време на разговор с оператор. Преходът 
от канал към канал става лесен и бърз (Оганесян, 2014).  
 Омниканалното банкиране импонира на потребността на повечето клиенти за 
многоканално взаимодействие с обслужващата ги банкова институция. Според проучване на 
McKinsey & Company [McKinsey & Company, 2014] 65% от клиентите споделят, че 
„достигат“ до своята банка чрез повече от един канал (вж. фиг. 1). 

Последователният преход между дигиталните и традиционните пласментни канали е в 
основата на създаването на „безшевно“ клиентско изживяване. Той се реализира 
благодарение на платформа, която обединява информацията от обслужването чрез всички 
дистрибуционни канали. Според експертите от софтуерната компания N-iX омниканалната 
интегрираща платформа подобрява клиентското изживяване в три посоки. Тя се основава 
върху дигитален подход (Digital-first approach), чрез който клиентите могат да извършват 
всички трансакции посредством мобилни и интернет приложения. Технологичното решение 
предоставя помощ от всички устройства, като клиентите могат да подадат и разрешат 
всякакви проблеми, свързани с използваните услуги. Платформата интегрира центъра за 
връзка с клиенти, чат-бота в мобилното приложение, видео консултантите и други 
комуникационни канали. Основна функционалност на софтуера е синхронизирането на 
потока от данни в реално време. След като клиентите на банката започнат да извършват 
трансакция или са съобщили за възникнал проблем, те не трябва да повтарят или да въведат 
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отново едни и същи данни, дори и да превключат комуникационния канал в рамките на този 
процес (Didur, 2018).  
 

 

Фиг. 1. Предпочитания за използване на пласментни канали от банковите клиенти42 
   

Освен това интегриращата софтуерна платформа спомага за постигането на цялостна 
визия за нагласите на клиентите, тъй като тя обобщава информацията за продуктовите 
предпочитания и избраните начини за взаимодействие с финансовата институция. Така става 
възможно добиването на холистична „картина“ на клиентското пътуване. Това улеснява 
служителите на банката, които получават информация в реално време за взаимодействията 
на клиента с финансовата институция и могат да предложат рационални решения за 
обслужване.  

От друга страна, синтезът, структурирането и рационалният анализ на данните за 
клиентските предпочитания са предпоставка за осъществяване на персонализирано банково 
обслужване. Разбирайки и следвайки потребностите на клиентите си, кредитните институти 
могат да предложат „скроени по мярка“ продукти, които в комбинация с опцията за преход 
между каналите за дистрибуция, да доведат до усъвършенстване на обслужването. По този 
начин омниканалното банкиране подобрява на клиентските изживявания чрез 
персонализиране на обслужването и повишава удовлетворението и лоялността на клиентите.  
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Омниканалното банкиране въплъщава атрактивната комбинация, симбиозата между 
физическия контакт и дигиталните услуги. То удовлетворява желанието на клиентите за бърз 
преход между отделните пласментни канали и предоставя възможности за модернистичен 
дигитален опит и удобно обслужване чрез традиционните пласментни канали. Иновативната 
концепция за осъществяване на пласмент е предпоставка за изграждане на устойчива банка 
на бъдещето.  

 
 
 

 
 

                                                 
42 Източник: The Financial Brand, Blow Up Your Old Banking Distribution Strategy, 19 May 2014, 
<https://thefinancialbrand.com/39833/bank-credit-union-branch-distribution-model/>. 
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BULGARIAN MUTUAL FUNDS INDUSTRY TRENDS 
 

Jordan JORDANOV 
ABSTRACT 

 
The paper investigates trends in the Bulgarian mutual funds after the country’s accession in 

the EU in 2007. In particular, these include the types of funds, the asset management families, the 
proceeds allocation and dynamics among different groups of investors and cash flows. In addition, 
the characteristics of the Bulgarian investment funds are compared to investment funds in the EU 
countries.  
Key words: investment funds, asset allocation, cash flows 

 
Йордан ЙОРДАНОВ 

ТРЕНДОВЕ В ИНДУСТРИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ 
РЕЗЮМЕ 

 
Настоящият доклад изследва трендовете в индустрията на инвестиционните фондове 

в България, след нейното приемане за член на ЕС през 2007 г. По специално – типовете 
инвестиционни фондове, различните семейства на мениджмънт на активите, насочването 
на инвестициите и динамиката на различните групи инвеститори и парични потоци. 
Характеристиките на българските инвестиционни фондове са сравнени с тези на 
инвестиционните фондове на ЕС. 
Ключови думи: инвестиционни фондове, насочване на активите, парични потоци 

Николай Стоянов 
The first investment fund came into being in the form of close-end fund in Holland almost 250 

years ago. In 1774, during the time of economic crisis in Europe and an attempt of the Dutch to 
catch up with England, Adriaan van Ketwich created Eendragt Maakt Magt43, attracting medium 
investors. The fund proceeds were invested in stocks and bonds, spreading geographically to 
Southern and Central America, Russia, Sweden, Spain, Germany, Denmark and Austria (Wilson, 
2019, п.3). 

The history of the British investment trusts began in 1868, when Philip Rose, a London lawyer 
and his customers and colleagues formed Foreign & Colonial Government Trust, as a vehicle of 
investing the wealth acquired during railroad boom. In the USA the modern history of investment 
funds begun, when the first open-end fund Massachusetts Investor Trust (MIT) was created on 
March 21, 1924 (Fink, 2011, p. 11). But the real boom in collective investments in the USA came 
about in 50-s and 60-s, shooting the USA in the world leading position.  

Figure 1 represents the growth of open-end funds Assets under Management (AUM) for 
different geographical regions from 2008 to 2018. It is apparent that the Bulgarian investment funds 
lost AUM at higher rate than the World and selected geographical regions, during financial crisis 
(2008-09). On the other hand, when the World and other markets consolidate into AUMs’ upturn, 
the Bulgarian AUM were either unaffected (2009Q1-2012Q3, and 2014Q1-2016Q1) or displayed 
sharper growth (2012Q3-2014Q1, 2016Q1-2018Q4), so that the 2009 stark reduction was recovered 
in respect to EU AUM, by the end of 2018. 

It is also clear, that the World and the Americas trends almost coincide. However, the trends of 
Asia and Pacific and the EU started to diverge since 2015 – the first upwards, the second – 
downwards. Inevitably, the latter led to AUM structure changes among economic regions. 

                                                 
43 Eendragt Maakt Magt translates "Unity Creates Strength", which coincides with the motto of the Bulgarian 
Parliament.  
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figure 1 

Open-End Investment Funds AUM growth (2008-2018) 
Source: The International Investment Fund Association, Industry Statistics, Worldwide Regulated Open-End Fund 
Assets and Flows - Fourth Quarter 2018, (https://www.iifa.ca), Author’s calculations. 
 

Figure 2 examines these changes in the AUM share among Americas, EU, Asia and Pacific and 
Rest of the World from 2008 Q1 to 2018 Q4. There are 3 aggregate winners and one loser. Asia and 
Pacific are on the top, as they gained almost 3 percent share of the World’s AUM. Americas added 
1.4 percent and Rest of The World – a meagre 0.45 percent. All that on the expenses of one region – 
the EU. The EU is an obvious loser, as the AUM share fell from 38.42 down to 33.73 percent. And 
that was not because the EU AUM did not grow. They did, but at the rate much lower than the rest 
of the regions.  
 

 

 

 

figure 2 
Open-end investment funds’ AUM share by global regions 2008 and 2018 

Source: The International Investment Fund Association, Industry Statistics, Worldwide Regulated Open-End Fund 
Assets and Flows - Fourth Quarter 2018, (https://www.iifa.ca), Author’s calculations. 
 

Americas AUM growth was fuelled by 237 percent growth of US open-end funds, tallying for 
89% of the region AUM at the end of 2018. In 2008 there are two leaders in the Asia and pacific 
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region – Japan and Australia – with 72 percent of the Asia and Pacific AUM. At this time, China’s 
share was 12 percent. However, within 11 years, at the end of 2018 China’s share of the region 
AUM grew to the phenomenal 28 percent, while the region leaders share dropped to 58 percent. 
Clearly, the success of collective investing relates to the economic growth and stock market 
bourgeoning noticeable for China, inter alia.44 

 
figure 3 

Europe’s Open-end investment funds’ AUM growth 
Source: The International Investment Fund Association, Industry 
Statistics, Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and 
Flows - Fourth Quarter 2018, (https://www.iifa.ca), Author’s 
calculations. 

How are the Bulgarian investment 
funds positioned by its AUM growth, 
compared to the EU average (25 
countries, without Baltic states) and EU 
new members (Bulgaria, Czechia, 
Hungary, Poland, Romania, Slovakia 
and Slovenia? A glance on Figure 3 
reveals a pattern. The EU new 
members’ underperformance in the 
aftermath of the World Financial Crisis 
of 2008 is maintained throughout the 
entire period. The Bulgarian investment 
funds followed the EU new members’ 
suit up until 2016. After 2016 however, 
the growth of the Bulgarian investment 
funds AUM accelerated (for some 
reason), to catch up with the average EU 
in 2018. 

 
The mutual fund industry in Bulgaria begun with mass-privatization in 1995, when every adult 

was provided vouchers he/she can invest either in business entities or in privatization funds. Later, 
in 1997, after an amendment of the Commercial Law these privatization funds were given options 
to transform either into holdings or investment funds. All of them chose “holding”, but one – 
“Zlaten lev” opted for close-end investment fund. So the first Bulgarian investment fund was born. 
The number of investment funds grew, basically in an open-end mode. In 2005 were set up the first 
contractual investment funds –“TBI Dynamic”, “DSK Standart” and Sentinel Principal” – owing to 
amendments of Law on public offering of securities.45 In 2006 there were 9 open-end investment 
funds, 34 contractual funds and 2 close-end funds, administrating AUM worth 161 million Euro. 

Figure 4 represents the AUM of domestic investment funds by a management company owner 
type. When more than 50% of a management company capital comes from a bank, a holding 
company, an insurance company or a financial intermediary (Broker, Financial Company), the 
owner type is defined as Bank, Holding, Insurer and Intermediary. Management companies, owned 
by individuals, without majority stake are defined as Nonbank. And finally, those with single 
person stake over 50% - defined as Private Owner. 
 

                                                 
44 Factors, affecting growth of investment fund AUM are discussed in (International Bank for Reconstruction and 
Development / The World Bank, 2015). Some of them are Institutional Demand, Retail Demand, Lack of Awareness, 
Lack of Confidence, Impact of Competing Saving Methods on Demand for Mutual Funds, a sufficient range of 
adequately liquid, diversified investments that are easily valued and transferable, Ability to Diversify Investments, 
Dominance of Bank Ownership of Fund Operators. 
45 Since 2011 the regulation of investment funds in Bulgaria is accordance with the Act on the Activity of the Collective 
Investment Schemes and of the Other Undertakings for Collective Investments, transposing EU UCITS IV Directive. 
Accordingly, the term Collective Investment Scheme (CIS) is coined to serve as an umbrella covering all types of 
investment funds, including REITs and so on. This paper predominantly holds on traditional term “investment fund”. 
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figure 4 

Bulgarian AUM by Management Company Owner Type 
Source: Bulgarian Financial Supervision Commission, Capital Market Statistics and Public Register of Asset Managers, 
(www.fsc.bg), Author’s calculations. 
 

It is evident the banks dominance, as almost half of all AUM (766 million Euro in 2018) are 
managed by bank establishments. This comes to no surprise owing to the superior access of the 
Bulgarian commercial banks (universal type of banking) to information concerning IPOs, the 
financial status and the nature of business of issuers. The second comes holding companies. It is 
worth noting, while rest of management companies grow at a slow rate, banks and holdings AUM 
somehow leaped after 2015. The AUM dominance of the Bulgarian asset management companies, 
owned by banks turns out to be in line with the trends in world emerging markets (International 
Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2015, p. 13). 

Figure 5 denotes AUM of the Bulgarian investment funds by risk profile. The grouping follows 
BAUD (The Bulgarian Association of Fund Managers) standards, where Equity fund must invest at 
least 50 percent of its assets in shares. Bond funds must allocate funds only in bonds. Balanced 
funds invest in variety of markets, but must invest between 20 and 50 percent of their assets in 
shares in the last six months. Balanced-conservative funds are limited to 20 percent shares – all the 
time! Money Market (MM) funds invest in low risk money market securities46.  

It is evident, that 5 years after-crisis stagnation, AUM jumped in 2015, main contributors being 
Equity, followed by Bond and Mixed-Balanced funds. This comes not to surprise, having in mind 
the falling (virtually to zero) bank deposit rates and blooming stock market expectations. As deposit 
rates came down, the risk appetite went-up. But did the domestic funds do their best to attract and 
mobilize the expanding savings and to allocate them to more profitable alternative? Obviously not.  

The first argument supporting this statement is the low level of assets allocated to domestic 
investment funds. In 2017, only 2 percent of the Bulgarian’s assets are allocated to investment 
funds, which is the lowest across Europe (The European Fund and Asset Management Association, 
2019, p. 6). The second argument draws from the evolvement of the cross-border investment funds 
in Bulgaria. In 2008, the Bulgarian investment funds’ AUM were 131 million Euro, while the cross-
border funds’ AUM were only 87 million Euro. In 2018, the cross-border funds’ AUM were 1230 
million Euro, whereas the domestic funds’ AUM – 742 million Euro47.  
 

                                                 
46 Methodology for Classification of Investment Schemes, Bulgarian Association of Fund Managers (BAUD). 
https://baud.bg/download/public_docs/Classification_2012_wiithadditions_1.pdf, Accessed: 18/07/2018, 20,24 hrs. 
47 The Bulgarian National Bank (BNB) Investment Funds’ Statistics, (www.bnb.bg)  
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figure 5 

Bulgarian Domestic Funds’ AUM by Style and Bank Deposit Rate (2010-2018) 
Source: Bulgarian Financial Supervision Commission, Capital Market Statistics and Public Register of Asset Managers, 
(www.fsc.bg), Bulgarian National Bank interest rate statistics, (www.bnb.bg) Author’s calculations 
	

There is a great potential for the domestic funds growth, having in mind the substantial amount 
of household savings. In 2018, household savings are of magnitude of 26777 million Euro and 
household investments in domestic funds – 334 million Euro. So, the household’s investments in 
domestic funds are scanty 1.25 percent of household savings, a figure that puts Bulgaria last within 
the EU. One possible reason for the low proceeds from individual investors might be the suspicion 
of investment funds conflict of interest. Many of UCITS (Undertakings Collective Investment in 
Transferable Securities) sponsors originate from financial “conglomerates”, consisting of a financial 
arm (a Bank/Insurance Company and/or a Holding company, and/or a Pension fund or a financial 
company), an Industry arm, who issues shares and debt (Commercial Company) and, an Investment 
funds’ family. Hypothetically it is not impossible that a pension fund buys a public issue of bonds 
or shares, issued by a commercial company from the same conglomerate, providing statutory limits 
are obeyed. A more sophisticated move would be if the pension fund invests in an investment fund 
from the same financial conglomerate, which, on its turn buys equity and debt of the industry arm 
issuer. In fact, the investment fund may use the accumulated money from the public for the same 
purpose, providing it follows (in most cases, lax) fund policy. Newspaper “Capital” (Stoyanov, 
2018) offers some evidence: “Another outdated scheme for restriction circumvention is still in 
effect. The pension funds invest in investment funds and the latter invest in the financial 
conglomerate’s companies. There are 6-7 investment fund managers close to Himimport” (a 
holding company), 2-3 close to “Budeshte” (a holding company). The novelty is the inclusion of 
unrelated and formally independent fund managers. For instance, the pension funds “Suglasie” and 
“Sila” are essentially the single investors in “Elana Bulgaria” an investment fund, which 
administrates AUM of 32 million BGN. The investments of “Elana Bulgaria” however, are 
concentrated in the companies normally residing in the portfolios of both pension funds - 
“Suglasie”and “Sila”. In a similar manner, “Suglasie”and “Sila” pension funds are the largest 
investors in “Kapman” and “Compass” investment funds.” 

Fund sponsors, however, seem to be desperate to attract fresh investments48. In 2008 there 
were 101 domestic investment funds. In 2018 their number grew to 135. Meanwhile – 22 funds 
ceased activities (due to insufficient capital of less than 250 thousand Euro), 54 were newly-formed 

                                                 
48 Probably in an attempt to lure new investors, funds in despair, changed the fund name. In some cases it helped, to 
increase the AUM. But in most cases – did not. This practice became widespread within Bulgarian Investment funds 
after 2013, but it is not a phenomenon. Similar “irrational” behavior is attributed to the US mutual funds, following the 
Dot Com Crisis. (See Wine and Sullivan, 2001) 
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(some of which ceased subsequently) and 3 were merged with other existing funds. In fact, there are 
only a few of funds with a sufficient amount of AUM to justify the cost of running the business. In 
2018, the fund with highest AUM was Raiffeisen Conservative (bond fund with a return of 0.51 
percent for the last 12 months as of 16.05.19) with 56.71 million Euro AUM. The twelvth fund is 
Select Balance (mixed-balance fund with a return of 2.08 percent for the last 12 months) with 18.5 
million Euro AUM. The average AUM per Bulgarian Investment Funds for 2018 is 5.83 million of 
Euro. In Asia and Pacific it is 170 million of Euro, in Europe – 257 million of Euro and 728 million 
Euro in USA. 

These facts speak for themselves. There is something illogical with the Bulgarian investment 
funds. Clearly, a fund with AUM below 10 million Euro cannot cover the administrative costs, or 
must impose extortionate fees. 

Obviously, further research is much needed to dig in depth issues such as proceeds allocation, 
fees and yields of the Bulgarian investment funds, as well as the attitude of main potential investors 
– pension funds, insurers and households. 
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ПАЗАРНО-НЕУТРАЛНИ ДЪЛГИ-КЪСИ ПОРТФЕЙЛИ ОТ АКЦИИ 
 

Светослав БОРИСОВ 
 

РЕЗЮМЕ 
Комбинирането на дълги и къси позиции в един портфейл повишава гъвкавостта при 

търсенето на възвръщаемост и контролирането на риска. Тази повишена гъвкавост 
отразява по-голямата свобода, позволяваща на инвеститорите да заемат също и къси 
позиции при наличието на негативни сигнали. В този доклад се анализира конструкцията и 
характеристиките на пазарно-неутралните дълги-къси портфейли. Те предлагат активно 
управление на възвръщаемостта и риска на избраните ценни книжа в портфейла, докато 
елиминират възвръщаемостта и риска на класовете активи, от които цените книжа са 
селектирани.  
Ключови думи: дълги и къси позиции, пазарно-неутрален дълъг-къс портфейл, риск-
възвръщаемост мениджмънт. 
 
 

MARKET-NEUTRAL LONG-SHORT EQUITY PORTFOLIOS 
 

Svetoslav BORISOV 
 

ABSTRACT 
 
Combining long and short positions in a portfolio increases the risk control and the return 

flexibility. The latter offers a greater freedom, allowing investors to take short positions in the 
presence of negative signals. This article analyses the structure and characteristics of market-
neutral long-short portfolios. They facilitate active risk-return management of selected securities in 
the portfolio, so that the return and risk of the asset classes from which the securities are selected is 
eradicated. 
Key words: long and short positions, market-neutral portfolio, risk-return management. 

 
За да конструира дълъг-къс портфейл от акции, инвеститорът трябва да купува 

„печеливши“ ценни книжа, които се очаква да имат благоприятен инвестиционен хоризонт и 
продава „губещите“ такива със слабо пазарно представяне. Инвестирането в дълъг-къс 
портфейл от акции, за разлика от  заемането единствено на дълги позиции в акции, осигурява 
допълнителни инвестиционни възможности. Докато традиционният инвеститор, основно се 
опитва да използва инвестиционни възможности свързани с „печеливши“ акции, 
инвеститорът в дълъг-къс портфейл от акции може да спечели, както от „печелившите“ 
акции, така и от „губещите“ такива49. 

Дългият-къс портфейл предлага и по-голяма гъвкавост при управлението на активите. 
Например, инвеститорът може да избере да конструира пазарно-неутрален дълъг-къс 
портфейл, който елиминира систематичния (пазарен) риск, при наличната възвръщаемост и 
риск, резултат от избраните ценни книжа. Алтернативно, инвеститорът може да комбинира 
пазарно-неутрален дълъг-къс портфейл с деривативи, чието изпълнение е в съответствие с 
желания пазарен бенчмарк, за да създаде позиция, която предлага избор на ценни книжа в 
дългия-къс портфейл в съответствие с най-добрите резултати на избрани активи. По този 

                                                 
49 Изискването, портфейлът да съдържа само дълги позиции, се постига при наличието на ограничения, 
свързани с неговото конструиране, които забраняват заемането на къси позиции. Други ограничения при 
създаването на портфейлите, поставят лимити спрямо поетия риск и видовете ценни книжа, които могат да 
бъдат закупувани. За повече информация относно влиянието на подобни ограничения вижте: Jacobs, B. I., & 
Levy, K. N. (1995). The law of one alpha. Journal of Portfolio Management, 21(4), 78 и Jacobs, B. I., & Levy, K. N. 
(1996). Residual risk: How much is too much?. Journal of Portfolio Management, 22(3), 10. 
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начин, всяко умение при селекцията на ценни книжа може да бъде „транспортирано“ до 
желания клас активи. 

Подобрените активни портфейли (например чрез стратегията 120-20)50 могат да 
предоставят на мениджърите и инвеститорите по-широк избор на компромис между риска и 
възвръщаемостта, отколкото могат да предоставят само дългите позиции,                
пазарно-неутралния дълъг-къс или балансирания дълъг-къс портфейли. Подобрените 
активни портфейли имат къси позиции, равни на процент от капитала (при стратегията 120-
20 този процент е 20), който е равен и на ливъриджа на портфейла. Както при балансирания 
дълъг-къс портфейл, подобреният активен портфейл запазва пълна чувствителност към 
основните движения на пазара и участва пълноценно в доходността на капиталовия пазар. 
Смекчаването на ограниченията при късите продажби позволява на подобреният активен 
портфейл да съдържа надценени ценни книжа, които портфейлът, съставен само от дълги 
позиции, не може да притежава, като същевременно възможността да инвестира приходите 
от късите продажби в допълнителни дълги позиции, му позволява да съдържа подценени 
ценни книжа, каквито портфейлът, съставен само от дълги позиции без ливъридж, не може 
да притежава. 

В пазарно-неутралния портфейл, инвеститорът държи приблизително равни суми в 
дълги и къси позиции. Разбира се, вниманието трябва да бъде насочено към платените суми 
за покриване на систематичния риск. Чувствителността на цените на дългите позиции към 
пазарните движения трябва на практика да компенсира виртуално чувствителността на 
късите позиции, като по този начин общият портфейл остава с незначителен систематичен 
риск. Това означава, че стойността на портфейла няма да се покачи или спадне при широките 
пазарни флуктоации. При подобно положение може да се заключи, че портфейлът има бета 
равна на нула. Това не означава, че портфейлът е безрисков, той запазва рисковете, свързани 
със селекцията на ценните книжа, с които са заети дълги и къси позиции. Въпреки това, 
предоставената добавена стойност от обоснованата селекция на ценни книжа,  ще 
компенсира наличието на подобен риск51. 

Фигура 1 илюстрира необходимите операции за изграждането на пазарно-неутрална 
стратегия с първоначална инвестиция от $10 млн. Необходимо е да се отбележи, макар че 
тези виртуални операции се извършват почти едновременно, те се дискутират в 
последователност от стъпки.  

Бордът на Федералния резерв изисква късите позиции да бъдат извършвани чрез 
маржин сметка в брокерска фирма. Първата стъпка е конструирането на дълъг-къс портфейл, 
след това се търси „основен брокер“ за администриране на сметката. Той извършва клиринга 
на всички сделки и урежда заема на акциите, които ще бъдат скъсани. 

Фиг. 1 показва, че при първоначална инвестиция от $10 млн., $9 млн. се използват за 
заемане на дългите позиции. Те се държат от основния брокер, където служат като 
необходимо обезпечение, според изискванията за маржин на Бордът на Федералния резерв за 
заемане на къси позиции. Основният брокер организира заемането на ценните книжа, които 
трябва да бъдат скъсени. Тяхната продажба генерира приходи, които се превеждат на 
собствениците на акциите, като вид обезпечение за предоставените от тях заеми52. 

 

                                                 
50 Тази стратегия изисква портфейл от $100 първоначален капитал да скъси ценни книжа за $20 и да използва 
приходите от продажба плюс първоначалния капитал за заемането на дълга позиция за сумата $120.  
51 Виж Jacobs, B. I., & Levy, K. N. (1993). Long/short equity investing. Journal of Portfolio Management, 20(1), 52. 
 и Jacobs, B., I., K. Levy. Investment Analysis: Profiting a Complex Equity Market. от глава 2 в Active Equity 
Portfolio Management, ed. Frank J. Fabozzi (Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 1998). 
52 На практика, заемодателите на акции обикновено изискват това обезпечение да бъде над 100% от стойността 
на акциите които предоставят на заем (обичайно от 102% до 105%). 
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Фиг. 1 Пазарно-неутрално разпределение на капитала (в милиони долари) 

 
Наредба T на Бордът на Федералния резерв изисква маржин сметката да съдържа като 

обезпечение капитал не по-малко от 50% от стойността на заетите къси позиции53. Това 
означава, че инвеститорът може да закупи ценни книжа за $10 млн. и да продаде други за $10 
млн., така общата му капиталова позиция от заетите дълги и къси позиции ще възлиза на $20 
млн. Както показва фиг. 1, въпреки че инвеститорът е закупил ценни книжа за $9 млн. той е 
продал също ценни книжа за същата стойност. В сметката остава $1 млн. в брой от 
първоначалната инвестиция. Този „ликвиден буфер“ служи като резерв, който да покрие 
нуждите от пари в сметката. Например, спрямо късите позиции се извършва ежедневно 
маркиране спрямо пазара. Ако цените на скъсените акции се покачват, се изисква превод на 
допълнителни средства в сметката и обратно, когато те се понижават. Буферът за ликвидност 
служи за изплащането на дивидентите по скъсените акции на техните собственици, от които 
те са заети. Обичайно ликвиден буфер в размер на 10% от първоначалния капитал е напълно 
достатъчен.  

Ликвидният буфер носи доход под формата на лихви за пазарно-неутралната сметка. 
Предполага се, че този доход е в размер приблизително доходността по държавните ценни 
книжа. Постъпленията в размер на $9 млн. от късите продажби, също генерират приходи от 
лихви. Лихвените приходи обикновено се разпределят между заемодателите, основния 
брокер и пазарно-неутралната сметка. Заемодателите запазват малка част като такса за 
отпуснатите заеми, за основния брокер също остава определена част за покриване на 
неговите разходи и за да си осигури известна печалба. Дългата-къса сметка получава 
останалата част от приходите. Точното разпределение е въпрос на преговори, но се 
предполага, че след приспадането на отстъпката54 (short rebate) за инвеститора е сума 
приблизително равна на доходността по държавните ценни книжа. Инвеститорът може да 
получи по-голяма или по-малка отстъпка, отколкото се предполага. Например инвеститорите 
на дребно, рядко получават част от лихвените приходи, когато извършват къси продажби. 

                                                 
53 Наредбата T не обхваща държавните ценни книжа, общинските облигации и корпоративните облигации. 
Освен това тази наредба може да бъде заобикаляна по различни начини. 
54 Отстъпката е частта от лихвените приходи или дивидента, които заемателят на акциите (short seller) заплаща 
на техния собственик (заемодател). 
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По този начин общата възвръщаемост на пазарно-неутралния портфейл има два 
компонента ˗ лихвен и капиталов. Резултатите от дългите и късите позиции определят 
капиталовия компонент. Както предстои да видим, този компонент е независим от 
представянето на фондовия пазар, от където са селектираните акциите при конструирането 
на портфейла.  

Фиг. 2 илюстрира представянето на пазарно-неутрален портфейл. Тя предполага, че 
пазарът на акции се покачва с 30%, докато дългите позиции се увеличават с 33%, а късите с 
27%. Възвръщаемостта от 33% повишава стойността на дългите позиции от $9 млн. на  
$11.97 млн., изразено в печалба от $2.97 млн. Възвръщаемостта от 27% за късите продажби 
повишава тяхната стойност от $9 млн. на $11.43 млн., като скъсените акции водят до $2.43 
млн. загуба за портфейла. Нетната капиталова печалба от позициите в акции се равнява на 
$540 000 или $2.97 млн. минус $2.43 млн. Това представлява 6% възвръщаемост на 
първоначално инвестираните $9 млн., което е равно на спреда между възвръщаемостите на 
дългите и късите позиции (33% минус 27%). Тъй като първоначално инвестираният капитал 
представлява само 90% от инвестирания капитал, представянето на компонента в акции се 
изразява в 5.4% възвръщаемост от първоначално вложените средства (90% от 6%). Разбира 
се, ако късите позиции превишават дългите, възвръщаемостта от частта в акции на 
портфейла ще бъде отрицателна. 

 

 
Фиг. 2 Хипотетично представяне на пазарно-неутрален портфейл при Биков 

пазар (в милиони долара) 
 

Предполага се, че отстъпката (лихвата, получена от паричните постъпления от късите 
продажби) е равна на 5%. Тази сума възлиза на $450 000 (5% от $9 млн.). Доходът от лихви, 
натрупан от ликвидния буфер, добавя други $50 000 (5% от $1 млн.)55. Така в края на 
периода първоначалната инвестиция от $10 млн. нараства до $11.04 млн. Възвръщаемостта 
от 10.4% на дългия-къс портфейл включва 5% възвръщаемост от лихвени приходи и 5.4% 
възвръщаемост от дългите и къси позиции в акции. 

Алтернативно Фиг. 3 илюстрира портфейлното изпълнение, допускайки пазарен спад 
с 15%. Дългите и къси позиции проявяват подобно на пазарното представяне, както беше 
показано по-горе, като дългите се понижават с 12%, а късите с 18%. В този случай, спадът в 
цените на ценните книжа в дългите позиции води до крайна стойност от $7.92 млн., което е 
загуба от $1.08 млн. Въпреки това, спадът от $7.38 млн. на скъсените ценни книжа носи 
печалба за портфейла от $1.62 млн. По този начин, позициите в акции реализират печалба от 
$540 000 ˗ точно колкото беше реализирано по-горе при ръст на пазара. Приходите от 
отстъпката при късите продажби и натрупаните лихви върху ликвидния буфер са същите, 
както при случая на пазарен ръст. Така портфейлът отново нараства от $10 млн. до $11.04 
млн., което се изразява в 10.4% възвръщаемост.  
 
                                                 
55 По-ниският лихвен процент води, разбира се, до по-ниска възвръщаемост. 
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Фиг. 3 Хипотетично представяне на пазарно-неутрален портфейл при Биков 

пазар (в милиони долара) 
 

Пазарно-неутралните дълги-къси портфейли закупуват подценени ценни книжа, които 
се очаква да повишат цените си в рамките на инвестиционния хоризонт, докато скъсяват за 
приблизително равна на закупените стойност, надценени ценни книжа, за които се очаква 
спад в цените им. Този вид портфейл е проектиран да възстанови вложените средства, 
независимо дали пазарът нараства или се свива. Правилно конструираният пазарно-
неутрален портфейл, ако се представя, както се очаква, не е изложен на систематичен риск 
и реализира възвръщаемост равна на лихвените приходи плюс нетната възвръщаемост (или 
спреда между) от дългите и късите позиции. Възвръщаемостта от спреда между дългите и 
късите позиции се управлява активно, отразявайки умението за селектиране на ценните 
книжа от страна на инвеститорите, като тя не се понижава (или увеличава) следствие от 
влиянието на пазарната възвръщаемост. 
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ДИГИТАЛНИЯТ ДАНЪК – ФИСКАЛНИТЕ АСПИРАЦИИ НА ДЪРЖАВАТА КЪМ 

ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА 
Светлана ГЕРЧЕВА  

 
РЕЗЮМЕ 

Предмет на настоящия доклад са някои дискусионни аспекти на дигиталния данък, 
предложен от Eвропейската комисия през март 2018 г. Той се разглежда като своеобразна 
реимбурсация за потребителите, чиято активност в интернет улеснява събирането на 
лични данни от технологични гиганти като Гугъл, Амазон, Фейсбук, Епъл. В доклада се 
изчислява комбинираното ефективно данъчно бреме на при зададена брутна рентабилност 
на продажбите им. Новият налог би увеличил подоходната тежест в ЕС, която 
десетилетия наред интенет гигантите успешно избягват. Понастоящем проектът на 
европейския дигитален данък е “замразен“, но опитите на отделни държави да го въведат 
и прилагат показва нуждата от ъпгрейд на съвременната данъчна система. 
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ABSTRACT 

The instant paper deals with some contradictory aspects of the digital tax design proposed by 
the European Commission in 2018. It is considered a quasi-reimbursement to internet users whose 
activities facilitate their personal data collection and provision to tech giants such as Google, 
Amazon, Facebook, and Apple. In addition, the paper finds that the possible EU-wide introduction 
of the digital tax will increase the combined income tax burden of those MNCs. Therefore, the 
digital levy would supplement the corporate income tax that has been successfully avoided by the 
internet giants. Although this levy is inapplicable at present, many countries are planning to 
introduce and implement it within their jurisdictions. It indicates the need for tax system upgrade 
from its pre-internet status. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на информационните технологии и търсенето на възможности за създаване 
на по-висока стойност  са  взаимнообуславящи се процеси. Все повече фирми от 
традиционни дейности и отрасли се фокусират върху приложимостта на цифровите 
технологии в своите бизнес модели. Държавите също демонстрират фискални аспирации към  
успешния дигитален пробив. От няколко години Израел облага приходите от т.нар. 
значително дигитално присъствие, Индия – въвежда изравнителен данък върху цифровите 
трансакции, а Унгария облага оборотите от интернет реклама. През 2019 г. дигиталният 
данък вече се прилага във Франция, докато във Великобритания, Италия, Белгия, Чехия, 
Австрия е прието проекто-законодателство или все още се дискутира необходимостта от 
приемането му (KPMG, 2019, pp.7-11). 
     Фискални претенции към цифровата икономика има и Европейската комисия. Нейните  
усилия се мотивират от стратегиите на технологичните ТНК за избягване на подоходни 
данъци. През 2016 г. Комисията разпорежда Apple да плати на Ирландия € 13 млрд. 
просрочен корпоративен данък за периода 2004-2014 г. заедно с лихвите за забава56. През 

                                                 
56 Ако се включи и глобата, сумата би била €20 млрд.  
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2017 г. Amazon е осъден да плати €2,5 млрд. спестен корпоративен данък на Люксембург, 
като причината е благоприятен данъчен режим, който тази държава дълго време предоставя 
на европейските операции на компанията. През пролетта на 2018 г. ЕК внася 
проектодиректива за  дигитален данък (Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE  on the common 
system of a digital services tax, COM (2018) 148 final). Данъчно-политическата цел е да 
увеличи подоходното бреме на технологични гиганти като Google, Amazon, Facebook, Apple 
и Microsoft57.  

Целта на настоящия доклад е да се анализират някои дискусионни аспекти от 
организацията на дигиталния данък във вида, предложен от Еврокомисията, както и да се 
измери ефективното данъчно бреме в случай на въвеждането му в ЕС. Водещите 
технологични фирми от кръга „GAFA“ десетилетия наред успешно оптимизират 
корпоративните и други подоходни данъци. С оглед поставената цел, следва да се анализира 
по-детайлно дизайнът му.  

Данъчната основа на евентуалния налог обхваща оборотите от предоставяне на избрани 
дигитални услуги – онлайн реклама, посредничество между продавачи и купувачи чрез 
електронни платформи, продажба на данни за потребители, респ. на информация, генерирана 
вследствие активност на потребители. Тези обороти следва да са реализирани в ЕС, като 
прагът на приложимост на дигиталия налог е минимум €50 млн. Последните трябва да са 
част от световен оборот от поне €750 млн. Ставката се предвижда да е 3% върху посочената 
данъчна основа. Разглежда се и сценарий, при който данъчната основа на корпоративния 
налог се намалява с платения дигитален данък и върху разликата се прилага планираната 
ставка (Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE). 
 
2.  ДИГИТАЛНИЯТ ДАНЪК, ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПОТРЕБАТА ИМ В 
ИНТЕРНЕТ 

Дългосрочната визия на ЕС за подоходно облагане на ТНК според платежоспособността 
се основава на дефиниране на т.н. „значително дигитално присъствие“ и приемане на обща 
данъчна основа на корпоративния данък за компаниите (Предложение за директива относно 
обща основа за облагане с корпоративен данък, COM (2016) 685 final). В този смисъл 
евентуалният дигитален данък се разглежда като временна мярка на ЕС, докато (и ако) се 
постигне устойчиво данъчнополитическо решение. Това ще е трудно и времеемко, предвид 
необходимостта споразумение да се търси както във, така и извън границите на Общността.  

Обикновено всеки нов данък (а дори и самата идея за такъв) предизвиква несъгласие и 
протести58. Каква е обществената нагласа към дигиталния данък на ЕС? Според допитване 
повече от 80% от респондентите, граждани на шестте най-големи СЧ на ЕС, подкрепя 
въвеждане на нов данък за технологичните гиганти. Друга анкета, провеждана в Германия, 
сочи, че 49% от респондентите го одобряват, докато 43% - го отхвърлят (Bubeck, 2018). 
Обществените нагласи за облагане на дигиталната икономика се влияят и от изказвания на 
авторитетни политици. Ангела Меркел споделя виждането, че „...слагането на цена на 
данните на интернет потребителите ще представлява централен проблем на справедливостта 
в бъдеще...Ние трябва да приспособим данъчната система“ (DW online, 2018). Маргрете 
Вестагер, комисар с ресор „Конкурнеция“ в комисията “Юнкер“, е убедена, че „...все повече 
ставаме дигитален свят и ще е огромен проблем, ако не намерим начин да събираме 
(дигитални) данъци“ (Reuters, 2019). 

Настроенията „за“ нов европейски налог се дължат на възприемането му като 
справедлив. Първо, пред обществеността данъкът се презентира като гаранция, че 
технологичните лидери ще участват във финансирането на публични блага съразмерно на 
операциите и финансовите си резултати в ЕС. Второ,  избраните за облагане в ЕС дигитални 

                                                 
57 Съкращението от първите букви в наименованието на тези компании дава популярното название - данък 
GAFA или данък Google. 
3 Пресен пример е масовото недоволство на „жълтите жилетки“ заради плановете на правителството на 
Франция да увеличи акцизите на транспортните горива от началото на 2019 г. 



TWELFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INVESTMENTS IN THE FUTURE – 2019” 

 106

услуги принципно представляват доходоносен бизнес за технологичните компании. За почти 
двайсетгодишен период Google декларира между $70 млн. (2001) и $95,4 млрд. (2017) 
постъпления от реклами. Facebook получава 98,5% от приходите си  благодарение на 
дигитални реклами – $55 млрд. (2018). Трето, за реализирането на оборотите от пласиране на 
рекламни послания „дуото“ гиганти се възползва от лични данни, които потребителите 
оставят, докато сърфират из плаформите в интернет.  

Акумулираните лични данни се преработват и структурират,  придобивайки висока 
аналитична и управленска стойност за трети компании. Последните желаят  да съобразят 
продукта си с вкусовете и предпочитанията на все по-разнообразна и многочислена 
клиентска база, която впоследствие таргетират с рекламни послания обратно в платформите 
на Google, Facebook, Amazon и пр. Рекламите се появяват на различни устройства  на 
интернет ползвателите. От своя страна, те все повече се еманципират и осъзнават, че личната 
информация е новата „валута“ в дигиталната епоха, т.е. техните персонални данни имат все 
по-висока стойност и парична оценка. Проучване в САЩ сочи, че 74% от респондентите 
смята, че размяната на лични данни срещу безплатен достъп и ползване на социалните медии 
вече не е приемлива и изгодна (Wall Street Journal, 2019; Statista, 2019). 

Ето защо с въвеждането на данък върху приходите от продажбата на потребителски 
данни и на реклама, пласирана на дигитален интерфейс, правителството ще принуди 
цифровите гиганти да заплащат производствените си фактори. Подобен налог ще е 
своеобразна „реимбурсация“ за собствениците на лични данни. Освен това с налога ще се 
адресират негативни външни ефекти като раздути наеми на недвижими имоти и ограничена 
или липсваща защита правата на наетите лица. Това са вредни „странични ефекти“ от 
дейността на посреднически платформи като Booking.com, Airbnb, Uber. В случая  данъкът се 
аргументира като  „цена“ на личните данни и справянето с отрицателни екстерналии.  
 
3.  ЕФЕКТИВНАТА ТЕЖЕСТ НА ДИГИТАЛНИЯ ДАНЪК 

Прибягването до нов налог цели да увеличи подоходното бреме за  операциите на 
технологичните гиганти в ЕС. По-нататък се прави опит за измерване и интерпретиране на  
ефективната му тежест. 

На фигура 1 е представена постигнатата рентабилност на продажбите на компаниите 
от кръга „GAFA“ за периода 2014 - 2018 г. Този финансов показател „прави връзка“ между 
оборот и печалба от дейността. За петгодишния разгледан  период рентабилността на 
продажбите на кръга „GAFA“ варира в интервала 20%-50%. Това означава, че на всеки 100 
единици оборот между 20 и 50 единици формират корпоративна печалба. Изключение е 
Amazon, където рентабилността на продажбите е твърде ниска в сравнение с конкурентите – 
под 5%.        

  
Фиг. 1 

Брутна рентабилност на продажбите на компаниите от кръга „GAFA“, 2014-18, % 
Източник: https://www.stock-analysis-on.net. 
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Въз основа на данни за  брутната рентабилност на продажбите през петгодишния период 
(вж. фиг.1) са направени изчисления на комбинираната данъчна тежест. Приема се средна 
ставка на корпоративния данък в ЕС - 25%,  а на дигиталния налог – 3%. Резултатите са 
поместени в следващата таблица. 

 
Таблица 2 

Ефективна данъчна тежест в зависимост от рентабилността на продажбите 
Източник: собствени изчисления. 

 
Сценарий 1 в табл. 2 разглежда дизайн, където дигиталният данък не се приспада от 

данъчната основа на корпоративния. Сценарий 2 се основава на намаляване на данъчната 
основа на корпоративния с евентуалния нов налог. При много ниска рентабилност на 
продажбите (3% - Аmazon) комбинираната тежест достига 125%! В случай на по-нататъшно 
увеличение на рентабилността от 10% на 50% комбинираното подоходно бреме спада по-
бавно - от 55% на 31%. При сценарий 2 (последен ред на табл.2) приспадането на дигиталния 
данък като цяло допринася за по-ниско комбинирано подоходно бреме. Въпреки това при 
3%-на рентабилност на продажбите цялата печалба на компанията практически „се изяжда“.  

В същото време изчисления на еврокомисията сочат значителна разлика в достигнатото 
досега подоходно бреме на дигиталната и цифровата икономика. „Осреднено, цифровите 
бизнес модели се облагат с 10,2%, което е с 11,73% по-ниско в сравнение с традиционните 
бизнес модели“ (Fuest et al, 2018, S.4) 

От резултатите в табл. 2 могат да се направят няколко извода. Първо, евентуалният 
данък върху оборотите от някои дигитални услуги ще увеличи подоходното бреме на 
технологичните лидери в ЕС. Второ, налице е противоположна зависимост между 
рентабилността на продажбите и тежестта на подоходното бреме. Колкото повече 
рентабилността расте, данъчната тежест намалява, но  по-бавно. Трето, при ниска  
рентабилност на продажбите евентуалният дигитален данък увеличава драстично 
комбинираното подоходно бреме.  

Резултатът от табл.2 по-горе може да се интерпретира и в контекста на деловия бизнес 
цикъл. При неблагоприятна фаза и очаквано ниска рентабилност на продажбите налогът е 
волатилен, с потенциал да  ерозира субстанцията на компанията – данъчен субект. 
Евентуалното му прилагане ще задълбочи проблемите на компаниите през трудната фаза на 
бизнес цикъла, респ. на онези, които регистрират загуба. И ако това не е значим проблем за 
компании с вече установено пазарно влияние и натрупана инерция  („GAFA“), защо да не е 
за други, които все още нямат техните успехи, но се развиват с ускорени темпове в 
дигиталния свят?  
  
4.   ДИГИТАЛНИЯТ ДАНЪК – СМЯНА НА ПАРАДИГМАТА? 

 Стратегията на водещите дигитални компании за трайно поддържане на ниска 
подоходна данъчна тежест в Общността е неоспорим факт. Същевремнно, динамичното 
развитие на цифровата икономика е желана и данъчно стимулирана тенденция в ЕС. 
Прилагат се редица легитимни облекчения за намаляване на ефективното данъчно бреме в 
технологичния сектор. Първо, категории активи, които фирмите ползват в своята НИРД, 
подлежат на нелинейна амортизация. Второ, активи – резултат на НИРД и представляващи 
собствено производство на фирмата, се амортизират напълно още в годината на въвеждането 
им в експлоатация. Това са дълготрайни нематериални активи с висок относителен дял в 
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балансите на технологичните компании. Трето, в бъдеще се предвижда свръхприспадане на 
разходи за НИРД през съответната данъчна година (Предложение за директива относно обща 
основа за облагане с корпоративен данък, чл.9,т.3). 

На фона на щедрото данъчно стимулиране на технологичните отрасли в СЧ се търси 
специален данък за интернет гигантите. Наистина, в очите на широката публика той е 
справедлив. Отвъд това възприятие обаче налогът е стъпка назад в отношението на 
държавата към бизнеса с най-висока добавена стойност в икономиката. Представители на 
академичните среди дори са обезпокоени, че  евентуалният дигитален данък провокира 
смяна на парадигмата на облагане (Wissenschaftlicher Beirat, 2018, S.2).  Може да се 
приведат редица аргументи в полза на тази теза. Първо, създава се впечатление за 
непоследователност и некохерентност в данъчното законодателство на EК. С проекта за 
общоевропейска основа на КД се насърчават НИРД, технологиите и инвестициите  в тях, 
докато с проекта за дигитален данък се търси изравняване на данъчното бреме на цифровата 
и традиционната икономика59. Второ, в предложения общоевропейски дизайн налогът е 
селективен и дискриминационен. Това противоречи на принципите на „добра“ данъчна 
политика, признати и в ЕС - неутралност, всеобщност и ефективност на облагането. Трето, 
налогът ще разграничава продажбите на стоки/услуги по интернет от ползването на 
цифровите платформи, до които потребителите имат достъп, и където те могат да встъпят в 
директни трансакции с други  потребители. Така дигиталният данък е различен от ДДС, без 
възможност за данъчен кредит. Това го прави брутен данък оборот, с който ЕС отдавна се е 
разделил. Причината е, че такива данъци се считат  вредни за икономическия растеж (Bunn, 
2018, р.4; Keen, 2009, p. 164).  

Четвърто, един от възможните негативни ефекти върху ръста на дигиталната икономика 
е „прагът“, след който налогът става приложим/дължим. Високият праг не само сочи 
адресатите на фискалните аспирации на държавата, но има потенциал да сдържа органичния 
растеж на новосъздадени и  бързоразвиващи се технологични компании от ЕС. За да 
избегнат плащането на новия данък, те биха предпочели да алокират ресурси, зa да останат 
„малки“. Стратегия за отложено достигане до прага от €50/€750 млн. най-вероятно е 
различна от тази, която фирмите от ЕС биха следвали в среда без дигитален данък. Всичко 
това прави новия налог неефективен и антинеутрален.  

Пето, смяната на парадигмата произтича и от друг концептуален проблем на новия 
данък. Предвижда се облагането да става в страната, където се осъществява 
ползването/потреблението на изброените услуги, като трудно може да се прецени дали има и 
колко точно е приносът на ползвателите за създаването на нова стойност. В този случай 
постъпленията приличат на традиционния износ, чийто печалби  се облагат обикновено в 
страната, където е седалището на управление на компанията-експортьор. 

Накрая, но не на последно място. Доколкото засегнати ще са предимно компании от 
САЩ, евентуалното облагане с дигитален налог се възприема като едностранно адвалорно 
обмитяване на тяхната продукция в ЕС (Fuest et al, 2018, S.30). САЩ се противопоставят на 
предложението за eвропейски дигитален данък, тъй като той се основава на 
„...безпринципното и несподеляно (от САЩ, бел.авт.) разграничение на компаниите на 
дигитални и недигитални“ (United States Trade Representative’s Report, 2019, p. 212). 
Очевидно евентуалното прилагане на подобен налог има потенциал да предизвика 
напрежение в международните икономически и търговски отношения. 

 
5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налице е данъчнополитически нон-сенс: едновременно се прилагат облекчения за 
дигиталните технологии, а в същото време се подбира старомоден  данък, който да изравни 
подоходното бреме на цифровата и нецифровата икономика в ЕС. Освен това въвеждането 
му се отъждествява с едностранно и в този смисъл дискриминационно налагане на вносни 

                                                 
59 Друг въпрос е дали подобно разграничение в съвременната икономика. 
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мита. „Замразяването“ на проекта за дигитален данък на настоящия етап само показва 
необходимостта съгласие срещу избягването на данъци да се търси в многостранен формат, 
надхвърлящ рамките на ЕС. Въпреки това редица държави (и извън ЕС) вече прилагат или 
обсъждат приемането на дигиталния налог. Самостоятелните им усилия сами по себе си  
индикират необходимостта от ъпгрейд на съвременната данъчна система.  
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ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА С 
ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА 

Полина ИВАНОВА 
РЕЗЮМЕ 

 
Финансовата криза от 2008 г. води до преосмисляне рамката на паричната 

политика, след като става ясно, че ценовата стабилност сама по себе си е недостатъчна 
да гарантира финансова и икономическа стабилност. Възниква нова парадигма, според 
която и паричната, и макропруденциалната политика са необходими за провеждането на 
антицикличен мениджмънт. 

Въвеждането на политика за финансова стабилност и интегрирането й в 
макроикономическата политика провокира дебат за институционалната уредба на 
паричната политика и банковото регулиране. Конфигурирането на ефективна 
институционална рамка за макропруденциална политика и взаимодействието й с 
монетарната политика, доколкото и двете поддържат макроикономическата стабилност 
и оказват влияние на реалните макроикономически променливи, са поле на интензивни 
дискусии през последните години. 

На дневен ред излиза въпросът как паричната и макропруденциалната политика си 
взаимодействат, как си противоречат и до каква степен монетарната политика следва да 
преследва цели за финансова стабилност? 
Ключови думи: макропруденциална политика, монетарна политика, организационни 
уредби 

 
ON THE INTERACTION OF MACROPRODUCTUAL AND 

MONETARY POLICY 
Polina IVANOVA 

ABSTRACT 
 

The financial crisis of 2008 leads to a rethinking of the monetary policy framework, since it 
makes clear that price stability alone is insufficient to guarantee financial and economic stability. A 
new paradigm is emerging, according to which both monetary and macroprudential policies are 
necessary for the conduct of countercyclical management. 

The introduction of a policy of financial stability and its integration into macroeconomic 
policy provokes a debate on the institutional set-up of monetary policy and banking regulation. 
Configuring an effective institutional framework for macroprudential policy and its interaction with 
monetary policy, insofar as both maintain macroeconomic stability and influence real 
macroeconomic variables, have been a field of intensive discussions over recent years. 

The issue is how monetary and macroprudential policy interact, how they contradict and to 
what extent monetary policy should pursue financial stability objectives? 
Keywords: Macroprudential policy, Monetary policy, Institutional arrangements 

 
Глобалната финансовата криза от 2007-2008 година води до преосмисляне на рамката 

на монетарната политика, фокусирана основно върху поддържане на ценовата стабилност, 
доколкото става ясно, че сама по себе си ценовата стабилност е недостатъчно условие за 
постигане на финансова стабилност.60 Причината е, че финансовата стабилност не винаги е 
свързана с лихвените проценти или степента на ликвидност в икономическата система. В 
няколко страни се развиват застрашаващи финансови дисбаланси в условията на ниска 

                                                 
60 Smets, Frank. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?, International Journal of 
Central Banking, рр. 263-264 
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инфлация и малки разриви в брутния вътрешен продукт.61 Отделно, стратегиите на 
монетарните власти за последващо „разчистване“, се оказват недостатъчни за решаване на 
проблема.62 

Кризата ускорява въвеждането на нова политика, наречена макропруденциална 
политика. В нейната основа е осъзнаването, че осигуряване на стабилност на отделните 
финансови институции не е достатъчно, за да се гарантира стабилността на цялата финансова 
система и че е необходим системен подход към финансовата стабилност. 

Според нововъзникналата парадигма и двете политики - паричната и 
макропруденциалната са необходими за провеждането на антицикличен мениджмънт: 
паричната политика е насочена главно към ценовата стабилност, а макропруденциалната 
политика е насочени главно към финансовата стабилност.  

Вследствие на кризата и тежните последици върху реалната икономика, на дневен ред 
излиза въпросът до колко ориентираната към ценова стабилност монетарна политика следва 
да инкорпорира в себе си цели за финансова стабилност.  

В литературата се открояват три различни гледни точки по този въпрос, известни 
като: „Модифициран консенсус на Джаксън Хоул“, „Да вървиш срещу течението/вятъра“ 
(LATW-Leaning against the wind) и „Финансовата стабилност е ценова стабилност“.63 

Привържениците на Модифицирания консенсус на Джаксън Хоул твърдят, че 
монетарните власти трябва да запазят своя относително тесен фокус върху стабилността на 
цените, докато макропруденциалните органи следва да се стремят към финансова 
стабилност, като всяка от политиките има свой собствен инструментариум. Тази гледна 
точка е модификация на популярния „Консенсус на Джаксън Хоул“, който преобладава 
преди кризата. Според него грижата за финансовата стабилност се взема предвид от 
монетарната политика, само доколкото засяга перспективата за ценова стабилност. 
Модификацията идва от създаването на ефективна и надеждна рамка за макропруденциална 
политика, чиято приоритетна цел е поддържане на финансовата стабилност. След като това е 
налице, паричната политика може да продължи да се съсредоточава върху ценовата 
стабилност, като съображенията за финансова стабилност косвено влизат в решенията й в 
степен, в която променят очакванията за инфлация или реалната икономическа активност. 
Според модифицирания консенсус целите, инструментите и трансмисионните механизми на 
паричната и макропруденциалната политика лесно могат да бъдат разделени. Той се 
основава на преценката, че взаимодействието между паричната политика и 
макропруденциалните инструменти е ограничено, и че паричната политика не е допринесла 
значително за изграждането на дисбалансите преди кризата. Според това разбиране 
краткосрочният лихвен процент не е много ефективен инструмент за справяне с тези 
дисбаланси. 64 

Същността на политиката „Да вървиш срещу течението/вятъра“ е, че централната 
банка играе активна роля в предотвратяването и управлението на пазарните сътресения, с 
отчитане на финансовите цикли при вземането на решения, което често се състои в това „да 
вървиш срещу течението“ на пазарите.65 Привържениците на тази гледна точка не отхвърлят 
нуждата от макропруденциални инструменти, но изтъкват, че именно липсата на опит в 
прилагането им са достатъчна причина монетарните власти да имат по-активна роля в 
гарантирането на финансовата стабилност. Според тях монетарната политика има особен 

                                                 
61 International Monetary Fund. (2013), The Interaction Of Monetary And Macroprudential Policies, IMF Policy Paper, 
Washington: International Monetary Fund, рр. 1,7 
62 Вж. подр.: Woodford, M. (2012), Inflation Targeting and Financial Stability, NBER Working Paper 17967 и Yellen, 
J. (2014), Monetary Policy and Financial Stability, Speech at the 2014. Michael Camdessus Central Banking Lecture, 
IMF, 2nd July 2014. 
63 Smets, Frank. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?, International Journal of 
Central Banking, рр. 264,267 
64 Smets, Frank. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?, International Journal of 
Central Banking, р. 269 
65 Вж. подр.: Woodford, M. (2012), Inflation Targeting and Financial Stability, NBER Working Paper 17967 
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принос за формирането на рискове за финансовата стабилност, чрез промени в основния си 
инструмент - лихвения процент.66  

Третото виждане предлага по-радикална промяна в целите на паричната политика. 
Привържениците му твърдят, че финансовата стабилност и ценовата стабилност са толкова 
тясно преплетени, че е невъзможно да се направи разграничение. В процеса на вземане на 
решение при монетарната политика се поставят две цели, на равна основа. Според това 
мнение, както стандартните, така и нестандартните парични политики са преди всичко опити 
за стабилизиране на финансовата система, адресирайки неправилно функциониращите 
финансови пазари. Тук координацията на паричната политика с политиката за финансова 
стабилност е от решаващо значение.67 

Трите гледни точки имат различни последствия за оптималното институционално 
изграждане на политиките за финансова стабилност и ценова стабилност. При 
модифицирания консенсус на Джаксън Хоул няма съществена нужда от привеждане на 
макропруденциалната и паричната политика под един покрив, стига да има ефективен обмен 
на информация между упражняващите я органи. За разлика от това, когато финансовата и 
ценовата стабилност до голяма степен се припокриват, е трудно да се разделят двете цели и 
инструментите за постигането на тези цели.  

Привържениците на всеки от тези различни възгледи признават, че има важно 
взаимодействие между финансовата стабилност и паричната политика, в търсене на ценова 
стабилност. Оценката за взеобхватността на това взаимодействие обаче е различна. 

Първо, ако взаимодействието е много интензивно, може да се очаква по-голяма 
необходимост от координация, която да бъде по-лесно интернализирана, когато една 
институция – централната банка – преследва и двете цели с пълния набор от инструменти. 
Второ, ако макропруденциалните инструменти са неефективни в управлението на 
финансовия цикъл, може да е по-подходящо инструментите на паричната политика също да 
преследват цели за финансова стабилност. Трето, ако паричната политика, с чиста цел  
ценовата стабилност, сама по себе си е източник на нарастващи дисбаланси, може да е 
уместно влиянието на паричната политика върху финансовата стабилност също да бъде взето 
под внимание. И накрая, ако монетарните власти бъдат принудени да участват в 
стабилизиране на финансовата система по време на криза, може да е полезно и двете 
политики да бъдат под един покрив. Звучи логично, че след като централната банка е първа в 
„разчистването“ след спукването на балона, то би трябвало да има право да се намеси ex ante 
при образуването му.68 

Синергията, която може да се получи от координацията на политиките прави полезно 
да бъдат възложени на централната банка. Но концентриране на множество (и понякога 
противоречиви) цели в една институция могат да замъглят нейния мандат, да усложнят 
отчетността и да намалят доверието в нея. Тогава са необходими предпазни мерки за 
разграничаване на двете функции чрез делегирането им на отделни структури за вземане на 
решения, отчетност и комуникация. 

Взаимодействието между паричната и макропруденциалната политика се проявява в 
„страничните ефекти“, които едната политика има върху целите на другата и колко 
перфектно всеки действа в преследване на собствената си основна цел. За такива странични 
ефекти се говори, когато промените в лихвения процент влияят върху стимулите за 
използване на прекомерен ливъридж, а последният е междинна цел на макропруденциалната 
политика.69 Аналогично, промените в макропруденциалната политика могат да влияят върху 
                                                 
66 Pál, Tamás, Lamanda, Gabriella. (2017), Needed but Rejected: How to Implement the Financial Stability Objective 
into Monetary Policy?, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, р. 81 
67 Smets, Frank. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?, International Journal of 
Central Banking, рр. 272-273,274 
68 Smets, Frank. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?, International Journal of 
Central Banking, рр. 276-277 
69 International Monetary Fund. (2013), The Interaction Of Monetary And Macroprudential Policies, IMF Policy Paper, 
Washington: International Monetary Fund, рр. 1,9 
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условията за финансиране, върху реалната икономика и ценовата стабилност, които 
паричната политика може да се стреми да компенсира. Затова е важно двете политики да са 
координирани и вземат под внимание тези взаимодействия.70 

Според МВФ макропруденциалната политика, която е подходящо насочена към 
източниците на финансовите изкривявания, има потенциала да задържа нежеланите ефекти 
на паричната политика. По-конкретно специфичните макропруденциални инструменти могат 
да намалят тези ефекти, когато бъдат внесени ex ante.71 Например, въздействието върху 
просрочията по заемите от затягането на паричната политика може да бъде ограничено от 
прилагането на консервативни ограничения на DTI (Debt-To-Income) коефициентите.72 
Когато паричната политика води до повишаване на цените на активите, мерки като 
ограниченията върху LTV (Loan-to-Value) съотношенията могат да намалят уязвимостта. По-
високите капиталови изисквания, или по-строгите коефициенти за ливъридж или ликвидност 
могат да помогнат за задържане на поеманите от банките рискове в отговор на очакваната 
слаба парична политика.73  

Макропруденциалните инструменти също могат да осигурят буфери срещу 
неочаквани шокове, намалявайки риска паричната политика да се окаже в долната граница 
на лихвените проценти. Освобождаването на буферите в периоди на тежки финансови 
условия може да смекчи шоковете върху предоставянето на кредити и върху икономиката.  

От друга страна, макропруденциалната политика може да повлияе на нивото на 
съвкупното производство и на цените чрез ограничаване на вземането на заеми и 
следователно на разходите в един или повече сектори на икономиката.  

Наличието на странични ефекти няма големи последствия за поведението и на двете 
политики, когато те функционират перфектно. Ако макропруденциалната политика има 
силен ефект върху съвкупното производство, по-гъвкавата парична политика може да 
компенсира тези ефекти, стига да е ефективна. Обратно, ако промените в паричната 
политика влияят на стимулите да се поема твърде голям риск, макропруденциалната 
политика трябва да бъде затегната. 

Ефективните макропруденциална и монетарна политики могат да постигат значима 
синергия. Тъй като сега има допълнителни инструменти за справяне с финансовата 
стабилност, макропруденциалната политика може да направи по-надеждна ангажираността 
на паричната политика с ценовата стабилност. Освен това, ефективната макропруденциална 
политика може да помогне за избягване на финансовия стрес, когато е адекватна и може да 
не е необходимо прилагането на неконвенционална парична политика, която увеличава 
моралния риск.  

В действителност, ефективността на макропруденциалната политика и 
взаимодействията между макропруденциалната и паричната политика не са напълно 
известни, институциите са несъвършени, възможни са и политически, и други ограничения. 
Поради слабости в прилагането на макропруденциалната политика може да се наложи 
паричната политика да реагира на натрупването на финансов риск и понякога да бъде 
експанзионистична след негативните финансови шокове.74  

В момента не са налице нито теоретични постановки, нито емпиричен опит, които да 
предоставят убедителни доказателства за оттеглянето на централните банкери от 
съществуващата рамка на монетарната политика и за възприемане на политика насочена 

                                                 
70 Smets, Frank. (2014), Financial Stability and Monetary Policy: How Closely Interlinked?, International Journal of 
Central Banking, р. 265-266 
71 International Monetary Fund. (2013), The Interaction Of Monetary And Macroprudential Policies, IMF Policy Paper, 
Washington: International Monetary Fund, рр. 9-10 
72 Вж. подр.: Igan, Deniz, Heedon Kang. (2011), “Do Loan-to-Value and Debt-to-Income Limits Work? Evidence from 
Korea,” IMF Working paper 11/297 (Washington: International Monetary Fund) 
73 Вж. подр.: Farhi, Emmanuel, Jean Tirole. (2012), “Collective Moral Hazard, Maturity Mismatch and Systemic 
Bailouts,” American Economic Review, Vol. 102, No. 1. 
74 International Monetary Fund. (2013), The Interaction Of Monetary And Macroprudential Policies, IMF Policy Paper, 
Washington: International Monetary Fund, рр. 11-12,21 
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„срещу вятъра“. МВФ също стига до заключението, че теоретичните модели, които 
разглеждат активната намеса на паричната политика във финансовата стабилност, не само са 
прекалено опростени и изискват значително подобрение, но очакваната полза от 
преследването на LATW политика е малка според повечето налични модели. 

Дебатът за степента, в която монетарната политика следва да преследва цели за 
финансова стабилност остава открит по две причини: първо, има известна несигурност по 
отношение на ефективността на макропруденциалното регулиране и правилното му 
взаимодействие с паричната политика и второ, теоретичните разработки за включване 
управлението на финансовите цикли в паричната политика също могат да дадат резултати. 
Освен това няма ясни отговори на многобройни въпроси, как политиката на LATW може да 
се приложи на практика и какви промени биха предизвикали операциите на централната 
банка. Налице са много открити въпроси и за използването на макропруденциалните 
инструменти. Тъй като те са нови инструменти, правилното им калибриране е несигурно и 
следователно тяхното въздействие върху финансовите пазари и реалната икономика е 
неизвестна. Въпреки че съществуващата практика и институционална реформа явно са 
довели до разграничение между целите за ценова и финансова стабилност, дебатът дали да 
бъде разширен диапазонът от цели на монетарната политика все още остава открит.75  
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РЕЗЮМЕ 
Статията анализира дългосрочната и краткосрочната връзка на приходите от 

пропорционален подоходен данък след неговото приемане и икономическият растеж в 
България през 2008 година. Резултатите показват, че събираемостта на приходите от 
пропорционален данък и икономическият растеж в дългосрочен период са в равновесие. В 

краткосрочен период събираемостта не се повишава. Използван е векторен 
авторегресионен метод с оценка на грешката.  
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The study analyzes the long-run and short-run tax relationship from revenue of income tax and 

with Bulgaria’s economic growth for the 1999-2017 period. Study results imply that the 
collectability of personal income tax (PIT) and economic growth are equilibrium. In short-run the 
collectability is not increased. The methods employed is Vector Error Correction Model (VECM). 
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Увод: 

Дискусията за приходите от данъка върху доходите и икономическия растеж  
периодично са в обхвата при на формирането на данъчната политика. В икономическата 
литература са налице множество теоретични и емпирични доказателства обясняващи 
връзката между събираемостта от подоходен данък и растежа. Барро, Р. (1990, pp. 103-125) 
доказва, че данъците върху дохода и капитала са деформиращи спрямо приходите и водят до 
забавяне на икономическия растеж. Стиглиц, Д. (1994, p. 540) смята, че съвременните данъци 
са деформиращи, независимо дали облагат труда или потреблението. Въпреки наличието на 
съществени теоретични аргументи „за“ и „против“ пропорционален или прогресивен данък 
при облагането на доходите не е възможно приходите в бюджета да зависят само от 
деформиращи или не деформиращи данъци. Шешински, Е. (1970, pp. 297-302) допуска, че 
ако доходите се облагат с линейни данъци приходите в бюджета се повишават. Мирлийз, Д. 
(1971, pp. 177–208. ) се доказва, че оптималното облагане на дохода е близко до облагането с 
прогресивни данъци и се установява по-висока ефективност за икономиката. Хол, Р. и А. 
Рабушка (1995, p. 25) предпоставят, че е възможно да се формират по-високи приходи в 
бюджета, ако високите прогресивни ставки облагащи дохода и капитала се премахнат и се 
облага само потреблението с единствен данъчен размер от 19%. Според Майлс, Г. (2007, pp. 
58-63) различните видове данъци имат специфично значение за икономиката. Влиянието им 
върху нарастването на инвестициите, спестяване, потребление, ниво на образование са 
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променливи важни за растежа. Хол, Р. и Д. Йоргенсен (1967, pp. 391-414) твърдят, че 
понижаването на преките данъци води до повишаване на размера на инвестициите в 
краткосрочен период. В изследване на Ксинг, Д. (2011, pp. 65-89) е посочено, че все повече 
страни реформират данъчната си система, като преструктурират бюджетните приходи от 
данъци върху доходите към данъци върху потреблението.  

В частност, данъците върху доходите притежават деформиращо въздействие върху 
приходите и растежа. Следователно, те влияят върху различни решения, като заетост, 
спестяване, инвестиции, потребление. На фигура 1 са показани приходите от данъка върху 
доходите на физическите лица в държания бюджет на България за периода 2008- 2018 
година. 

        Фигура 1 
Приходи от подоходен данък в държавния бюджет на Р. България  

за периода 2008-2018 година 

Източник: Министерство на финансите на Р. България 

От фигура 1 се установява, че приходите от пропорционален данък върху дохода през 
изследвания период непрекъснато се увеличават в бюджета на България, представени като 
абсолютни суми. 

На фигура 2 е показана зависимостта между темповете на нарастване на БВП и 
темповете на растеж на данъчните приходи. 

         Фигура 2  
Темпове на нарастване на номиналния БВП и приходите от пропорционален подоходен  

данък за периода 2008- 2018 г. 

Източник: Министерство на финансите на Р. България 

Съгласно Белинга, В. и кол. (2014, pp. 5-25) ако темповете на растеж на данъчните 
приходи в дългосрочен период изпреварват темповете на икономическия растеж може да се 
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смята, че приходите в бюджета са устойчиви, а в краткосрочен период данъкът се приема за 
ефективен автоматичен стабилизатор. 

Както се вижда (фигура 2) темповете на растеж на приходите от пропорционален 
подоходен данък като цяло изпреварват темповете на икономическия растеж през 
изследвания период. Единствено само 2009-2010 година икономическият растеж изпреварва 
приходите от пропорционален данък. Особено това е видно в периода на Глобалната 
финансова криза, където данъчните приходи регистрират значителен спад. Една от 
причините за липсата на фискална устойчивост в този период е замяната на прогресивния 
подоходен данък с пропорционален. Това е така тъй, като пропорционалният данък за 
разлика от прогресивния не притежава т. нар. „автоматични икономически стабилизатори“. В 
периоди на икономически растеж се вижда, че приходите се увеличават. В период на 
икономическа криза приходите се свиват.  

За да се посочи каква е връзката между двете променливи на фигура 3 е представена 
регресионната линия между икономическия растеж и приходите от пропорционален данък. 
Приложено е линейно регресионно уравнение със следната форма: 

    (1) 
Където: 

 - темпове на растеж на приходите от пропорционален подоходен данък, като 
процент от БВП; 

 - константа; 
 -  темпове на растеж на БВП; 
 - вектор на остатъци. 

Фигура 3 
Регресионна линия между темповете на нарастване на БВП и приходите от 

пропорционален подоходен данък 

Изчисления: Авторите 
Данни: Евростат 
 

 
Установява се, че между темповете на нарастване на приходите от пропорционален 

данък и темповете на нарастване на икономическия растеж е налице обратно 
пропорционална зависимост. Този резултат се потвърждава от коефициента на 
детерминираност на БВП, който е със стойност (-0,0005). Следователно, при нарастване на 
икономическия растеж с една единица приходите от приходите от пропорционален данък не 
се повишават, а по-скоро се свиват. За да се потвърди, че един данък повишава своята 
събираемост и следва икономическия растеж, то е необходимо коефициентът на 
детерминация да надвишава единица. Тъй като регистрираният коефициент е под единица, 
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но и с отрицателна стойност, то ние нямаме достатъчно основание да допуснем, че 
приходите от пропорционален подоходен данък в бюджета на България гарантират, че 
събираемостта се повишава. За да се потвърди или отхвърли тази концепция в дългосрочен и 
краткосрочен период е необходимо прилагане на иконометрични техники с лагове  във 
времето.   

В настоящото емпирично изследване е приложен методът на векторна авторегресия с 
корекция на грешката (VEC). Използвани са тримесечни данни за периода 2008Q2-2019Q1 
година с включени 44 наблюдения. Показателите на БВП и приходите от пропорционален 
данък са изчислени като процентни темпове на изменение спрямо предходния период. От 
приложения тест за стационарност (проложение 1) се установява, че данните са интегрирани 
от първи ред. От това следва, че трябва да се направят тестове за оптимален брой на лаговете 
и за коинтеграция на Йохансен (приложения 2 и 3). Оптималният брой лагове е 4, а 
коинтеграционните връзки според теста на Йохансен  са 2. В този случай е необходимо да се 
приложи ограничена векторна авторегресия (restricted VAR), известна още като векторна 
корекция на грешката (Vector Error Correction – VEC). 

Уравнението за зависимата променлива във VEC модела IT след постъпково 
отстраняване на статистически незначими променливи придобива вида:  
 

D(IT) = C(1)*( IT(-1) - 0.00474878041*GDP(-1) - 0.205955615515 ) + C(2)*D(IT(-1)) + 
C(4)*D(IT(-2)) + C(6)*D(IT(-3)) + C(10)                                                                              (2)

Резултатите от оценката на Уравнение (2) са показани в Таблица 1. 

           Таблица 1 

Променлива Коефициент Стандартна грешка t-Отношение Вероятност 
C(1) -0.154415 0.064186 -2.405737 0.0216 
C(2) -1.001023 0.008538 -117.2468 0.0000 
C(4) -1.019101 0.014160 -71.96816 0.0000 
C(6) -0.996114 0.008204 -121.4231 0.0000 

C -0.003333 0.007463 -2.446611 0.0179 
Изчисления: Авторите 
Използвани данни: Евростат  
 
От резултатите посочени в таблица 1 се установява, че  между приходите от 

пропорционален данък и икономическия растеж съществува дългосрочна връзка. Първият 
член на Уравнение (2) показва корекцията на грешката и формира наличие на дългосрочна 
връзка между променливите IT(-1) и GDP(-1). Знакът му е отрицателен и показва, че тази 
връзка е равновесна, а абсолютната му стойност (- 0.00474878041) показва скоростта на 
коригиране на отклоненията от дългосрочното равновесие- 0.0044% на всеки три месеца. 
Последният член на уравнението е константа (свободен член), а останалите членове показват 
краткосрочни връзки между зависимата и независимите променливи. В краткосрочен период 
приходите от пропорционален подоходен данък се влияят единствено само от своите минали 
стойности и не се влияят от икономическия растеж. Следователно, събираемостта на 
приходите не се повишава. 

На фигура 4 е показана стабилността на приложения модела. 
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Фигура 4 
CUSUM тест за стабилност на използвания модел 
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Резултатите от теста CUSUM сочат, че Уравнение 2.6 е стабилно динамичен времеви 

период, тъй като регистрираните стойности попадат в рамките на доверителния интервал при  
първоначално заложени 5% равнище на значимост. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
От изследваната връзка между икономическия растеж и събираемостта на приходите 

от пропорционален данък върху доходите в дългосрочен и в краткосрочен период може да се 
обобщи следното: 

Събираемостта на приходите от пропорционален подоходен данък и икономическият 
растеж в дългосрочен период се намират в равновесие. В частност, неговото постигане 
изисква продължителен период от време. При тези условия по-високият икономически 
растеж създава условия за по-високи приходи в бюджета, но само това не е достатъчно. 

В краткосрочен период се установява, че растежа не оказва влияние върху 
събираемостта на приходите от пропорционален данък. Единствено само лаговите значение 
на пропорционалния данък въздействат върху приходите към настоящия момент. За да се 
повиши събираемостта това предполага промяна на пропорционалния данък с прогресивен, 
който притежава т.нар. автоматични икономически стабилизатори, които да подобрят 
краткосрочния ефект при облагането. 
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Приложения: 
Приложение 1: 

Тестове са стационарност 
Метод Статистика Вероятност Кроссекции Наблюдения 

Нулева хипотеза: Има единичен корен (допуска наличието на общи процеси на единичен корен)  
Левин, Лин и Шу t*  90.7853  1.0000  2  80 
Левин, Лин и Шу t* -215.478  0.0000  2  80 

 
Приложение 2: 

Определяне на броя на лаговете  
Брой 

лагове 
Критерий на Филипс-

Перон 
Критерий на 

Акайке 
Критерий на 

Шварц 
Критерий на Ханан-

Куин 

0  0.000886 -1.352868 -1.268424 -1.322336 
1  0.000394 -2.164707 -1.911375 -2.073111 
2  0.000111 -3.436311 -3.014091 -3.283650 
3  3.76e-06 -6.822747 -6.231639 -6.609021 
4   1.92e-06*  -7.500737*  -6.740742*  -7.225947* 

* Показва оптималния брой лагове според дадения критерий 
Приложение 3: 

Тест за коинтеграция 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue Trace 
Statistic 

0.05 
Critical Value 

Prob.** 
 

None *  0.316723  20.12740  15.49471  0.0093 
At most 1 *  0.126488  5.274082  3.841466  0.0216 

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Hypothesized 
No. of CE(s) 

Eigenvalue Max-Eigen 
Statistic 

0.05 
Critical Value 

Prob.** 

None *  0.316723  14.85332  14.26460  0.0403 
At most 1 *  0.126488  5.274082  3.841466  0.0216 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В 
УСЛОВИЯТА НА ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

 

Людмил НАЙДЕНОВ 
 

РЕЗЮМЕ 
Проблемните моменти при организацията на местните данъци в условията на 

фискална децентрализация се свързват с дефинирането на данъчната база и ставките на 
облагане. Следователно, обект на изследване в настоящата разработка са част от 
параметрите на регионалната данъчната политика, а като неин предмет се дефинират 
изведените на основата на анализ възможности за усъвършенстване на изследваните 
параметри на данъчната политика в условията на фискална децентрализация. На базата 
на така определените обект и предмет се извежда следната изследователска теза: 
Местната приходна автономност е основен компонент на политиката към 
децентрализация на държавното управление, а данъчните постъпления в бюджетите на 
местните власти, като основна част от собствените приходи, осигуряват тяхната 
финансова самостоятелност.  
Ключови думи: местни данъци; данъчна политика; приходна автономност; данъчна база; 
данъчна ставка 
 

PROBLEMS OF THE LOCAL TAX POLICY UNDER CONDITIONS OF 
FISCAL DECENTRALIZATION 

 

Lyudmil NAYDENOV 
 

ABSTRACT 
Highlighting the problematic aspects in the implementation of a decentralized tax policy 

requires an analysis of the issues related to defining tax base and tax rate. An important aspect in 
such an analysis is tax organization, i.e. the distribution of tax responsibilities among the different 
levels of governance in the public sector. Consequently, the object of this paper focuses on the 
parameters of regional tax policy, and its subject involves the opportunities derived on the basis of 
the analysis for improving the studied parameters of tax policy under conditions of fiscal 
decentralization. Based on the object and subject thus defined, the research thesis is as follows: 
Local revenue autonomy and tax administration are main components of decentralization policy, 
and tax revenues in local authority budgets, being a major part of their own revenues, make them 
financially independent. 
Keywords: local taxes; tax policy; revenue autonomy; tax base; tax rate 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Въпросите, свързани с обхвата на категорията местен данък, с мотивите, ползите и 
ограниченията на фискалната децентрализация и с моделите за разпределение на данъчните 
правомощия са широко дискутирани в теорията на фискалния федерализъм. Конкретните 
проблеми при организацията на една децентрализирана данъчна система заслужават не по-
малко внимание. Същите могат да се сведат до: 

 избор на параметри на местната данъчна политика; 
 избор на форми на местно данъчно облагане; 
 избор на модел за администриране на данъчните постъпления. 

Целта на настоящата разработка е да се анализират проблемите при избор на параметри 
на местната данъчна политика и да се изведат възможни решения на някои въпроси относно 
организацията на местните данъци в условията на българската практика. Поставената цел 
предполага оценка на възможностите за налагане на данъци от местните власти, дефиниране 
на подходящите регионални правомощия за влияние върху структурата на данъчната база и 
изследване на проблемните моменти, свързани с местните правомощия при дефиниране на 
данъчния размер. 
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2. „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ МЕСТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ПРИ НАЛАГАНЕ НА 

ДАНЪЦИ 
Изискването регионалните власти да разполагат с правото да налагат данъци се 

аргументира с необходимостта да се осигури фискална еквивалентност и с обстоятелството, 
че местните власти разполагат с по-точна информация относно подходящата за облагане 
база. Пълната свобода да се налагат нови регионални данъци (отличителна черта на модела 
на неограничената регионална данъчна независимост), обаче е нежелана, защото може да 
резултира в преференциално третиране на резидентите и износ на данъчна тежест. Това от 
една страна. От друга – възможен е вариант, при който наложените от региона налози 
компрометират националната фискална политика или затрудняват функционирането на 
единния национален (вътрешен) пазар. Възникващите в тези случаи негативни хоризонтални 
ефекти са особено силни когато местните власти разполагат с правомощия да налагат данъци 
върху продажбите и в същото време са фискално зависими от постъпленията от тези 
данъци76. Налага се изводът, че най-общи, наложени от централното правителство, 
рестрикции са не само неизбежни, но и желани. Ключовият проблем при това положение 
касае избора между два варианта на местни правомощия при налагане на данъци: 

1. отворен списък и наличие на базисни (утвърдени от централното правителство) 
ограничения или  

2. затворен списък от подходящи данъци.  
Вторият подход има това предимство, че избягва въвеждането на икономически 

неефективни и изкривяващи локацията на ресурсите данъци. Освен това се минимизира 
вероятността от вертикална данъчна конкуренция77. Негативите, които се асоциират с 
подхода на отворен списък и базисни рестрикции не са непреодолими. При избор на подобен 
вариант, обаче данъчната база следва да се определя от централната власт с цел 
хармонизация в рамките на страната. Практиката (вж. Таблица 1) не индикира универсално 
решение, но в общия случай вариантът със затворен списък от подходящи данъци е 
препоръчителен за държави с унитарно устройство, а предоставянето на повече свобода 
при избора е характерно за федерални системи78.  

 
3. МЕСТНИ ПРАВОМОЩИЯ ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И 

СТАВКИТЕ ЗА ОБЛАГАНЕ 
В случай че регионалните власти имат възможност да налагат данъци (чрез отворен или 

затворен списък от подходящи такива), то на дневен ред се поставя друг проблем. Той касае 
базата за облагане или по-точно възможността една и съща облагаема основа да се 
използва както от централното правителство, така и от местните власти. 
Едновременното облагане на една и съща база е често срещана практика (вж. Таблица 1) и 
може да се прилага както в комбинация с подхода на отворения списък, така и при наличие 
на затворен списък от подходящи местни данъци, но подобно решение крие риск от 
„негативни вертикални данъчни ефекти, поради факта, че всяко отделно ниво на публичната 
власт обикновено не отчита въздействието на своите политики върху данъчната база и 

                                                 
76 Проблемът е характерен за практиката на САЩ, защото данъците върху продажбите на дребно формират 
около 50% от данъчните приходи на отделните щати и почти 20% от местните (локални) данъчни приходи. Вж. 
Blochliger, H. and O. Petzold. (2009). Taxes and Grants: on the Revenue Mix of Sub-Central Governments. OECD.  
77Анализирайки този въпрос, Ст. Чолаков отстоява различна теза. Цитираният автор отбелязва: 
„законодателят… не може да предвиди всички особености в стопанската физиономия на отделните общини и 
така изрично изброявайки допустимите налози, пречи на всяка община да се пригоди към типичния оттенък на 
поминъка и занятията на членовете си”. Настояването за пълна свобода при избора на местни данъци се 
аргументира от целта „да се събират средствата по-невредимо, по-леко и по-ефикасно”. Чолаковъ, Ст. (1936). 
Наука за общинското самоуправление. Варна. с. 124. 
78 Вж. Martinez-Vazques, J. (2007). Revenue Assignment in the Practice of Fiscal Decentralization. International 
Studies Working Papers 07-09. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University. Atlanta.   
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приходите на другите нива”.79 Негативните вертикални ефекти представляват значителен 
проблем при едновременното облагане на мобилна данъчна база (например при 
едновременно облагане на корпоративната печалба)80. Поради обстоятелството, че на 
практика няма яснота и трудно може да се установи кое равнище на публичната власт е 
отговорно за възникване на неблагоприятните последици (например по линия на нарастване 
на данъчните ставки), то въпросът относно подходящия вариант за компенсиране също 
остава открит. Имайки предвид изложените аргументи, както и политическите и 
институционални аспекти на проблема, препоръчително би било вариантът с 
едновременното облагане на една и съща база от централната и местните власти да не се 
прилага в чист вид.  

 
Таблица 1 

Основни параметри на местната данъчна автономност - практиката 
 

Параметри Характеристики Държави 

Налагане на 
данъци 

Осъществява се чрез използване на 
отворен списък с най-общи (обикновено 
закрепени в Конституцията) ограничения 

или затворен списък от подходящи местни 
данъци. Вторият вариант е по-често 

срещан в практиката 

САЩ, Швейцария, Индия 
– отворен списък; 
Швеция, Дания, 

Австралия и много други 
– затворен списък 

Влияние 
върху дан. 
база 

 

Възможни са два варианта: законодателно 
разделение на облагаемите бази между 

правителството и регионите или 
използване на споделени данъци. 

Подходът на споделените данъци е често 
срещан в практиката 

Австрия, Испания, Белгия 
и много други – 
споделени бази; 
Малки унитарни 

развиващи се държави и 
част от страните от ЦИЕ – 

изрично разделение на 
базите 

Влияние 
върху 
ставките 

Данъчните размери могат да се определят 
свободно от местните власти или в 

рамките на централни ограничения. В 
практиката се използват и двата варианта. 

САЩ, Швейцария, 
Швеция и други – пълна 

регионална свобода; 
Норвегия, Белгия, Чехия и 
много други – централни 

ограничения 
 
Ясното законодателно разграничение между данъчните основи, които могат да се 

използват от всяко равнище на публичния сектор, решавайки проблема с негативните ефекти 
по линия на вертикалната конкуренция, създава други. Тук по-специално се има предвид 
реалистичната възможност централното правителство да наложи практика, при която то 
разполага с правомощия да облага значителна по размер и нееластична данъчна основа, 
докато в същото време на регионалните власти са делегирани правомощия по отношение 
облагането на нерентабилна база. Логично така се ограничава приходната самостоятелност 
на местните власти, увеличава се тяхната зависимост от централни субсидии и се създават 
условия за проявление на проблеми като морален риск и фискална илюзия. Не на последно 
място, данъчни системи от подобен тип компрометират политическата отговорност на 
отделните вертикални нива на публичния сектор, като едновременно с това са тромави и 

                                                 
79 Martinez-Vazques, J. (2007). р. 9.  
80 Вж. Keen, M. and C. Kotsogiannis. (2002). Does Federalism Lead to Excessive High Taxes. American Economic 
Review. Vol 92. № 1. p. 363-370. 
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неефективни, Налага се заключението, че вариантът със законодателно разграничени бази за 
облагане също не е безпроблемен. 

Горният анализ на параметрите на регионалната данъчна политика следва да се допълни 
с разглеждане на въпроса относно възможностите за влияние върху структурата на 
данъчната база. Проблемът по-специално опира до ползите и негативите от делегиране на 
правомощия към местните власти по предоставяне на отстъпки, преференции, кредити и 
изключения при облагане на съответната база. Подобни правомощия на практика позволяват 
на регионалните власти да дефинират самостоятелно обхвата на данъчната основа и в 
значителна степен противоречат на препоръката за централни регулации. Макар, че има за 
резултат разширяване на приходната самостоятелност на общините, възприемането на 
политика, при която регионите извършват корекции върху определената (като подходяща) от 
централното правителство база, следва да се дефинира като рисково. Негативите произтичат, 
както от усложняването на данъчната система и нарушаването на хармонизацията на 
облагане, така (и по-важно) от трудностите, свързани с администрирането. Следователно, 
освен да дефинира подходящата за облагане на местно равнище база, централното 
правителство следва да регламентира общи правила и конкретни ограничения за 
използването на дефинираната база.  

В теорията и практиката на фискалния федерализъм се е наложило становището, че 
местните власти задължително се нуждаят от правомощия по отношение ставките за 
облагане. Аргументите в полза на това заключение могат да се сведат до няколко по-важни 
пункта.  

На първо място, администрирането на различните по териториален признак ставки на 
значителна част от преките данъци е на практика безпроблемно. Този аргумент е особено 
важен за развиващи се страни и такива в преход към пазарна икономика. Всъщност, 
проблеми с качеството и квалификацията на данъчната администрация съществуват и в 
редица малки и бедни региони на развитите държави.  

Второ, различията в облагаемите ставки са видими, лесно сравними за физически и 
юридически лица и от тези позиции осигуряват прозрачност на регионалните фискални 
решения. Това, от своя страна, позволява по-ефективна локация на трудовите ресурси и 
фирмените капитали. Чувствителността на производствените фактори към данъчните 
размери означава, че тяхното изменение оказва по-силно въздействие върху приходите на 
местните бюджети в сравнение с динамиката на облагаемата основа.  

На трето място, правомощията по отношение определянето на данъчните размери имат 
пряко отношение към отчетността и политическата отговорност на местните власти. Широко 
прокламираните ползи от регионалната данъчната автономност пряко зависят от това 
„местните власти едновременно да имат правомощия да решават колко ще увеличават 
приходите (чрез повишаване на ставките – Л.Н.) и да бъдат открито отговорни пред 
собствените си жители за това, че го правят”81. 

Негативите на данъчна система, при която регионалните органи на управление 
разполагат с правомощия да определят ставките за облагане произтичат най-вече от 
рисковете на междурегионалната конкуренция. Тук е мястото да се изведе препоръката, че 
централното правителство следва да изгради инструментариум за наблюдение, координация 
и контрол на основните фискални функции на юрисдикциите с цел своевременно 
предотвратяване на нелоялни данъчни практики. Вариант, при който правителството 
фиксира максималния размер на използван от общините паралелен (но не и типично местен) 
данък също е възможен. 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имайки предвид достойнствата и негативите на различните варианти за организация на 
местните данъци в условията на децентрализация е препоръчително да се търси 
                                                 
81 Bahl, R. and R. Bird. (2008). Subnational Taxes in Developing Countries: The Way Forward. Institute for 
International Business Working Paper. №16. p. 8 
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компромисно решение. Основните препоръки, които могат да се отнесат до българската 
практика, следва да се систематизират така: 

 Използва се затворен списък от предварително определени като подходящи за 
прилагане на местно равнище данъци и централни (национални) данъци. В рамките на 
посочения списък регионалните власти имат свободата да налагат или не конкретните 
местни данъци; централното правителство разполага с идентични правомощия във 
връзка с използването на централните данъци; 

 Дефинира се затворен списък от предварително определени като подходящи за 
прилагане само на местно или единствено на централно равнище данъчни основи. 
Регионалните власти имат пълна свобода да облагат или не определените като 
подходящи за използване само на местно равнище данъчни основи, както и 
значителни (но не и неограничени) правомощия да влияят върху структурата на 
данъчната база; централното правителство има идентични отговорности по 
отношение подходящите за облагане единствено на централно равнище данъчни 
основи и задължението да регламентира най-общи правила относно структурата на 
местната данъчна база; 

 Регламентира се затворен списък от предварително определени като подходящи за 
едновременно (паралелно) прилагане на местно и централно равнище данъци и 
данъчни основи. В рамките на посочения списък регионалните власти имат свобода да 
използват или не съответния данък, но не и правомощия да изменят структурата на 
данъчната база по пътя на отстъпки, преференции, кредити и изключения; 

 Гарантира се правото на местните власти да дефинират данъчната ставка на 
определените като подходящи за прилагане на местно равнище данъци; данъчният 
размер на определените като подходящи за едновременно прилагане на местно и 
централно равнище данъци се дефинира от регионалните власти в рамките на 
централни ограничения (под формата на максимални ставки); 

 Изгражда се трансферна система, която да коригира негативните вертикални ефекти и 
се създават условия (нормативна база и фискален натиск) за сътрудничество и 
преговори между засегнатите от външните ефекти страни. 
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ИНДЕКСНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ -  
ИНОВАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ РИСКОВЕ 

  
Стоян КИРОВ 

 
РЕЗЮМЕ 

Лошото време е сериозен риск за земеделските производители, чиито доходи изцяло 
зависят от реализираните добиви. За съжаление климатът се променя неблагоприятно 
през последните десетилетия и намалява възможностите за тяхното развитие. Те 
изпитват затруднения при финансиране на своята дейност, не могат да се възползват от 
технологичните нововъдения, забавят производителността на труда, не могат да 
рискуват да закупят подобрени семена и т.н. Ако използват кредит, за да осъществят 
своите бизнес планове, те поемат риска да натрупат огромни дългове при неблагоприятна 
селскостопанска година. Индексните застраховки са атрактивен продукт за управление на 
тези рискове, защото използват климатичните индекси за определяне на дължимите 
обезщетения. Така плащанията на застрахователите могат да станат по-лесно 
доказуеми, по-навременни и по-безусловни в сравнение с конвенционалното застраховане на 
земеделски култури. Те могат да осигурят средства на фермерите за предприемаческа 
дейност през всяка една година независимо от проявлението на климатичните фактори. В 
настоящия доклад се оценяват всички тези положителни аспекти на индексното 
застраховане, като се прави опит за трасиране на възможностите за използването им в 
практиката на страни с ниски доходи на населението. 
Ключови думи: индексни застраховки, застрахователни иновации, климатични рискове, 
климатични индекси. 

 

INDEX-BASED INSURANCE -  
AN INNOVATION FOR WEATHER RISK MANAGEMENT 

  
Stoyan KIROV 

 
ABSTRACT 

The bad weather is a serious risk for farmers whose incomes are entirely dependent on the 
realized yields. Unfortunately, the climate has changed unfavorably in recent decades and has 
diminished opportunities for their development. They have difficulties in financing their business, 
cannot take advantage of technological innovations, have slow labor productivity, do not want to 
risk buying improved seeds, etc. If they use credit to carry out their business plans, they run the risk 
of accumulating huge debt in a bad agricultural year. Index-based insurance is an attractive 
product to manage these risks because it uses climate indexes to determine the insurance 
indemnities. Thus, insurer’s payments can become more provable, more timely and more 
unconditional than conventional crop insurance. They can provide funds to farmers for 
entrepreneurship every year regardless of the performance of weather factors. This report assesses 
all of these positive aspects of index-based insurance attempting to trace the opportunities for their 
use in the practice of low-income countries. 
Key words: index-based insurance, insurance innovations, weather risks, weather indexes. 
 
1. Ефектите от климатичните рискове – предпоставка за иновативното мислене 

Голяма част от климатичните рискове, които засягат земеделските производители, са 
чисти и естествени по своята същност. Обхватността, с която се проявяват, и вредите, които 
предизвикват, често им отреждат катастрофичен характер. Наводненията, 
продължителните суши, градушките, ураганните ветрове и много други природни сили са 
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неразривно свързани с жизнения цикъл на земеделските култури и трайни насаждения.82 
Вредоносните им ефекти далеч не засягат само фермерите, но и всички обвързани лица по 
веригата до крайния потребител. Те търпят загуби на благосъстояние от по-високите цени, 
неефективните разходи, намалената платежоспособност, загубата на вътрешни и външни 
пазари и т.н. Всички тези негативни резултати са твърде вероятни за стопанства, доминирани 
от дребни фермери, които нямат наличен капитал и ликвидни активи, с които да оптимизират 
паричните си потоци и да оцелеят до следващата селскостопанска година. 

В условията на недобре развит пазар на селскостопански застраховки и липсата на 
подходящи инструменти за трансфер на климатичния риск земеделските производители ще 
бъдат принудени да използват неефективни методи за риск мениджмънт.83 Това обяснява 
засиления интерес към неформалните „заемания“ на средства между членовете на 
семейството и близкото му обкръжение; диверсификацията в дейността на фермите, вкл. 
пренасочване на ресурси към отглеждането на различни култури или дори на животни; 
презапасяването и спекулативното задържане на продукция; миграцията към други сектори 
на икономиката, в т.ч. чрез ликвидация на съществуващия бизнес. Тези методи в повечето 
случаи се оказват нерентабилни, защото са прекалено скъпи и не осигуряват желаната 
редукция на климатичните рискове. Освен това те само „маскират“ проблема в краткосрочен 
план, „потискайки“ предприемаческото мислене и устойчивото развитие на земеделските 
производители. Някои от тях са с ограничен потенциал, защото финансовите възможности за 
взаимопомощ и диверсификация на дейността бързо се изчерпват при климатичните рискове, 
които имат способността да засягат много хора и то едновременно. Още по-абсурдна е 
алтернативата с ликвидацията на бизнеса, защото в този процес не винаги се постига най-
добрата и справедлива цена за него. Пазарното преориентиране вместо да реши казуса може 
да изправи фермерите пред невъзможността да стартират нов проект, поради липса на 
достатъчно средства и влошена репутация на своя мениджмънт.  

Като се има предвид широко разпространената практика на земеделските 
производители да кредитират своята дейност, вредите от климатичните рискове ще се 
прехвърлят като тежест върху търговските банки и оттам ще имат косвен негативен ефект 
върху финансовия сектор като цяло. Увеличеният дял на просрочените кредити ще доведе до 
покачване на цените на банковите услуги. Съвсем логично поведение, доколкото банките ще 
се опитат да прехвърлят своите загуби на настоящи и бъдещи клиенти, с аргумента за 
влошен рисков профил на пазара. Не случайно лихвените равнища на кредитите за фермери 
са по-високи в сравнение с тези, отпускани на лица от други сектори на икономиката. 
Скъпите банкови услуги допълнително свиват дела на селскостопанското кредитиране. 
Очевидно липсата на адекватен риск мениджмънт относно климатичните рискове може да 
стагнира част от финансовия пазар, което налага търговските банки да са „отворени“ и 
съпричастни към продуктовите иновации в застраховането. 
 
2. Бъговете на традиционното застраховане на земеделски култури  

Предлаганите на пазара застраховки за земеделски култури покриват измерими вреди 
срещу точно дефинирани в договора рискове. Прецизното остойностяване на вредите в 

                                                 
82 Рисковете, които засягат земеделските производители са много и с разнообразна таксономия. Най-общо те се 
делят на ценови и производствени рискове. Ценовите рискове представят потенциалните разлики между 
селскостопанската продукция и изходните суровини, докато производствените рискове се отнасят до 
количеството и качеството на реколтата. Очевидно климатичните рискове са част от производствените рискове, 
защото имат пряк ефект върху параметрите на земеделските култури и трайни насаждения. 
83 Пазарният дял на селскостопанското застраховане в България за 2018 г., изчислено на база акумулиран 
брутен премиен приход по общо застраховане, е 0,84%. Стойностите на застрахователното проникване, 
определено въз основа на създадения БВП от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ по текущи цени е 
0,45%. Застрахователната плътност, от своя страна, калкулирана на един регистриран земеделски производител, 
е 188,78 лв. За сравнение средната цена на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за 2018 
г. е 223 лв. Стойностите са показателни сами по себе си. (Изчисленията са направени по данни на КФН, НСИ и 
МЗХГ.). 
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селското стопанство обаче не е лесно осъществима задача. Първо, защото процесът е 
скъпоструващ и отнема време, като се има предвид големия брой дребни земеделски 
производители, които едновременно ще бъдат засегнати от климатичните рискове, и второ – 
успоредно с тоталните щети на насажденията могат да възникнат и само частични 
(качествени) наранявания, чието негативно влияние е строго индивидуално и 
непредсказуемо. Ето защо тези застраховки се отнасят само до количествените щети и не 
компенсират качествените увреждания на реколтата. Ограничението е оправдано от гледна 
точка на застрахователите, но неприемливо за застрахованите лица. С негова помощ 
застрахователите санкционират случаите на груба небрежност, породена от неспазването на 
технологичните изисквания за производството на земеделските култури и трайни 
насаждения. Но за добросъвестните фермери това е сериозен недостатък на 
застрахователната защита, защото качествените вреди за тях са почти равносилни на пълна 
загуба, която трябва да бъде финансирана.  

Актюерските разчети се правят така, че събраните застрахователни премии да са 
достатъчни за обезщетяването на вредите. В противовес на принципните постановки често 
пъти практиката на селскостопанското застраховане е различна. Установено е, че много 
частни застрахователи изплащат обезщетения, надхвърлящи привлечения от тях фонд от 
средства.84 Това състояние е нерентабилно и неконкурентноспособно, и ако не съществуваха 
държавните гаранционни фондове и частни презастрахователи, щеше да доведе до появата на 
пазарен дефект – „незавършен застрахователен пазар“. Рентабилни са много малък кръг 
застрахователни покрития, чиито рискове имат „контролирано“ и предсказуемо проявление 
(като например застраховките срещу риска „градушка“). 

Основната причина за неточните актюерски разчети е съществуващата 
информационна асиметрия.85 Тя поставя на преден план решаването на два проблема – 
моралният риск и неблагоприятният избор. За съжаление те са непреодолими в контекста на 
традиционното застраховане, каквито и усилия да правят застрахователите за тяхното 
отстраняване. Договорената застрахователна защита на земеделските култури има 
свойството да подтиква застрахованите лица към небрежно и безотговорно отношение 
спрямо покритото имущество. Освен това титулярите на застрахователните полици имат 
склонността да прикриват информация за рисковите обстоятелства, които ги съпътстват, с 
цел да купят по-евтина застрахователна услуга. Тези поведенчески модели са присъщи на 
хората и са характеризирали застрахователната дейност от самото й начало. Очевидно 
климатичните рискове трудно ще могат да бъдат управлявани ефективно чрез недооценени, 
респ. надценени застраховки. 

Друга слабост на традиционното застраховане на земеделски култури е липсата на 
статистически значими модели за някои климатични рискове, въз основа на които да се 
определят адекватни по размер премии. Вредите от някои рискове са трудно прогнозируеми 
и моделите, описващи тяхното проявление, допускат големи грешки. Историческите данни 
за тях не са надеждни, поради настъпващите „шокови“ промени в климата. Все по-често се 
регистрират екстремни стойности на температурите, валежите и ветровете и то в 
нехарактерни за тях сезони и земеделски райони. В допълнение на това повечето климатични 
рискове възникват и протичат като катастрофични събития, които трудно се застраховат без 
помощта на държавата и/или частните презастрахователи. На практика застрахователите 
предпочитат да покриват специфични събития, които нямат толкова мащабно и 
едновременно вредоносно действие. Отказът на държавата или частните презастрахователи 
да споделят дължимите обезщетения може да доведе до свиване в предлагането на 
селскостопански застраховки и така да влоши земеделското производство. Разбира се, не 

                                                 
84 Wenner, M., Arias, D. Agricultural insurance in Latin America: Where are we? Inter-American Development Bank, 
Case Study, 2015, p. 14. 
85 Quiggin, J., Karagiannis, G., Stanton, J. Crop insurance and crop production: An empirical study of moral hazard and 
adverce selection. //Australian Journal of Agricultural Economics, 37(2), pp. 95-113. 
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трябва да се пропуска и фактът, че презастрахователните услуги оскъпяват застраховките и 
могат да ги направят непродаваеми. 

Договорите за застраховки на земеделски култури трудно могат да се параметризират 
съобразно рисковия профил на всеки земеделски производител. За да се реализира ценовата 
диференциация, е необходима голяма, достоверна и независима база от индивидуални записи 
за щетите на отделните фермери, чието формиране е съмнително на практика. Колкото и да е 
полезна и очаквана персонификацията на договорите, тя ще струва скъпо. А както знаем, 
всеки допълнителен разход участва като калкулационен елемент на премията и „отдалечава“ 
застрахователната защита от потенциалните й ползватели. Това е изключително проблемно 
за земеделските производители с ниски доходи. Съвременните изследвания на развиващите 
се пазари доказват, че дребните фермери почти не участват в застрахователни 
правоотношения.86 Основният дял в търсенето на застраховки се пада на малка група големи 
арендатори, което е индикация за недостъпен вид услуги. Сключваните там застраховки 
покриват преди всичко вреди на селскостопански машини и сгради от пожари и кражби, но 
не и на земеделски култури и трайни насаждения срещу климатичните рискове. Това 
статукво не създава нормалната среда за решаване на проблемите с климата и стабилизиране 
на доходите на земеделските производители. 
 
3. „Индексиране“ на климатичните рискове в застрахователното покритие  

 От началото на XXI век изследователи и застрахователи усилено търсят начини за 
преодоляване на проблемите, свързани с традиционните застраховки на земеделски култури. 
Едно от възможните решения са т. нар. „индексни застраховки“ (index-based insurance).87 За 
разлика от традиционните застраховки, които покриват конкретно възникнали и оценими 
вреди, индексните застраховки обвързват обезщетенията с измененията в определен 
климатичен индекс. Условието е индексът да е публичен, стойностите му да обективизират 
значими характеристики на времето, изменението му да става от оторизирана институция и 
най-важното – да е силно корелиран с вредите на земеделските производители. На този етап 
най-често използваният индекс е стандартизираният индекс на валежите (Standardized 
Precipitation Index), определян от метеорологичните служби. 

Едно от големите предимства на климатичните индекси е невъзможността да бъдат 
манипулирани от застрахованите лица. Ето защо те се третират като независим репер за 
справедливи застрахователни обезщетения. На практика те напълно отстраняват моралния 
риск, който е съдържателно и еволюционно свързан с традиционните застраховки на 
земеделски култури. От друга страна, за сключването на индексните застраховки не е 
толкова важно предварителното деклариране на рисковите обстоятелства, защото премията 
зависи от обективния, а не от субективния риск. Съкращаването на някои от етапите на 
договорния процес, в т.ч. по разследване на рисковата среда и изграждане на рисковия 
профил на клиентите, ще намали административните разходи и ще редуцира цените. 

Тъй като при възникване на застрахователен случай, застрахователят няма да прави 
разходи по остойностяване и доказване на вредите, той ще може да намали своите премии. 
Всички титуляри на полици, стопанисващи земя с насаждения в точно определена зона, ще 
получават едни и същи обезщетения при съответни кумулативни стойности на индекса. 
Очевидно тук не са важни възникващите вреди, а изменението в климатичния индекс, което 
променя коренно някои от принципите на застрахователния бизнес. Друг фактор, редуциращ 

                                                 
86 FAO. Agricultural insurance in Asia and the Pacific region. RAP Publication, Bangkok, 2011, p. 6. 
87 Независимо, че терминът „индексна застраховка“ се среща и в по-стари публикации, за първи път през 1999 г. 
Skees, Hazell и Miranda се опитват да намерят практическо приложение на тези продукти в условията на 
развиващите се страни (Вж: Skees, J., Hazzel, P., Miranda, M. New approaches to crop yield insurance in developing 
countries. International Food Policy Research Institute, Discussion paper №55, 1999.). В следващите години се 
появяват и множество емпирически доказателства за пригодността на индексните застраховки. Това кара 
Световната Банка да ги възприеме като обнадеждаваща иновация. През 2002 г. тя стартира пилотен проект 
съвместно с правителствата на Швейцария и Нидерландия за популяризирането на подобна застрахователна 
защита сред местните земеделски производители.  
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застрахователните премии, е по-изгодната презастрахователна защита. Като цяло 
презастрахователите са по-склонни да изграждат партньорски връзки със застрахователи, 
предлагащи индексни застраховки, отколкото с техните конкуренти, специализирани в 
традиционното застраховане на земеделски култури. Това е в следствие на опростените 
изисквания в договорите за индексни застраховки, по-голямата стандартизация на 
покритието и съществуващата прозрачност в отношенията.88 Тези и други предимства на 
индексните застраховки могат да се видят в таблица №1. 

Таблица 1 
Предимства на индексните застраховки 

 

Предимство Проявление 
1) Прозрачност в отношенията. Застрахованите лица имат пълна информация за 

възникващия риск. Това изгражда доверие.  
2) Не се отчитат възникналите вреди. Моделирането на вредите не е необходимо. 

Цените зависят от измененията в индекса. 
3) Отпада неблагоприятния избор. Фермерите от конкретен район имат еднакви 

обезщетения, независещи от рисковия им профил. 
4) Моралният риск е невъзможен. Не съществуват стимули за умишлено 

причиняване на вреди, защото плащанията са 
фиксирани. 

5) Защитава срещу корелирани рискове. При силна корелация между климатичния индекс 
и вредите се изплащат справедливи обезщетения. 

6) По-ниски застрахователни разходи. Опростените клаузи способстват за бързата и 
лесна дистрибуция, вкл. презастраховане на 
риска. 

7) Бързи и навременни обезщетения. Застрахователите не оценяват и доказват вредите, 
вкл. нямат излишен документооборот. 

 

(Източник: IFAD-WFP. Weather index-based insurance in agricultural development. 2011, p. 21.) 
 
До известна степен индексните застраховки могат да бъдат параметризирани съобразно 

нуждите на земеделските производители. В тази връзка на пазара се предлагат три 
разновидности – застраховки за „микро-“, „мезо-“ и „макропотребители“.89 
Микропотребителите са дребни земеделски производители, които търсят защита срещу 
производствените си рискове на ниво лично стопанство. Мезопотребителите са 
предприятия, които опосредстват дейността на фермерите. Такива са търговските банки, 
доставчиците на ресурси, преработвателите на селскостопанска продукция и др. Всички те 
могат да загубят, ако съществуващите производствени и пласментни вериги се разрушат. 
Затова мезопотребителите могат да станат титуляри на индексни застраховки, които им дават 
правото да споделят част от своите обезщетения със земеделските производители. Тази 
опция е подходяща за фермери с ниски доходи и недобра застрахователна култура. В ролята 
на макропотребители обикновено е държавата със своите агенции. Тя използва индексните 
застраховки като вид „презастраховане“, чрез което да получи нужната й ликвидност за 
субсидиране на бедстващите фермери. 
 

                                                 
88 Типичните параметри на една индексна застраховка са: 1) референтна метеорологична станция, която 
измерва времето в зоната на застрахованите насаждения; 2) стойностите на климатичния индекс, над които ще 
се изплащат обезщетения; 3) дефинирани абсолютни суми, дължими за съответните стойности на индекса; 4) 
максимална стойност на индекса, над която щетата ще се третира за тотална и ще бъде обезщетена изцяло; 5) 
застрахователен период, който обикновено съвпада с вегетационния период на растенията. 
89 Raju, KV., et al. Transforming Weather Index-Based Crop Insurance in India: Protecting Small Farmers from 
Distress. Status and a Way Forward. Research Report IDC-8. Telangana, India: International Crops Research Institute 
for the Semi-Arid Tropics. 2016, p. 17. 
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4. Преодолимите предизвикателства пред индексното застраховане 
Индексните застраховки не са панацея и в никакъв случай не могат да се прилагат като 

универсално средство за управление на всички климатични рискове. Те страдат от редица 
недостатъци, най-големият от които е т.нар. „базов риск“ (basis risk).90 Базовият риск 
възниква, когато застрахованото лице получи обезщетение по-малко от действителния 
размер на вредите. При индексните застраховки е възможно да се изплати несъразмерно по-
ниска компенсация, защото при нейното калкулиране се вземат предвид измененията в 
климатичния индекс, а не стойността на щетите от възникналия риск. За съжаление връзката 
„климатичен индекс - възникнали вреди“ е в силна зависимост от отдалечеността на 
насажденията от референтната метеорологична станция, независимо че става дума за един и 
същ земеделски район. Освен това е възможно вредите на земеделските култури и трайни 
насаждения да са възникнали в следствие на други фактори, различни от заложените в 
климатичния индекс. Тук отново говорим за базов риск, защото такива загуби не са част от 
застрахователното покритие и няма да бъдат обезщетени. 

Пътищата, за да се преодолее базовия риск, са няколко. Първо, необходим е широк 
асортимент от индексни застраховки, които да са силно корелирани с вредите на 
земеделските производители и климатичните рискове, които им влияят. Второ, дизайнът на 
застраховките трябва да е съобразен с разположението на метеорологичните станции, като се 
използва гъста мрежа от измервателни пунктове. Така няма да се допуска девиация във 
вредите между по-близките и по-отдалечените стопанства от гледна точка на референтните 
точки. Обособяването на нови метеорологични станции обаче води до други негативи, което 
обяснява консервативното отношение на застрахователите към него. То е скъпоструващо 
начинание, чиято инвестиция ще увеличи цените и ще отнеме едно от най-големите 
предимства на индексните застраховки. Провокативен е и въпросът за историческата 
обезпеченост на актюерските разчети с данни от новите локации. Липсата на статистическа 
значимост на времевите редове ще намали качеството на прогнозите и ще увеличи цената на 
презастрахователните услуги. 

В някои страни по света се опитват да редуцират базовия риск чрез въвеждане на 
комплексни климатични индекси за възникващите вреди в застрахователното покритие. Това 
означава да се разработят и отчитат сложни индекси, основаващи се на множество 
променливи. Друга посока за усъвършенстване е да се търсят нелинейни схеми за изплащане 
на застрахователните обезщетения, т.е. да се преосмисли връзката между размера на 
компенсацията и измененията в индекса. В тази връзка могат да се преосмислят широко 
използваните прогресии на дължими суми за различните диапазони на климатичния индекс. 
Няма съмнение, че застрахователните обезщетения биха могли да бъдат персонифицирани в 
контекста на възникващите вреди, като се вземат под внимание различията в почвите, 
ландшафта, типовете култури (вкл. ГМО растения), производствените практики, достъпа до 
алтернативни източници на ресурси (вкл. напоителни съоръжения) и др. Но 
персонификацията ще доведе до усложняването на клаузите в застрахователните договори и 
намаляването на прозрачността. Освен това за нейното реализиране е необходим огромен 
масив от данни, събирането на който изисква време и съобразяване с моралния риск. Поради 
липсата на опит в застраховането и ниската финансова култура на дребните земеделски 
производители, има опасност сложните застрахователни продукти да останат неразбрани и 
слабо търсени. 

Индексните застраховки се нуждаят от стратегически действия в няколко направления, 
за да успеят на пазара – акумулиране на надеждна и статистически значима информация за 
климатичните рискове; изграждане на обхватна и мащабна мрежа от метеорологични 
станции; избор на климатичен индекс, който най-точно да кореспондира с вредите на 
фермерите и да покрива повечето техни рискове; ангажиране на експерти за изготвяне на 
застрахователните продукти, в т.ч. тяхното промотиране и дистрибуция; хармонизиране и 

                                                 
90 IFAD-WFP. Weather index-based insurance in agricultural development: a technical guide. 2011, p. 22. 



ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ   „ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО'2019 

 135

адаптиране на нормативната уредба и регулативна рамка към особеностите на индексната 
защита. Необходимостта от официални, проверени и пълни данни за рисковата среда (напр. 
ежедневни данни за поне 30 г.) е може би най-важната предпоставка за пазарен интегритет. 
Без тях няма как да бъде направен адекватен актюерски анализ на климатичните рискове. 
Задължително условие е тези данни да бъдат под контрола на независима институция, за да 
се тушира появата на морален риск чрез подправянето им в интерес на един или друг 
участник на пазара. За успеха на индексните застраховки голямо значение има връзката на 
земеделските производители с техните застрахователи. Колкото е по-добро 
взаимодействието между тях, толкова по-лесно ще се възприемат новите продукти и ще се 
повиши ефективността на пазара. В крайна сметка от новите застрахователни продукти 
могат да се възползват не само земеделските производители, но и всички други участници по 
веригата от производството до реализацията на селскостопанската продукция. 

 
*     *     * 

Предлагането на индексни застраховки може да реши значими проблеми на 
земеделските производители и всички свързани с тях лица. Те имат потенциала да генерират 
доверие в застрахователния бизнес, като същевременно стабилизират реалния и финансовия 
сектор и им придават устойчив темп на развитие. Разбира се, индексните застраховки не са 
панацея и не могат да се приложат за всички земеделски култури и трайни насаждения, респ. 
за всички климатични рискове. Хубавото е, че те крият неограничени възможности за 
застрахователни иновации. Индексните продукти могат да се предлагат от частните 
застрахователи заедно с традиционните застраховки като начин за доизграждане на 
асортиментния им чадър. За да просъществуват на пазара, ще са необходими промени в 
продуктовия дизайн, избор на адекватни метеорологични станции и референтни индекси, 
законодателни промени, усъвършенстване на застрахователния надзор, а ако е необходимо и 
държавни финансови гаранции. И независимо, че индексните застраховки обслужват бизнес 
интереси, те могат да имат и значим социален ефект, който не е за пренебрегване. 
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ABSTRACT 
 
The complex market situation makes the welfare state more important than ever. Information 

technologies and the increasing digitization have the potential to drastically change, optimize or 
even displace traditional practices in social work. The study in the current paper focuses on social 
innovation through technologies in the digital era, and researches their impact on social well-
being. 

 
Key words: Digital transformation, Innovation, Intelligence, Technology, Social welfare, Social 
work practice, Vulnerable people. 
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1. INTRODUCTION 
 

The term "welfare" reflects the level of the socio-economic, physical, mental and spiritual state 
of the individual or community. This situation is directly dependent on the degree of development 
of the productive forces and the nature of economic relations. The higher the level of development 
of the productive forces, the faster the welfare of the population increases. In economics it is seen as 
a characteristic of the economic system or its ability to generate a common good for individuals. 

The principle of social well-being is difficult to define. It covers those impacts that one needs 
in order to achieve a state of satisfaction. Well-being includes those factors that have a positive 
impact on the quality of life. These are decent wages, economic resources to meet needs, a home, 
access to education and health, availability of goods and services, free time for the family, and so 
on. It can be argued that people are wealthier if they have a significant amount of goods. However, 
the focus should also be on whether the household or individual has access to enough goods to 
cover their basic needs. Social well-being is reflected in the level of satisfaction in all social groups, 
including the most vulnerable, namely children and adolescents. According to some authors, 
concerning the reconciliation of work commitments and raising young children “Maternity, 
supported by cash benefits that replace in whole or in part prior income, is crucial for the welfare of 
pregnant women, new mothers and their families” [Dimitrova, 2018: 162].  

Although the notion of social well-being is subjective, it can certainly be claimed that it is 
based on objective economic factors, state strategy and policies. In order to ensure social welfare, 
the state is obliged to promote a balanced distribution of income, access to public social resources 
and services. Promoting innovative ideas in public policies is crucial to supporting the values in 
each active and problem-solving social system [Blagoycheva, 2018: 508]. Social well being 
depends on the resources and environmental services that are provided by natural assets. In order to 
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stimulate economic growth, investment and innovation must be catalysed underpinning sustained 
growth and giving a rise to new economic opportunities. For example, "renewable energy 
production and consumption enable the development of new technologies. Therefore, there are 
many new opportunities for investors and the economy in general" [Can, Korkmaz, 2018: 1]. In a 
number of cases, however, the efficiency and effectiveness of the services offered are limited by 
external factors. Such may be the geographic situation, the working hours of the institutions, the 
need for constantly updating the regulatory environment, the training of staff, the characteristics of 
the suppliers and the attendant costs. Innovation through technologies in the digital era has the 
potential to reduce these constraints. This is possible through the integration of information and 
communication technologies in the social sphere, allowing the exchange of information and 
legitimation through services using the Internet, mobile phones, instant messaging, social media, 
etc. [Arora, S., Barak, B., 2009; Kumar et al., 2013, Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., 
Teppola, S., 2017]. For example, people in remote areas who do not have access to good 
infrastructure and / or regular transport, who care for minors, adults and / or persons with 
disabilities from the same household, need or prefer written communication or are themselves 
limited by their disabilities, may have access to social assistance through digitization when applying 
for this kind of benefits, services and / or work. There is no lack of research in this field [Brownlee, 
K., Graham, J. R., Doucette, E., Hotson, N., Halverson, G., 2010; Barak, A., Grohol, J. A., 2011; 
Mishna, F., Bogo, M., Root, J., Sawyer, J. L., Khoury-Kassabri, M. 2012; Reamer, F. G., 2013; 
Young, J., 2014;  Berzin, St., Singer, J., Chan, C., 2015; Adedoyin, A. C. A., 2016; Gillingham, 
P., Graham, T., 2017; Gillingham, P., 2018; Schou, J., Pors, A. S., 2019].  

Integration of screening and identification in the state social assistance system has the potential 
to serve the whole society. Advanced and digitized ICT services do not exclude face-to-face social 
work and can support traditional models. Indeed, this innovation can progress when it supports the 
work of the traditional practice with the use of technologies to flexibly and effectively meet 
consumer needs [Berzin, St., Singer, J., Chan, C., 2015: 6]. Thus, in practice, not only optimization 
but also widening of the range of social assistance programs can be achieved. Therefore, the focus 
of this study is on some innovative social practices that are considered applicable to the socio-
economic environment under conditions of digitization. But before that, it is appropriate to 
comment on the existing constraints on the beneficiaries of social programs.  

 
2. SOME CHALLENGES FOR BENEFICIARIES OF SOCIAL BENEFITS 
 

Usually, social benefits for aid and poverty prevention are based on demand. This requires 
beneficiaries to be well aware of the opportunities social benefits offer, as well as of their rights and 
the way to claim them. However, the beneficiaries of social assistance face some challenges: 

- "Gray poverty" identification: Similar to the "gray economy", this phenomenon remains 
outside official statistics. However, its importance is significant in determining the exact scale of 
poverty and selecting prevention tools. Victims in this case are the end beneficiaries who often do 
not benefit from the social welfare system. 

- Lack of awareness: The majority of potential beneficiaries is poorly educated and has no 
access to information presenting the possibilities for social assistance. As a result, they are most 
often unaware of their rights and often miss opportunities for social assistance. 

- Complicated documentation: Applying for state assistance through social benefits, services 
and / or work involves complex procedures and compliance requirements, involving extensive 
documentation, certification, and checks. The "cumbersome" administration may require repeated 
visits to the social assistance directorates, which also shapes the problem of the often inefficient 
processes. 

- Migrant Beneficiaries: The competence of social assistance employees is shared between 
state and local authorities. Given the migratory lifestyle of most economically disadvantaged 
people, they risk losing opportunities to receive social benefits, services and / or work paid by a 
government or municipality after they have left their respective jurisdictions. 
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- Local Restrictions: Social programs require recipients to visit government or municipal 
offices to submit applications within previously set deadlines and wait for confirmation or rejection 
of their application. Many of these services are located in urban centers and access to them can be a 
challenge for beneficiaries in regions with underdeveloped infrastructure. 

To address these and a number of other issues, public reform is needed in connection with the 
establishment and functioning of a robust monitoring and information system for social assistance. 
This is possible through the implementation of a uniform system for tracking permanent residence, 
health and educational status, income and wealth, tax liabilities and other characteristics of the 
beneficiaries. On this basis, a precise methodology for calculating "gray poverty" should be set up, 
which will also determine the higher efficiency and effectiveness of social benefits. In this line of 
thought, the work of social workers and institutions should be complemented by accumulation and 
analysis of data on how the Poverty Protection Network provides benefits to households and how 
their impact is assessed. In parallel, mechanisms for testing social programs should be developed, 
which at the same time take account of their deficiencies and increase their degree of control over 
the processes under way. 

  
 

3. INNOVATION THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES AS A CHALLENGE FOR 
SOCIAL WELFARE 

The potential of information and communication technology (ICT) can innovate social work 
and in particular social welfare. Integrating digital technology into social work can make social 
policy change possible. It is a timesaving, practical, flexible, personal and individually-based in the 
digital age. Potential in digital integration is including social media, robotics, wearable and mobile 
technologies. This scientific paper outlines these opportunities and the concrete objectives of 
meeting this challenge. 

If the social sector is compared to business sector, the former has been slow to adopt 
technology [Zorn, Flanagan, and Shoham, 2011]. “Limited resources, ethical and legal 
considerations, lack of training, and social work’s historical reliance on face-to-face 
communications have fueled this lag. Despite the slow start, ICT is beginning to permeate social 
work structures. Social workers use technology for administration in human service agencies and 
for communication in practice” [Berzin, Singer, and Chan, 2015: 3]. Interesting authors’ point of 
view is presented in the chapter “Harness Technology for Social Good”. They present a snapshot of 
technology and its usage for social good. Authors’ way to move social work forward is based on 
“interventions, particularly cognitive-behavioral interventions, with mobile devices including GPS 
and self-paced Internet modules will create positive outcomes and increase effectiveness” with 
announcements such as “understand when, where, and how to work with self-paced mobile 
technologies to improve outcomes for people” [Berzin and Coulton, 2018: 171]. However, the 
ability to achieve this goal is questionable with statements such as, “there are very few social work 
interventions that use ICT, and there is even less empirical information about the role that the 
technology plays in the interventions” and “limited financial resources hinder the adoption and 
testing of technologies in the field” [Opt. cit., 2018: 163], [cited in Burns, 2019: 240]. 
Although technological innovation continuously alters the landscape of human possibility, it does 
not guarantee the momentum towards the values of social justice. Social work is both uniquely 
positioned and ethically obligated to ensure that the drive of technological evolution is a project 
open to all, and that it does not replicate or amplify existing inequalities [Goldkind and Wolf, 2015: 
85], [cited in Berzin, Singer, and Chan, 2015: 4]. Innovation through digital technology has 
potential for big impact on society. One prove for that is number of installed base of personal 
computers91 (PCs) worldwide on 2019 is 1333.45 million [Statista, 2019a], while number of 

                                                 
91 In 2018, 258.5 million personal computers were shipped worldwide, while 1 362.62 million is number of installed 
base of personal computers. Personal computers are relatively inexpensive devices, designed for use by an individual 
user. While personal computers can become quite expensive, particularly when designed for so-called power users or 
put together for a specialized purpose, they are generally intended to be affordable to the general user [Statista, 2019b]. 
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portable/notebook are expected to grow 249.5 million till 2022. More than 5.108 billion unique 
subscribers are using mobile technology throughout the world [GSMA Intelligence, 2019]. The 
usage of digital technology practice alone represents 67% of people on the planet. It is more than 
half of the world’s population. It can access services, information, and support wirelessly [Berzin, 
Singer, and Chan, 2015: 4]. 

Some of the ways to transform social welfare in the Digital Age with innovations are 
[Sahrawat, 2018], as follows: 

- Digital self-service channels: In order to improve accessibility everywhere and at any time 
and to reduce administrative costs, government agencies must have digital self-service channels, 
including web portals, mobile phones and self-service kiosks. 

- Ensuring biometric identity: Identity based on biometrics helps eliminate identity fraud. It 
also provides a "unified version of the truth" when beneficiaries claiming social benefits, services 
and / or work through more than one scheme do not have to apply for and prove their identity 
separately for each one. 

- Digital Payments of Social Assistance: The integrated national payment system, including 
banks, state and financial institutions, will allow the transfer of income directly to the beneficiaries' 
accounts. User-friendly mobile applications that allow the beneficiaries to receive digital data 
processing will eliminate the leakage of unduly paid funds and services rendered within the system 
due to complicated and archaic work processes, corrupt practices and manual intervention. 

- Analysis: In-depth analysis can help assess the effectiveness and efficiency of social 
assistance schemes, thus providing appropriate insights into policy decisions. The analysis may also 
help to eliminate the fraudulent use of the system, identify identity frauds and reinforce political 
interventions. 

- Portability: Benefits must be transferable to state jurisdictions regardless of location. For 
example, if social benefits, services and / or work are marked by the residence of the beneficiaries, 
then they will not be able to take advantage of relocation benefits. 

Self-provision in the public sector is generally regarded as a process by which citizens receive 
access to government services without direct help or direct liaison with civil servants. However, 
governments differ significantly in the scope and complexity of their self-service initiatives. Many 
governments are making significant progress, while many others have done relatively little to 
provide the basis for the digitization process - online self-service. The introduction of this form of 
technology in the digital age requires "self-service support". This includes civil servants who 
facilitate self-serving citizens by providing some level of support. As an example, civil servants can 
direct citizens to computers with free Internet access in specially designed digital centers or 
electronic kiosks. In this case, part of the service can be handled digitally by the beneficiaries 
themselves, while the remainder involves working with government personnel through some of the 
traditional channels of communication and / or service. “In countries around the world, citizens are 
increasingly being encouraged or required to use these technologies to obtain government services. 
Self-service initiatives are more widespread in the private than in the public sector” [Kernaghan, 
2012: 2]. The provision of digitized services in the public sector shows how advanced and 
innovative some governments are, or how far some of them are lagging behind. 

Today, tighter budgets encourage the public sector to find intelligent solutions for 
commitments, including state social assistance programs. That is why governments need to develop 
and implement interventions targeted at beneficiaries to ensure a simplified, portable, universal and 
easily accessible system, thus helping to create fairer societies. 

 
4. CONCLUSION 

The issue of the ability of economic systems to meet social needs and ensure collective welfare 
requires an open discussion. This also applies to the ways in which states can work together to 
achieve a better balance between economic efficiency and public justice. In many countries, large-
scale reforms are under way affecting the social and economic dimensions of poverty. There are 
clear trends in the development of social assistance and care systems, the labor market, the 
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education system, etc. There is a tendency to experiment with new approaches that meet today's 
challenges. Some conservative practices are also applied, but in spite of divergent views, there is a 
clear tendency to digitize social work. To achieve this, a more robust infrastructure is needed to 
support this type of innovation, representing a form of self-service solution. It is a flexible and cost 
effective form of communication between beneficiaries and social institutions. To a large extent, 
this requires the discontinuation of traditional patterns of practice, as well as the necessary resource 
and openness for state structures to meet this challenge. There is the potential to create a new 
generation of social workers and a new type of social work that fully exploits information and 
communication technologies in the digital age. 
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ДИГИТАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – СТЪПКА КЪМ 
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 

 
Христина БЛАГОЙЧЕВА 

РЕЗЮМЕ 
 

Дигиталните социални иновации получават все по-голямо разпространение в Европа и 
света. Наличните примери дават основание да се предположи, че силата на цифровите 
технологии, освен всичко друго, може да бъде насочена към решаване на редица социални 
проблеми, стоящи пред човечеството. Комбинацията между цифровите технологии и 
силата на колективния интелект може да бъде значителна стъпка към сближаването 
между растежа на социалните иновации и устойчивото развитие..  

В тази насока обаче все още съшествуват множество нерешени проблеми. 
Дигиталните социални иновации все още са нова област на изследване. Не е достатъчно 
конкретизирано кои точно са дигиталните социални иноватори и как те могат най-
пълноценно да организират дейността си, за да се избегнат евентуални изкривявания.  

Затова целта на настоящия доклад е да внесе определена яснота по отношение на 
предимствата и предизвикателствата пред дигиталните социални иновации, както и да се 
представят някои инициативи за тяхната подкрепа.. 
Ключови думи: цифровизация, дигитални социални иновации, социални проблеми,  
устойчиво развитие 

 
DIGITAL SOCIAL INNOVATIONS - A STEP TO SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
Christina BLAGOYCHEVA 

ABSTRACT 
 

Digital social innovations are becoming more and more popular in Europe and the world. The 
examples available give reason to assume that the power of the digital technology can, among other 
things, to be aimed at solving a number of social problems facing the humanity. The combination of 
the digital technology and the power of collective intelligence can be a significant step towards 
convergence between the growth of social innovation and the sustainable development. 

However, there are still many unresolved issues in this area. Digital social innovation is still a 
new area of research. It is not sufficiently specific which digital innovators are and what is the best 
way they can organize their activities to avoid possible distortions. 

That is why the purpose of this report is to bring some clarity about the benefits and challenges 
of digital social innovation and to present some initiatives to support them. 
Key words: digitization, digital social innovations, social issues, sustainable development. 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В ерата на цифровизацията потенциалът на информационните и комуникационните 
технологии може да бъде използван за справяне с множество  обществени предизвикателства 
и подобряване на общото качество на живот на населението, Цифровите технологии 
предоставят инструментите за осигуряване на по-добро здравеопазване, по-чиста околна 
среда, по-качествени условия на труд, по-лесен достъп до различни обществени услуги и 
повече възможности за достъп до информация и културно съдържание. Множество 
коментатори и независими доклади и проучвания отчитат, че в  процесите на използване на 
тези инструменти, цифровите социални иновации заемат централно място (Chui et al., 2012).  

Макар и да са все още нововъзникваща рамка, цифровите социални иновации (ЦСИ) са 
важни за съвременна Европа, вървяща по пътя към икономическо и социално развитие. На 
тази основа, ЦСИ привличат все по-голям брой иноватори, вдъхновени да използват силата 



TWELFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “INVESTMENTS IN THE FUTURE – 2019” 

 146

на цифровите технологии, за да подобрят човечеството (Haitham, 2019), а цифровите 
инструменти могат да осигурят ефективна власт на гражданите и гражданските новатори. 
Увеличаването на достъпа до интернет стимулира потенциала на мрежовия ефект на 
дейността (включването на повече хора повишава мощта на услугата). Съвместната работа в 
мрежата дава възможност да се използва колективната интелигентност на обществото за 
справяне със значими социални предизвикателства. Ефектите на цифровите инструменти 
могат да се проявят както в социалната иновационна дейност, така и в нови услуги и 
подходи, генериращи социална стойност. Разработването на инфраструктури за отворени 
данни, платформи за съвместно създаване на знания, безжични сензорни мрежи, 
децентрализирани социални мрежи и отворен хардуер могат потенциално да служат за 
осъзнаване и колективни действия (Bria, et al., 2015, с.i).  

Но една голяма част от техният потенциал все още не може да бъде реализирана. Чакат 
се решения за множество значими проблеми – застаряващото общество, бедността, 
безработицата, престъпността, замърсяването на околната среда, измененията в климата и 
т.н. Мрежата на интернет се използва предимно за осигуряване на комерсиални услуги. 
Цифровите иновации, насочени към положителни социални ефекти държат миноритарен дял, 
тъй като често не успяват да съберат необходимата маса от потребители, които да запълнят 
нишите по разрешаването на проблемите. Нещо повече – за научната общност самите 
цифрови социални иновации са нововъзникваща област на изследване. Като такава липсват 
достатъчно данни за това как най-оптимално да бъдат използвани цифровите инструменти.    
2. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ 

Социалните иновации обичайно са процес, насочен към задоволяване на социални 
нужди, постигайки по-висока резултатност от съществуващите до тогава подходи. 
Едновременно с това те изграждат капацитета на отделни лица или цели общности да 
действат ефективно в дългосрочен план (The Young Foundation, 2012).  

А какво са цифровите социални иновации? Европейската комисия ги определя като: 
„вид социални и съвместни иновации, в които иноваторите, потребителите и общностите си 
сътрудничат с помощта на цифрови технологии за съвместно създаване на знания и решения 
за широк спектър от социални нужди и мащаб, който е бил невъобразим преди възхода на 
интернет “ ((Bria, et al., 2015, с. 5). Видно от определението, ЦСИ са още една възможност за 
постигане на общите цели на обществото по пътя към устойчивото развитие. На тази основа 
можем да кажем, че цифровите социални иновации са позиционирани в пресечната точка на 
иновациите общо, дигиталните технологии и стремежа към отговори на належащи социални 
въпроси. Така интеграцията между социалните иновации и цифровите технологии може да се 
търси на три основни нива:  

 като подкрепа за социалните иновации. Цифровите технологии създават възможности 
за по-широка свързаност, удобство и простота и така повишават ефективността на действие 
на социалните иновации. Пример за такова взаимодействие е хакатонът92 SocialHack Nou 
Barris, организиран през 2018 г. в Барселона от Sharing Academy и OuiShare за да привлече 
социалните иновации чрез технологии в един от районите на Барселона с най-големи 
неравенства Ну Барис. Наличният индекс на семейния доход показва, че единадесет от 
кварталите на Ну Барис са с население, живеещо под прага на бедност, измерен за Барселона. 
Програмисти, графични дизайнери, социални работници, експерти по маркетинг и дигитална 
общност, предприемачи, членове на по-активни асоциации на Nou Barris и т.н.работят на 
хакатона 36 часа без прекъсване за да търсят решения за преодоляване на проблема.93 Друг 
пример е проектът EchOpen, в който са включени експерти, дизайнери, програмисти и 

                                                 
92 Хакатонът е технологично събитие за разработване на софтуерни проекти. Хакатоните най-често съчетават 
съзтезателен и колаборативен характер чрез образуването на отбори и награждаване на тези, които са се 
отличили като най-добри по различни критерии. Това позволява на хакатоните да привлекат хора с различна 
мотивация да се включат. Типична продължителност е събитие от 48 часа без прекъсване, но има и други 
варианти - https://bg.wikipedia.org 
93 www.barcelona.cat. 
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голяма онлайн общност за съвместно разработване на евтини решения за диагностична 
ориентация в болници, базирани на отворени и мобилни ултразвукови технологии94. 
Ултразвуковата технология обикновено е вградена в голямо оборудване, което изисква 
пациентите да се придвижват до болница. Проектът разработва устройство, представляващо 
преносимо ултразвуково изображение или инструмент за медицинска визуализация, 
предназначен да придружава здравните специалисти до пациентите. Така парамедиците в 
отдалечените райони могат да изпращат данните чрез мрежата и да получават обратна връзка 
от лекарите от разстояние.  

 като осигуряване на възможности за създаване на нови социални иновации, 
използвайки мрежовия ефект на колективната мисъл в широк мащаб (Scearce, Kasper & 
Grant, 2009). Създавайки децентрализирани форми на сътрудничество, се откриват нови 
форми на социални иновации с огромен потенциал. Един такъв пример е проектът Cities-4-
People, който се организира в пет европейски града (в Оксфордшир, Англия; Хамбург, 
Германия; Будапеща, Унгария; Трикала, Гърция; и Истанбул, Турция). Целта на Cities-4-
People е организиране на сътрудничество между гражданите и техните местни правителства 
за съвместно създаване на устойчиви решения за мобилност въз основа на техните собствени 
местни идеи, знания и нужди95. В подобна насока работи и Seoul Innovation Bureau, който 
включва гражданите на града в проектирането и изпълнението на публичните политики в 
областта на кръговата, социалната и съвместната икономика96. Този тип дигитални социални 
иновации обаче понякога могат да бъдат разрушителни за съществуващите процеси, роли и 
взаимоотношения, особено защото техните форми и въздействия са непредвидими (TEPSIE, 
2014).  

 цифровите инструменти имат властта да променят, да подобрят или дори да нарушат 
организацията и управлението на някои структури в обществото и така да отворят път на 
нови възможности за социални иновации. Всъщност това е непряка форма на цифрови 
социални иновации, но притежаваща голям потенциал. Например засилената роля на 
гражданските организации и общности може да балансира условията в полза на 
мнозинството (дори и за лицата, които не използват цифровите технологии), както е в 
Естония. Регламентираната свобода на информацията е законодателно установена и 
позволява на гражданите достъп до електронните данни, които правителството използва за 
тях, Гражданите и бизнеса могат да поискат информация за това кои публични или други 
агенции са използвали тези данни и с каква цел (TEPSIE, 2014, p. 72). А отварянето и 
визуализирането на данните за държавния бюджет на естонското правителство създаде по-
голяма прозрачност по отношение на публичните разходи.  

Отварянето и споделянето на публични данни от страна на националните и местните 
власти позволява на гражданите и организациите да създадат несъществуващи до сега 
общественополезни услуги. 400 местни правителства, работят с FixMyStreet на My Society за 
ангажиране на гражданите при идентифицирането на местни проблеми (Bria, et al., 2014, p. 
29). 

Интересен пример за трансформираща дейност е тази на  Chaos Computer Club в 
Германия - най-голямата европейска хакерска асоциация, чиято дейност варира от 
технически изследвания и проучвания през кампании, събития, политически съвети, 
прессъобщения и публикации, до функционирането на анонимни услуги и средства за 
комуникация97. Поделенията на клуба предоставят информация по различни технически и 
обществени въпроси, като например наблюдение, неприкосновеност на личния живот, 
свобода на информацията, хактивизъм, сигурност на данните и др. 

                                                 
94 https://digitalsocial.eu/case-study/79/echopen. 
95 https://cities4people.eu/. 
96 https://digitalsocial.eu/case-study/78/seoul-innovation-bureau.  
97 https://www.ccc.de/.  
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Примерите показват, че сферата на дейност на цифровите социални иновации няма 
фиксирани граници. Тя се разпростира сред публичния сектор, частния сектор, третия сектор 
и гражданските движения и пресича различни области - здраве, благосъстояние и 
приобщаване, наука, култура и образование, иновативни социално-икономически модели, 
енергия и околна среда, участие в управлението и обществените услуги.  

 
3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДКРЕПА ЗА ЦИФРОВИТЕ СОЦИАЛНИТЕ 

ИНОВАЦИИ 
Действието на цифровите социални иновации инициира начини за работа, ускоряващи 

както научноизследователската и развойна дейност, така и производителността, съчетавайки 
устойчивия растеж на иновациите със сближаването и устойчивото развитие. 
Участието на граждански групи и организации (включително групите в неравностойно 
положение) е допълнителен принос за справяне с обществените и местните 
предизвикателства, което също е стъпка към устойчивото развитие. Прилагането на 
цифровите платформи за насърчаването на научноизследователската и развойна дейност 
позволява иновационен процес, ангажиращ ключовите заинтересовани страни в 
предоставяне на обществени блага, максимизиращи възвращаемостта за всички граждани.  

Бързото разширяване на цифровизацията води до нови въпроси, свързани с разбирането 
и анализа на социалните иновации. Възникват все по-сложни и разнообразни явления, чиито 
измерения излизат извън стандартните определения и затрудняват точните дефиниции. 
Освен това, в конкуренцията за лидерство в онластта на цифровите социални иновации 
Европа все още значително изостава. Доклад от началото на 2019 г. (World Economic Forum, 
2019) показва, че:  

 през 2015 г. частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) в ЕС изостават спрямо тези в САЩ с около 90 млрд. долара, докато публичните 
инвестиции в НИРД остават под нивото от 2010 г; 

 инвестициите в НИРД в Европа са неравномерно разпределени. 90% от тях могат да 
бъдат намерени само в осем държави-членки на ЕС;  

 европейските иновативни компании са изправени пред глобална конкуренция за 
технически и предприемачески човешки капитал. Прогнозите са, че до 2020 г. ще останат  
760 000 незаети позиции за специалисти по информационни и комуникационни технологии. 

Още в края на 70-те години на миналия век, след дискусията за заплахата за 
конкурентноспособността на Европа от информационните и компютърните технологии, 
информационното общество се превърна в ключова област на политиката в ЕС (Shahin & 
Finger, 2009). ЕК осъзнава, че е необходимо да използва интернет за подобряване на 
собствения си процес на управление (Shahin, 2008) и да осигури по-сериозна подкрепа на 
иновациите, свързани с прилагането на цифровите технологии. Затова водещите политики на 
ЕС като стратегията „Европа 2020“, последвана от Лисабонската (ите) стратегия (и), 
последователно имаха компонент, свързан с ИКТ (съответно eEurope, i2010 и Програмата в 
областта на цифровите технологии) (TEPSIE, 2014).  

Основното предназначение на Стратегия „Европа 2020“ е да съдейства за цялостното 
подобряване на социално-икономическите условия в Европа. Последната предлага визия за 
постигане на високи нива на заетост, производителност и социално сближаване чрез 
конкретни действия на равнището на ЕС и на отделните държави при обща цел - по пътя на 
интелигентен, устойчив и ориентиран към  обществото растеж. ...  Така в доразвитие на 
Стратегия Европа 2020 е и Стратегията за Цифровия единен пазар за Европа от 2015 г. с 
основна своя цел разширяване на цифровата икономика и повишаване 
конкурентоспособността на ЕС в областта на цифровите технологии, чрез комплекс от 
законодателни и други мерки особени в три „стълба“ - по-добър достъп до онлайн продукти 
и услуги, по-добри условия за развитие и процъфтяване на цифровите мрежи и услуги и 
стимулиране на растежа на европейската цифрова икономика. (Andreeva & Yolova, 2019, с. 
182).  
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Две от седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 2020“  са Съюзът за 
иновации и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. И двете инициативи 
подчертават ключовата необходимост от използването на цифровите технологии и водещата 
роля на цифровите социални иновации, за да може ЕС да изпълни амбициите си до 2020 г. 
Съюзът за иновации набелязва над 30 точки за действия, с които да подобри условията и 
достъпа до финансиране за научни изследвания и стимулиране на социални иновации 
(European Commission, 2011). Тъй като инвестициите на ЕС в научни изследвания все още 
изостават от тези в САЩ, са необходими допълнителни мерки за постигане на 
конкурентоспособност в рамките на глобализацията. В тази насока функционира Програмата 
в областта на цифровите технологии за Европа. Тя очертава осем стълба на политики за 
развиване на цифровата икономика (European Commission, 2010). Един от тях е „Научни 
изследвания и иновации“, който набляга на факта, че Европейският съюз се нуждае от 
адекватно финансиране на научните изследвания, за генериране на новаторски идеи и  
постигане на бъдещ растеж.  

От 2014 г. „Хоризонт 2020  предоставя подкрепа чрез осигуряване на финансиране за 
научноизследователска и развойна дейност и иновации. За тези цели в периода 2018-2020 г. 
са предвидени 30 милиарда евро. На 1 юли 2019 г. Европейската комисия обяви превода на 
последния и най-голям годишен транш - 11 милиарда евро - по програмата за финансиране 
на научните изследвания и иновациите на ЕС „Хоризонт 2020“ през последната година на 
програмата98.  

Европейската комисия подкрепя и две важни инициативи на ЕС, насочени към 
цифровите социални иновации. Една от тях е CAPS (Колективни платформи за повишаване 
на информираността), използваща ИКТ инструменти и мрежи за подпомагане и стимулиране 
на нови форми на устойчивост и социални иновации. Прилаганият подход е насочен към 
самите хора и има за цел активното им включване в многоизмерни общности, които 
същевременно са обвързани в по-широки социални, икономически и демократични 
системи99.  По-конкретно, CAPS съдейства за разширяване на осведомеността за социалния 
свят; околната среда и други сфери на устойчивото развитие  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Голяма част от ежедневието на хората в днешно време е изнесена в социалните мрежови 
платформи и стойността на отвореното сътрудничество бързо нараства. Дори и обикновените 
хора използват блогове, уикита, социални мрежи и стотици други платформи за 
сътрудничество. Чрез тях те могат да управляват ежедневния си живот, да решават социални 
предизвикателства и бизнес проблеми и да участват в електронни кампании, краудфандинг и 
краудсорсинг. От своя страна използването на цифровите мрежови платформи за справяне 
със социалните нужди увеличава достъпността и възможността за възпроизвеждане на 
даденото решение или услуга сред хора в широк спектър от социални и икономически среди.  

Новите иновационни модели се характеризират с някои моменти на несигурност. Тъй 
като все още са нововъзникващи области, е възможно да се появят затруднения при 
намирането на баланса в комбинациите между онлайн и офлайн организации и 
сътрудничество. Необходимо е да се уточни до каква степен е целесъобразно да се приложи 
отвореност на данни, групи и мрежи от иноватори и потребители.  

Същевременно обаче практиката показва, че цифровите социални иновации могат да 
подобрят комуникацията между заинтересованите страни и общностите. Усъвършенстваните 
цифрови инструменти, използването на колективния интелект и иновативността на бизнеса в 
отворени мрежови платформи имат потенциала да редуцират технологичната, 
бюрократичната и икономическа тежест по създаването и предоставянето на иновативни 
решения. Всички тези фактоеи съдействат за укрепване на социалната структура в 

                                                 
98 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/commission-invest-%E2%82%AC11-billion-new-solutions-
societal-challenges-and-drive-innovation-led 
99  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-awareness 
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обществото и постигане на отговори, които са в синхрон с устойчивото развитие. Нещо 
повече – създават се предпоставки за балансиране на творчеството с устойчивостта.  

Дигиталните социални иновации представляват богата и разнообразна област на 
действия - нови модели на обучение, широк достъп до знания и образование, идеи за 
подобряване на качеството на околната среда и политически промени. Осъзнавайки 
важността на проблема, Европейската комисия е предприела множество стъпки за подкрепа 
на цифровите социални иновации, но все още е необходима сериозна работа за постигане на 
стабилна конкурентноспособност и впрягане на колективния интелект в посока устойчиво 
развитие.   
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ДЕТСКАТА БЕДНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В КОНТЕКСТА НА 
БРЕКЗИТ 

 
Ивелина ДИМИТРОВА 

РЕЗЮМЕ 
 

С приемането на стратегия „Европа 2020“ през 2010 г. ЕС и отделните страни членки 
се задължиха да вложат усилията си в постигането на няколко основни цели. Ключово 
място сред последните намира стремежът за ограничаване разпространението на 
бедността сред европейските граждани, като особен акцент бе поставен върху 
подобряване живота на най-малките членове на обществото, децата. След референдума 
във Великобритания през 2016 г. и последващото уведомление за напускане на ЕС, целите по 
повишаване на жизнения стандарт на лицата под 18 години останаха на заден план, 
изглеждайки напълно изоставени в определени случаи. Това повдига въпроса, възможно ли е 
прекъсването на детската бедност и на каква цена може да бъде постигната тази цел? 
Ключови думи: детска бедност, Брекзит, социално изключване 
 

CHILD POVERTY IN THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF 
BREXIT 

 
Ivelina DIMITROVA 

ABSTRACT 
 

With the adoption of the strategy Europe 2020 in 2010, the EU and individual Member States 
committed themselves to step up their efforts to achieve several key objectives. A key place among 
the latter is the goal to limit the spread of poverty among European citizens, with emphasis on 
improving the lives of the youngest members of society - children. Following the UK referendum in 
2016 and the subsequent withdrawal notification to the EU, the targets for raising the standard of 
living of people under the age of 18 were left in the background, looking abandoned in certain 
cases. This raises the question, is it possible to break the child poverty and at what price this can be 
done? 
Key words: child poverty, Brexit, social exclusion 
 

През 2010 г. Европейският съюз приема стратегия „Европа 2020“, която отразява 
стремежите на Общността и страните членки за следващото десетилетие. Стратегията и 
заложените в нея цели следва да превърнат европейската икономика в по-конкурентна сила, 
а европейските граждани – в по-образовани и сигурни в своето битие индивиди. Сред 
основните елементи за постигането на този план е извеждането на поне двадесет милиона 
души от бедност, като особен акцент е поставен върху децата, разглеждани като бъдещото на 
ЕС. Всяка от страните членки е призвана самостоятелно да определи целите си, без ЕС да 
поема конкретни задължения за отделните възрастови групи. България заявява стремежа си 
чрез „Национална програма за развитие: България 2020“ (2012) да подобри монетарното 
състояние на поне 78 хил. деца до края на десетилетието. Подобни политики са в сила от 
значително по-дълъг период в Обединеното кралство. През 1999 г. страната си поставя 
амбициозната задача бедността сред най-малките да бъде напълно изкоренена в рамките на 
поколението или проблемът да не съществува до 2020 г. (Blair, 1999). През 2010 г. 
Обединеното кралство приема т.нар. Закон за детската бедност. Чрез последния страната 
определя цели, които пряко кореспондират с определени елементи от стратегия „Европа 
2020“. Основна задача, предвидена чрез Закона за детската бедност, е относителната 
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монетарна ощетеност сред децата да бъде сведена до 10%100 (отклонение от предходни 
изявления за пълно отстраняване на проблема). 

В периода 2010 – 2015 г. не се наблюдава значително подобрение в дела на монетарно 
депривираните деца (вж. табл. 1), като техният процент нараства на ниво ЕС (Eurostat, 
2019a). Но резултатите са много по-оптимистични при разглеждането на индикатора „риск от 
бедност или социално изключване“. За същия период, прилагайки последния, страните 
отчитат подобрение в живота на малко над 0,5 милион души под 18 години. Но през 2016 г. 
разговорът рязко придобива нови измерения. Годината може условно да се приеме за 
началото на периода на преход както за ЕС, така и за една конкретна държава и 
наблюдаваните от нея резултати до този момент. 

Таблица 1 
Детска бедност в периода 2010-2015 г. (%) 

Монетарна бедност 
 ЕС България Румъния Обединено кралство 
2010 21,0 26,7 32,1 20,4 
2015 21,2 25,4 38,1 19,9 

Риск от бедност или социално изключване 
2010 27,6 49,8 48,1 29,7 
2015 27,1 43,7 46,8 30,3 
Източник: Евростат 
 

През 2016 г. Обединеното кралство провежда референдум за оставането си или 
напускането на ЕС, или това е още годината на Брекзит. Резултатите открояват желанието за 
отделяне на държавата, въпреки липсата на пълен консенсус. Северна Ирландия и 
Шотландия се обявяват против напускането на Съюза. Референдумът и постигнатите чрез 
него резултати нямат задължителен характер, но през март 2017 г. страната официално 
задейства чл. 50 от Договора за Европейския съюз, осигуряващ правото на всяка страна-
членка на ЕС доброволно да се оттегли от Съюза. 

Появата на Брекзит на политическата, а и икономическа, сцена измества на заден план 
поставените предходни цели. Приоритет придобиват новите отношения между Обединеното 
кралство и Съюза. На общоевропейско равнище новата реалност оказва слабо негативно 
влияние върху задачите, по които се работи, а именно подобряване на живота на най-
малките. В голямата си част държавите отчитат спад в нивата на бедност. Основното 
наблюдавано сътресение е това в концепцията за социална кохезия. Същото не може да бъде 
казано за Обединеното кралство, където монетарната депривация придобива нови размери, а 
животът на домакинствата търпи постоянни промени. Детската бедност в страната достига 
равнища от периода на световната финансова криза, заличавайки постигнатото до този етап. 
В допълнение, Институтът за фискални изследвания във Великобритания предвижда броят 
бедни деца да нарасне до близо 5 мил. до 2021 г. или приблизително 37% от всички деца в 
страната (Hood & Waters, 2017), при финансово депривирани 4,1 млн. деца за периода 
2017/2018 г. 

Следва да се потърси отговор на въпроса кои са основните причини за рязката промяна в 
благосъстоянието на децата в Обединеното кралство, тъй като макар Брекзит да оказва 
значително влияние, това не е единственият действащ фактор. На първо място, трябва да се 
разгледа т.нар. Социална реформа и Закон за труда от 2016 г. Последният документ измества 
съществуващия Закон за детската бедност и всички заложени чрез него цели. Основен довод 
за това изменение е разглеждането на текущите индикатори като ненадеждни и отразяващи 
живота на населението по нереалистичен начин. Въвеждат се нови инструменти 
(образователно равнище на децата и деца, живеещи в безработни и дълготрайно безработни 
                                                 
100 Както България, така и Обединеното кралство определя своите цели, съсредоточавайки се най-вече върху 
детската монетарна бедност, въпреки че стратегията предвижда работа по индикатора „риск от бедност или 
социално изключване“, който е много по-всеобхватен от чисто финансовата страна на бедността като проблем.  
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домакинства), но без да има определени цели по същите. Твърдението, че монетарните 
индикатори могат да представят ситуация, различна от реалната, не е напълно лишено от 
логика101. При все това, не е разумно да се отхвърля връзката между разполагаемите доходи 
на домакинствата и позицията им над или под границата на бедност. В резултат, 
Обединеното кралство поема ангажимента да продължи публикуването на информация по 
предходните инструменти (относително бедни; абсолютно бедни; деца в домакинства с 
нисък доход, които са и материално ощетени; устойчивост на дела деца в риск от бедност), 
но без да се задължава с изпълнението на предходно определените цели. В този смисъл, 
държавата не разполага с цели за подобряване благосъстоянието на лицата под 18 години 
нито чрез Социална реформата и Закон за труда от 2016 г., нито по стратегия „Европа 2020“, 
по която все още е страна до официалното напускане на Съюза или в зависимост от вида на 
сключената сделка. 

Освен вече посочените изменения, реформата засяга и социалната политика и достъпа на 
домакинствата до социална защита. През април 2016 г. официално се взема решение за 
замразяване на повечето видове помощи и т.нар. данъчни кредити за период от четири 
години, т.е. до 2020 г. През същата година се намалява и максималният размер на социалните 
трансфери, които могат да бъдат получавани от едно лице или домакинство. Тези изменения 
засягат и помощите, по които бенефициенти са деца, както и различните инструменти на 
социалната политика с детски елемент, сред които са детски данъчен кредит и помощ при 
майчинство. Промените идват след тригодишен период на наложена горна граница на 
размера, с който трансферите могат да бъдат изменяни. В този етап поставеното ограничение 
често е под инфлационното равнище. В резултат, след 2013 г. връзката цени-помощи се 
прекъсва. Нарушава се традиционното дотогава увеличение на инструментите на социалната 
политика с процент по-висок или равен на инфлационното равнище. Следователно, след 
2016 г. домакинствата (и най-вече тези с деца) продължават да получават помощи в 
непроменен размер, но същите позволяват все по трудно да се посрещнат обичайните 
разходи. Наблюдава се не спад в доходите, а намаление в покупателната способност и 
подкрепа от страна на държавата. В резултат на посочените промени и пенсионни плащания, 
които не са засегнати от реформите, делът на бедните деца превишава този на лицата в 
пенсионна възраст без значение дали се използва прагът на бедност преди или след 
извършването на жилищни разходи като ипотека, наем и т.н. (вж. табл. 2). Особено 
притеснителен е фактът, че нивата на детска бедност са двойно по-високи дори когато 
Законът за детска бедност и поставените чрез него цели за повишаване на детското 
благосъстояние са в сила. 

През 1990 г. Обединеното кралство подписва Конвенцията за правата на детето, 
документ и отговорности, възприети от всички страни-членки на ЕС. Конвенцията 
предвижда правата на детето да се разглеждат като защитна мрежа, която осигурява 
минимален стандарт на живот без значение текущият политически или икономически 
климат. Чл. 27 предвижда, че „родителят/родителите или други лица, отговорни за детето, 
имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови 
възможности условията за живот, необходими за развитието на детето. Държавите-страни по 
Конвенцията… предприемат необходимите мерки с цел да подпомагат родителите и други 
лица, отговорни за детето, да осъществяват това право и в случай на нужда предоставят 
материална помощ и програми за подпомагане…“.  Въпреки задължението си по този 
документ, а и пред самите деца, това право е нарушено, когато нов елемент е представен в 
Обединеното кралство чрез социалната реформа от 2016 г. Този елемент е познат като лимит 
за две деца. Лимитът е в сила от 6 април 2017 г. Същият предвижда ограничение пред броя 
деца, за които едно домакинство има право да получава трансфер102. Всяко трето родено дете 

                                                 
101 При измерване на бедността чрез относителни индикатори е възможно отчитане на по-ниски нива, дори 
когато липсва реално изменение в състоянието на лицата под линията на бедност.   
102 Размерът на плащането (child tax credit или universal credit, където е засегнат детския елемент), до който 
домакинството с трето или следващо дете, родено след 6 април 2017 г., няма да има достъп е в размер на £2780 
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в дадено домакинство след 6 април, няма право на този вид плащане, но в определени случаи 
са възможни изключения (напр. раждане на близнаци, като един от тях е трето дете за 
семейството).   

Таблица 2 
Дял на лицата в риск от бедност в Обединеното кралство по възрастови групи и 

според вида на прилаганата линия на бедност (%) 
 Деца Лица в пенсионна възраст 

Преди жилищни 
разходи 

След жилищни 
разходи 

Преди жилищни 
разходи 

След жилищни 
разходи 

2008/2009 22 30 20 16 
2009/2010 20 30 18 15 
2010/2011 18 27 17 14 
2011/2012 18 27 16 13 
2012/2013 17 27 16 13 
2013/2014 17 28 16 14 
2014/2015 19 29 16 14 
2015/2016 20 30 17 16 
2016/2017 19 30 17 16 
2017/2018 22 30 18 16 
Източник: Department for Work & Pensions 
 

Въвеждането на това ново ограничение премахва правото на определен вид социална 
защита и предпазна мрежа за част от деца. В допълнение, лимитът оказва влияние не само 
върху третото дете и всяко следващо след него, а и върху първите две деца, тъй като 
намалената защита, предоставяна от държавата, води и до по-ограничен семеен бюджет, 
който следва да се разпредели между повече лица. Ситуацията добива дори още по-тревожен 
вид, когато се вземе под внимание, че „лицата, родени в домакинства с ниски доходи, често 
имат ограничени възможности“ (Philipova, 2018, p. 208) в по-нататъшните си живот и 
развитие. Остава спорен и въпросът доколко е етично въвеждането на мярка тежестта, от 
която се прехвърля най-вече върху децата, които нямат право на избор, а само понасят 
резултатите от решенията на своите родители и политическите настроения в настоящия 
момент. Макар идеята за въвеждането на подобен инструмент да е осъждана от институции 
като ООН и фондация „Джоузеф Раунтрий“, решението бива оправдавано с необходимостта 
от намаляване зависимостта от защитата на социалната политика и преминаване към 
заплатен труд. Подобна идея се защитава от редица автори, но първа стъпка преди 
ограничаване достъпа на домакинствата, особено тези с деца, до социална защита следва да 
бъде подготовката на пазара на труда. 

Към октомври 2017 г. по данни на Офиса за национална статистика малко над 900 хил. 
души в Обединеното кралство са заети по т.нар. договори с нулеви часове. Въпреки че 
лицето се приема за трудово заето при тези договори, работодателят не е задължен (освен 
ако не е посочено друго) да осигурява минимален брой работни часове, а лицето получава 
заплащане единствено за реално отработеното от него време. Договорите не са лишени от 
определени положителни елементи, сред които гъвкавост на работното време, възможност за 
отказване на определени часове и т.н. Но същите тези преимущества могат да бъдат 
разглеждани и под формата на негативи, като „може да се прояви и ситуация, на поставяне 
на работниците в зависимост и неяснота кога и дали ще работят на следващия ден“ 
(Благойчева, 2019, стр. 79).  Несигурността на договорите с нулеви часове е разпозната чрез 

                                                                                                                                                                  
на годишна база за дете. Но домакинството може да получава детска помощ за всяко едно дете. Размерът на 
социалната помощ варира според поредността на детето в семейството (£13,7 на седмица за всяко второ или 
следващо дете). 
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Закона за детската бедност от 2010 г., който определя необходимостта същите да бъдат 
преразгледани от Правителството, което следва да гарантира справедливо заплащане, 
минимална работна заплата и защита на работещите и най-вече на заетите родители. 
Проблемът за трудовата заетост, която не плаща, не следва да се подценява. 

Не на последно място трябва да се вземат под внимание задълженията на Обединеното 
кралство, по които децата са засегната страна, докато страната продължава да бъде част от 
ЕС. Тук следва да се разглеждат такива документи като Хартата на основните права на ЕС. 
Чрез чл. 24 (2) се определя, че „при всички действия, които се предприемат от публичните 
власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да 
бъде от първостепенно значение“. Тези права вече биват нарушавани в страната чрез 
реформите в социалната политика от 2016 г. В зависимост от сделката, която държавата и ЕС 
постигнат, ще се определят и задълженията по Хартата, но самото напускане на Общността е 
предпоставка за тяхното отхвърляне. Правата на лицата и задълженията на различните 
органи са в по-голямата си част с непротиворечив характер, което предполага, че 
придържането към Хартата ще продължи, но това твърдение следва да се подложи под 
съмнение, имайки предвид текущите наблюдавани отклонения. 

Разбирането на всички тези фактори, които са в действие в Обединеното кралство е от 
първостепенна важност, тъй като те не са специфични единствено и само за конкретната 
държава. Част от посочените елементи и проблемни зони могат да бъдат открити в повечето 
страни членки. Докато Обединеното кралство следва да осигури на своите граждани трудови 
позиции, които гарантират заплащане и съответно живот над границата на бедността, същото 
се отнася както за ЕС като цяло, така и за редица страни членки, към които може да бъде 
причислена и България. Въпреки повишения трудов интензитет сред лицата, в чиито 
домакинства живее поне едно дете, не се наблюдава значително изменение в 
благосъстоянието на последните. През 2017 г. над 6% от домакинствата с деца, в които 
възрастните работят близко до потенциално възможното, остават под границата на 
бедността, а в определени държави, сред които Естония, Люксембург и Румъния този дял 
надхвърля 9% (Eurostat, 2019b).  

С наближаването на края на десетилетието е очевидно, че целите по стратегия Европа 
2020 поне в частта ограничаване дела на лицата, живеещи с финансови ограничения, няма да 
бъдат изпълнени. Последното е вярно без значение от прилагания индикатор. 
Обезнадеждаваща е наблюдаваната реалност, в която съществуват множество документи за 
защита правата и интересите на деца, безброй инструменти и цели, които остават 
неизпълнени или биват в последствие отхвърлени, в контекста на влошаващото се битие на 
най-малките. По прогнозни данни напускането на ЕС от Обединеното кралство няма да  има 
положителен ефект (поне в краткосрочен план), а напротив – всеки възможен вариант на 
споразумение ще доведе до забавяне на икономиката и допълнително пропадане под линията 
на бедност на хиляди деца и техните домакинства, за част от които последната защитна 
мрежа няма да е в действие. Типа на постигнатите отношения ще окаже влияние и върху 
икономиките на останалите страни членки чрез новите търговски отношения, изменения в 
задълженията към общия бюджет и получаваните трансфери от различните фондове. До 
разрешаване на ситуацията, а и в периода след осъществяването на Брекзит, от особена 
важност са действията на социалните политики във всички страни, които следва да 
подсигурят, че политическите изменения няма да заличат постигнатото подобрение в 
жизнения стандарт на децата и техните семейства. 
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АСПЕКТИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОПЕРАТИВНИЯ ЛИЗИНГ ВЪВ 
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

 
Росица, ИВАНОВА 

 
РЕЗЮМЕ 

 
От началото на 2019 г. е в сила новият МСФО 16 „Лизинг“за предприятията, които 

изготвят и представят финансовите си отчети на базата на Международните 
счетоводни стандарти. Промените в СС 17 „Лизинг“ за предприятията, които изготвят и 
представят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти, 
са в сила от 23.02.2019 г. Същевременно с това, в края на 2018 г. бяха направени изменения в 
ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г., с които настъпват съществени промени при третирането 
за данъчни цели на приходите и разходите по договори за оперативен (експлоатационен) 
лизингов договор. Промените в ЗКПО са във връзка с точното, вярно и честно определяне 
на финансовия резултат за данъчни цели при лизингополучатели по договори за оперативен 
лизинг, а следователно и на дължимия от тях данък за сметка на печалбата (корпоративен 
данък). 

С промените в счетоводните стандарти и ЗКПО настъпват промени както в 
счетоводното отчитане на договорите за оперативен лизинг, така и при представянето на 
оперативния лизинг във финансовите отчети на предприятията. 

Обект на разглеждане в доклада е СС 17 „Лизинг“, а предмет – промените в 
стандарта, свързани със счетоводното отчитане, представянето и оповестяването на 
оперативния лизинг във финансовите отчети на предприятията.  
Ключови думи: оперативен лизинг, лизингови активи, лизингодател, лизингополучател, 
анализ 

 
ASPECTS OF PRESENTING OPERATING LEASES IN THE FINANCIAL 

STATEMENTS OF THE COMPANIES 
 

Rositsa  IVANOVA 
 

ABSTRACT 
 

As from the beginning of 2019, the new IFRS 16 “Lease” becomes effective for enterprises that 
prepare and present their financial statements in accordance with the International Accounting 
Standards. For the enterprises that prepare and present their financial statements in accordance 
with the National Accounting Standards the amendments of AS 17 “Lease” become effective as 
from 23.02.2019. At the same time, the amendments of the Corporate Income Tax Act made at the 
end of 2018, effective as from 01.01.2019, introduce some material changes in the treatment of 
income and expenses under operating lease agreements for tax purposes. The amendments of the 
Corporate Income Tax Act refer to the correct, true and fair determination of the financial result of 
lessees under operating lease agreements for tax purposes, and therefore of the income tax they due 
(corporate tax). 

The amendments of the accounting standards and of the Corporate Income Tax Act result in 
changes of the accounting of operating lease agreements and of the presentation of the operating 
lease in the enterprises’ financial statements. 

This publication studies AS 17 “Lease”, and its subject matter covers the amendments of the 
standard with regard to the accounting, presentation and disclosure of operating lease in the 
enterprises’ financial statements.  
Key words: operating lease, lease assets, lessor, lessee, analysis 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В края на 2018 г. бяха направени промени в ЗКПО103 относно данъчното третиране на 
приходите и разходите по договори за оперативен лизингов договор, а в началото на 2019 г. – 
примени и в СС 17 „Лизинг“.104 Промените в счетоводните стандарти, както и в данъчния 
закон относно формирането на финансовия резултат на предприятията, имащи договори за 
оперативен лизинг, водят до промени в счетоводното отчитане, също така в представянето и 
оповестяването на оперативния лизинг в техните финансови отчети.  

Предприятията, които изготвят и представят финансовите си отчети на националната 
счетоводна база (Националните счетоводни стандарти) следва да спазват принципните 
постановки на СС 17, а предприятията, възприели за счетоводна база Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО) за изготвяне и представяне на финансовите си 
отчети, следва да прилагат изискванията на СС 17 в частта му за представянето на 
оперативния лизинг. Измененията в СС 17 влизат в сила в тридневен срок от обнародването 
на Постановление на МС №27 от 14 февруари 2019 г. в Държавен вестник, а именно ДВ 
бр.15 от 19 февруари 2019 г. Това е така, тъй като в Постановлението на МС на Р. България 
не е упомената преходна разпоредба, която да урежда датата, от която промените в СС 17 
влизат в сила. Следователно тези промени се отнасят за изготвянето и представянето на 
финансовите отчети на предприятията, които обхващат периоди след 23 февруари 2019 г. 
Или промените в СС 17 ще се прилагат за първи път при изготвянето и представянето на 
годишните финансови отчети на предприятията за 2019 г.  

 
2. ОПЕРАТИВЕН (ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН) ЛИЗИНГ  

Съгласно СС 17 лизинговият договор е „споразумение, по силата на което наемодателят 
предоставя на наемателя срещу еднократно плащане или серия от плащания (наем) правото 
на ползване на определен актив за договорен срок.“105  

В СС 17 са дефинирани поотделно договорите за финансов лизинг и за оперативен 
лизинг, като класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на 
лизинговия договор. Финансовият лизинг се определя като лизингов договор, при който 
наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и изгоди, 
свързани със собствеността върху актива. Като оперативен лизинг се класифицира всеки 
друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. От гледна 
точка на текущото счетоводно отчитане и периодичното представяне във финансовите 
отчети на предприятията финансовият лизинг се разграничава от оперативния лизинг в 
съответствие с принципа „предимство на съдържанието пред формата“.106 Това е един от 
принципите за признаване, оценяване и представяне на позициите във финансовите отчети 
на предприятията, регламентиран  в Закона за счетоводството.107 Съгласно този принцип 
сделките се отразяват счетоводно и се признават във финансовите отчети на предприятията 
според тяхната същност, а не съобразно правната им форма, т.е. формата на договора.  

Във връзка със счетоводното отчитане, признаването, оценяването и оповестяването на 
оперативния лизинг във финансовите очети на предприятията е необходимо да се вземат под 
внимание както редица определения, дадени в СС 17, така и промените в стандарта, които са 
в сила, както посочихме по-горе, от 23 февруари 2019 г.  

                                                 
103 ДВ бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 
104 Постановление на МС № 27/14.02.2019 г., ДВ  бр. 15/19.02.2019 г., за изменение на НСС, приети с 
Постановление на МС № 46/21.03.2005 г., обн. ДВ бр. 30/07.04.2005 г., изм. и доп. ДВ бр. 86/26.10.2007г., изм. 
ДВ бр.3/12.01.2016 г. 
105 СС 17, т.2., изм. ДВ, бр. 15/2019 г. 
106 Пак там, т.3.2. 
107 Закон за счетоводството, обн. ДВ бр. 95/8.12.2015 г., изм. бр. 74/20.09.2016 г., изм. и доп. бр. 95/29.11.2016 г., 
бр. 97/6.12.2016 г., изм. бр. 85/24.10.2017 г., бр. 92/17.11.2017 г., изм. и доп. бр. 97/5.12.2017 г., изм. бр. 
15/16.02.2018 г., доп. бр. 22/13.03.2018 г., изм. и доп. бр. 98/27.11.2018 г., бр. 13/12.02.2019 г., бр. 37/7.05.2019 г., 
чл.26/ал.1 
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На първо място това са стимулите при експлоатационен лизинг. Те са определени като 
плащания, извършени от наемодателя (лизингодателя) към наемателя (лизингополучателя), 
свързани с лизинговия договор, или възстановяване или поемане от страна на наемодателя на 
разходите на наемателя по подобрения на наетото имущество, преместването и други 
подобни разходи. Тези плащания по същество се извършват при сключването или 
подновяването на договора за експлоатационен лизинг и са договорени отделно от 
минималните лизингови плащания и условния наем. 

На второ място с важно значение е установяването на началната дата на лизинговия 
договор. За начало на лизинговия договор, в т.ч. на оперативния лизинг, се счита по-ранната 
от следните дати: датата на подписване на договора от наемодателя и наемателя или датата, 
на която двете страни се обвързват с условията по договора.  

На трето място срокът на лизинговия договор е определения период, за който 
наемателят се е договорил с наемодателя да наеме актива. Този срок не може да бъде 
анулиран без да се наруши самото споразумение. 

На четвърто място, от счетоводна гледна точка, интерес представляват действията, които 
следва да извършват наемодателите при договори за оперативен (експлоатационен) 
лизинг. Съгласно СС 17 „Лизинг“ те са следните:108  

1) наемодателят продължава да отчита предоставените активи по силата на договор за 
оперативен лизинг в актива на своя счетоводен баланс;  

2) при положение, че предоставените лизингови активи са амортизируеми активи 
наемодателят продължава да начислява разходи за амортизация в съответствие с 
амортизационната политика, приета от ръководството на предприятието, която е изготвена в 
съответствие с изискванията на приложимите счетоводни стандарти и конкретно СС 4 
„Отчитане на амортизациите“; 

3) разходите, включително разходите за амортизации, извършени във връзка с 
генерирането на приходи от наем по оперативен лизинг, се признават и отчитат като текущи 
разходи и се представят в отчета за приходите и разходите за текущия отчетен период. 
Основание за това е прилагането на принципа на съпоставимост между приходите и 
разходите; 

4) извършените първоначално преки разходи от наемодателя във връзка с договарянето и 
уреждането на оперативния лизинг се признават и отчитат като разходи за текущия отчетен 
период и се представят в отчета за приходите и разходите; 

5) приходите от наем по договори за оперативен лизинг се признават по линейния метод 
за целия срок на лизинговия договор, включително когато постъпленията не се получават на 
тази база. Приходите от извършени услуги, като например застраховки, поддръжка, ремонти, 
охрана, почистване, консумативни разходи и др., се признават в съответствие с изискванията 
на СС 18 „Приходи“;  

6) наемодателят признава общата сума на плащанията за стимули като намаление на 
прихода от наем за целия срок на лизинговия договор на линейна база; 

7) наемодателят продължава да прави преглед за обезценка на отдадения по силата на 
договор за оперативен лизинг актив за обезценка, съгласно поставноките в СС 36 „Обезценка 
на активи“; 

8) към момента на сключването на договор за оперативен лизинг наемодателят - 
производител или търговец, не признава печалба от продажба на дадения под наем актив, 
тъй като договорът не е еквивалентен на продажба. 

На пето място, от счетоводна гледна точка, интерес представляват и действията на  
наемателите, които те следва да извършват при договори за оперативен (експлоатационен) 
лизинг. Съгласно СС 17 „Лизинг“ тези действия са следните: 109 

1) наемателят отчита плащанията по оперативен лизинг (с изключение на разходите за 
услуги, като например за застраховка, поддръжка, охрана, почистване и др.) като текущи 
                                                 
108 СС 17, т.5.1, изм. ДВ, бр. 15/2019 г. 
109 СС 17, т.5.2, изм. ДВ, бр. 15/2019 г. 
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разходи и ги представя в отчета за приходите и разходите за текущия отчетен период по 
линейния метод за целия срок на лизинговия договор, освен ако друга системна база не е 
представителна за времето, през което потребителят използва изгодите от наетия актив, дори 
ако плащанията не се извършват на тази база;  

2) разходите, свързани с допълнителни плащания, например за извършване на текущи 
ремонти и подобрения, за застраховки и поддръжка на наетия актив и други подобни, вкл. 
разходите, свързани със съществувал по-рано лизинг (например разходите по 
прекратяването, подобренията, преместването на наетото имущество и др.), вкл. разходите, 
които ефективно са възстановени чрез споразумението за стимули, се отчитат само от 
наемателя в съответствие с Общите положения и стандартите, приложими към тези разходи. 
Разходите за подобрения на наетите активи не се отчитат като разходи за наем или като 
разходи за текущ ремонт, т.е. те не се признават за текущи разходи и не се представят в 
отчета за приходите и разходите на наемателя за текущия отчетен период. Разходите за 
подобрения на наетите активи се отчитат в увеличение на отчетната стойност на наетите 
дълготрайни материални активи. По този начин, и за наетите дълготрайни материални 
активи по силата на договор за оперативен лизинг, се отнася изискването за 
разграничаването на разходите за ремонт на разходи за текущ ремонт, които се признават за 
текущи разходи и се посочват в отчета за приходите и разходите за текущия отчетен период, 
и на разходи, които водят до подобрение на наетите дълготрайни материални активи и които 
се осчетоводяват в увеличение на тяхната отчетна стойност; 

3) извършените разходи, свързани с подготовката и сключването на лизинговия договор 
(комисиони, такси и др.), се отчитат отделно от наема като текущи разходи и се представят в 
отчета за приходите и разходите за текущия отчетен период;  

4) наемателят признава общата сума от получените стимули като намаление на 
разходите за наем през целия срок на лизинга на линейна база, освен ако друга системна база 
не представя разпределението във времето на ползите за наемателя от използването на 
лизинговия актив. 

На шесто място с важно значение е информацията, която следва да бъде оповестена от 
наемодателите и наемателите в приложението към техните годишни финансови отчети. По 
този начин потребителите на финансовите отчети получават информация за стойността и 
сроковете на сключените договори за финансов и за оперативен лизинг, за вземанията и 
задълженията на страните по договорите, за разпределението на паричните потоци по време 
на срока на договорите и др. информация.  

Наемодателят оповестява следната информация в приложението към годишния си 
финансов отчет:110 1) стойността на предоставените по лизингов договор активи - поотделно 
по финансови и по оперативни лизингови договори; 2) общата сума на вземанията по 
лизингови договори; 3) сумата, отразена като финансови приходи за бъдещи периоди по 
договори за финансов лизинг; 4) отчетната стойност на активите по видове, както и 
начислената към датата на съставянето на финансовия отчет амортизация, когато 
оперативните лизингови договори обхващат значителна част от дейността на наемодателя; 5) 
условните наеми, признати като приход; 6) общо описание на значителните лизингови 
ангажименти на наемодателя. 

Наемателят по лизингов договор оповестява следната информация в приложението към 
годишния си финансов отчет:111 1) стойността на получените по лизингов договор активи - 
поотделно за финансовите и за оперативните лизингови договори; 2) общата сума на 
задълженията по лизингови договори; 3) сумата, отразена като финансови разходи за бъдещи 
периоди по договори за финансов лизинг. 

Счетоводното отчитане, признаването и представянето на лизинговите договори на 
предприятията – лизингодатели и лизингополучатели, следва да е съобразено с изискванията 
на данъчното законодателство на страната. С измененията в ЗКПО, приети в края на 2018 г., 
                                                 
110 СС 17, т.7.1, изм. ДВ, бр. 15/2019 г. 
111 СС 17, т.7.1, изм. ДВ, бр. 15/2019 г. 
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беше регламентирано, че данъчни дълготрайни материални активи са и амортизируемите 
активи с право на ползване във връзка с договори за финансов лизинг, съгласно 
Международните счетоводни стандарти, признати при лизингополучатели.112 Това означава, 
че активите с право на ползване във връзка с договори за оперативен (експлоатационен) 
лизингов договор, които съгласно МСФО са признати при наемателя (лизингополучателя), 
не са данъчни амортизируеми активи113, като те не се въвеждат в данъчния амортизационен 
план114 и за тях не се начисляват данъчно признати разходи за амортизация, т.е. счетоводно 
отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно МСС, 
при лизингополучателите не се признават за данъчни цели. В ЗКПО се посочва, че за 
данъчни цели се признават разходите и приходите, определени съгласно правилата на СС 17 
„Лизинг“ по отношение на оперативния лизинг, приложени към съответните договори за 
оперативен лизинг, като тези суми се третират като счетоводни разходи и приходи за целите 
на закона.115 

 
3. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА СС 17 „ЛИЗИНГ“  

Ще илюстрираме прилагането на принципните постановки в СС 17 „Лизинг“ на 
основата на конкретен пример. 

Предприятие „Алфа“ АД  е собственик на недвижим имот – сграда. Предприятието 
сключва договор за наем (оперативен лизинг) с предприятието „Комфорт“ АД. „Алфа“ АД 
отдава под наем един етаж от притежаваната от него сграда на „Комфорт“ АД за временно и 
възмездно ползване за срок от три години (36 месеца), което се счита за срок на договора за 
оперативен лизинг. Лизинговият договор влиза в сила на 01 май 2019 г. - датата, на която 
двете страни се обвързват с условията по договора. Месечната наемна вноска, която 
наемателят дължи на наемодателя, е определена по следния начин: 

1) за първите три месеца на договора наемна вноска не се дължи (стимул по договора за 
оперативен лизинг); 

2) за следващите 33 месеца от срока на лизинговия договор наемната вноска е в размер 
на 3000 лв. за всеки месец; 

3) при сключването на лизинговия договор наемателят – предприятието „Комфорт“ АД 
заплаща депозит в размер на 6000 лв., който следва да се приспадне от последните две 
дължими наемни вноски (за 35 и 36 месец от срока на наемния договор). 

Наемодателят – предприятието „Алфа“ АД следва да изчисли приходите от наем като 
ги признава през целия 36 месечен срок на договора по линейния метод. Същевременно с 
това предоставеният стимул за първите три месеца от срока на договора също следва да се 
разпредели равномерно по време на целия срок на наемния договор като се отрази в 
намаление на приходите от наем. Следователно общата сума на приходите от наем за целия 
срок на наемния договор ще бъде 99000 лв. (3 месеца х 0 лв. + 33 месеца х 3000 лв.). Сумата 
на прихода от наем, която предприятието „Алфа“ АД следва да признава за текущ приход за 
всеки месец от срока на договора за наем ще бъде 2750 лв. (99000 лв. : 36 мес.) 

Срокът на договора за наем с предприятието „Комфорт“ АД попада в четири календарни 
години, за които наемодателят „Алфа“ АД трябва да съставя годишен финансов отчет за 
всяка година поотделно. Приходите от наем на „Алфа“ АД по години ще бъдат следните: 

                                                 
112 ЗКПО, ДВ бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., чл.50, ал.2 - нова 

113 ЗКПО, чл. 11а./ал.1 – нов, ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Счетоводно отчетените разходи и 
приходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно МСС, при лизингополучатели, не се признават 
за данъчни цели. Активи с право на ползване във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно МСС, 
признати при лизингополучатели, не са данъчни амортизируеми активи. 
114 ЗКПО, чл.55, ал.5 (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез 
сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, 
не е основание за разпределяне на този актив в категория VI. Данъчни дълготрайни материални и нематериални 
активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение 
115 ЗКПО, чл. 11а./ал.2 – нов, ДВ бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г. 
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1) за 2019 г. (от 01.05. до 31.12.)   - 22000 лв. ( 8 мес. х 2750 лв.); 
2) за 2020 г.                                     - 33000 лв. (12 мес. х 2750 лв.); 
3) за 2021 г.                                     - 33000 лв. (12 мес. х 2750 лв.); 
4) за 2022 г. (от 01.01. до 30.04.)   - 11000 лв. ( 4 мес. х 2750 лв.); 
    обща сума на прихода от наем  - 99000 лв. 
Входящият паричен поток, който наемодателят „Алфа“ АД трябва да получи и оповести 

в отчета за паричните потоци за целия срок на наемния договор с наемателя „Комфорт“ АД 
ще бъде различен от признатите приходи за всеки отчетен период и няма да бъде 
разпределен равномерно на линейна база за същите периоди. Това разминаване във времето 
между признатите текущи приходи от наем и входящите парични потоци от наем се дължи 
на прилагането на принципа на начисляването при признаването на приходите при 
наемодателя, респ. на разходите при наемателя. 

Входящият паричен поток от наем за целия срок на наемния договор при наемодателя 
„Алфа“ АД се разпределя по години, както следва: 

1) за 2019 г.   - 21000 лв. (депозит 6000 лв. + 3 мес. х 0 лв. + 5 мес. х 3000 лв.); 
2) за 2020 г.   - 36000 лв. (12 мес. х 3000 лв.); 
3) за 2021 г.   - 36000 лв. (12 мес. х 3000 лв.); 
4) за 2022 г.   -   6000 лв. (  2 мес. х 3000 лв.); 
    обща сума  - 99000 лв. 
Разликата между признатите и оповестени приходи в отчета за приходите и разходите, и 

входящите парични потоци, представени в отчета за паричните потоци на наемодателя – 
предприятието „Алфа“ АД е систематизирана в таблица 1. 

Таблица 1 (лева) 
Отчетен период 

(година) 
Приходи от наем Входящ паричен 

поток 
Разлика 

2019 22000 21000 +1000 
2020 33000 36000 -3000
2021 33000 36000 -3000
2022 11000 6000 +5000 
Общо 99000 99000 +6000 -6000

 
По аналогичен начин се определя и разликата по години между признатите разходи, 

представени в отчета за приходите и разходите, и изходящите парични потоци, представени 
в отчета за паричните потоци на наемателя – предприятието „Комфорт“ АД.   
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Посредством новите текстове в СС 17 „Лизинг“ се постига унифициране на данъчното 
облагане на приходите и разходите по договорите за оперативен (експлоатационен) лизинг 
по реда на ЗКПО, независимо от възприетата от предприятието счетоводна база – 
Националните счетоводни стандарти или Международните стандарти за финансово 
отчитане.   
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НЕОБХОДИМОСТ  ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ  В КОНТРОЛА И ОДИТА  
 

Гл. ас. д-р Пламен ИЛИЕВ 
 

РЕЗЮМЕ 
Бързото развитие на икономиката, бизнеса, пазара и конкуренцията в световен 

мащаб, независимо от икономическите кризи, налага все повече инвестиции в цифровизация 
и дигитализация на съставните процеси, операции и дейности. Независимо, че в доклада 
Digital Challengers на консултантската компания "Маккинзи", от 2018г. който изследва 
потенциала за дигитализация на Централна и Източна Европа показва, че регионът 
тепърва трябва да наваксва в повечето области на цифровизацията въпреки  ръста от 
последните години. Бизнеса проучва и внедрява цифрови иновации, за да повиши 
ефективността на бизнес операциите, да  увеличи печалбите, открива нови пазари, 
повишаване на производителността и развитие на бизнес модели. Всичко това е свързано и 
с контрола и одита върху бизнеса. Днешната цифрова революция нарушава всеки ъгъл на 
света на бизнеса и всяка функция в организациите, включително ИТ одит. Безмилостното 
трансформационно въздействие на ИТ предефинира самата функция за одит на ИТ, 
принуждава и одиторите да преосмислят отдавна установените практики,  процеси и да 
калибрират функциите си в дигиталната ера. Технологичният напредък е присъщ на 
дигитализацията и без съмнение ще промени вътрешния одит, промени в цифрови работни 
места. И това се отнася  не само за вътрешния одит, но и за одита на Сметната палата, 
за данъчния контрол, а защо не и за контролинга. 

Тъй като цифровата иновация и дигитализация се ускоряват напред и в бъдеще, 
одиторската професия е принудена да ги следва. Това не е въпросът за „дали“ одиторът 
трябва да се промени, а по-скоро „кога“ или „колко бързо“. 

 
Ключови думи: бизнес,  контрол, одит, данъци, цифровизация, дигитализация. 
 

NEED FOR DIGITALIZATION IN CONTROL AND AUDIT 
Chief Assistant Plamen Iliev, PhD116 

ABSTRACT 
 

The rapid development of the world economy, business, market and competition, despite the 
economic crises, calls for more investment in digitization of the 
composite processes, operations and activities. Although in the Digital Challengers report on 
the consulting company "McKinsey", from 2018 which explores the digitization potential of the 
Central and Eastern Europe shows that the region is yet to catch up in most areas of the region 
digitization despite the growth of recent years. Businesses Explore and Implement Digital 
Innovations for increase business efficiency, increase profits, open up new markets, 
enhancing productivity and developing business models. All this is related to its control 
auditing business. Today's digital revolution breaks every corner of the business world and every 
one function in organizations, including IT audit. The ruthless transformational impact of IT 
redefines the IT audit function itself, forcing auditors to rethink for a long time 
practices, processes and calibrate their functions in the digital age. Technological 
progress is inherent to digitization and will undoubtedly change internal audit, changes in digital 
work places. And this applies not only to the internal audit but also to the audit of the Court of 
Auditors tax control, and why not controlling. 

                                                 
116 New Bulgarian University; Sofia, Bulgaria; kaviplas@abv.bg 
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As digital innovation and digitization are accelerating forward in the future, the audit 
profession is forced to follow them. This is not the question of whether the auditor should change, 
soon "when" or "how fast". 
 
Keywords: business, control, audit, taxes, digitization. 
 
 Когато говорим за контрол в сферата на икономиката, бизнеса, индустрията и т.н., 
най-често става въпрос за ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, или  контрол върху дейностите, процесите и 
операциите по повод реализирането на приходи и извършването на разходи на парични 
средства или операции със СМПЦ, който се осъществява върху стойностни параметри, които 
имат парично изражение. Но като контрол върху дейностите, процесите и операциите, които 
ги обуславят, той е контрол както върху стойностни, така и върху материални и нематериал-
ни параметри . 

Обособяването и групирането на близки или еднакви контролни функции определя и 
различните видове контрол. / Динев М.-К-л и регулиране в социалното управление-2015/ 

Така в зависимост къде принадлежи контролната функция имаме държавен и 
обществен, според мястото на обекта и субекта е външен и вътрешен, според управленската 
функция е независим, дистанционен, според обектите на контрол е материален и  
документални, както и по-нови като диагностичен и прогностичен контрол.  

-вътрешен контрол – той се определя от мястото на обекта и субекта на контрол или  
когато те са в една и съща система или в непосредствена близост. Той е характерен за 
управлението на дадена организация или система, като е пряко зависим от собствеността, 
или в известна степен е контрол на собственика. Такъв у нас е вътрешния контрол по 
ЗФУКПС, вътрешния одит по ЗВОПС, контрола осъществяван от главен счетоводител и 
други контроли вътре в самата организация. 

-при външния контрол обекта и субекта са в различни системи и до някъде определя 
йерархия в управлението. Външния контрол е преди всичко държавен /упражнява се от 
държавни органи/ и се осъществява от законово създадени институции като АДФИ, НАП,  
Агенция Митници,  Сметната палата  в публичния сектор, както и Независимия финансов 
одит, който не е държавен. 

Когато говорим за необходимост от дигитализация в контрола и одита, трябва да си 
изясним това като понятие.  Глаголът „дигитализирам” е използван за първи път през 1953 
година, а днес „дигитализация” /цифровизация/ означава преобразуване на аналогова 
информация под каквато и да било форма /текст, снимков материал, глас и др./ в дигитална 
/цифрова/ форма чрез електронни устройства (скенери, камери и т.н.), така че информацията 
да може да се обработва, съхранява и предава чрез цифрови схеми, оборудване и мрежи.  

Цифровата трансформация е за преоткриване на операциите, за ускоряване на бизнес 
моделите, процесите и всички видове организационни дейности, за да се използват 
възможностите, предлагани от различни развити и нововъзникващи технологии. Преди 
всичко, цифровата трансформация представлява променящо се мислене, при което лидерите 
оспорват статуквото и иновации по начини, които позволяват на техните функции да 
отговарят по-добре на търсенето на заинтересованите страни и да осъществяват по-
ефективна положителна промяна. Вече не може да казваме как сме го правили в миналото . 
Става въпрос за това как трябва да го направим, за да оцелеем и да се развиваме в бъдеще .  

Най-голямата промяна през последните няколко десетилетия е внедряването на 
автоматизирани работни процеси, обикновено под формата на електронни работни 
документи или системи , в т.ч. и работни дигитализирани места за управление на одита, 
следвайки процесите в организацията. Много от днешните системи за управление на одита 
предлагат някои интересни функции. Цифровата трансформация излиза извън това, 
предизвиквайки нов начин на мислене. 

Разглеждайки контрола и дигитализацията, трябва да знаем, че всеки  от 
съществуващите контроли в т.ч. вътрешен одит, външен одит /Сметна палата и Независими 
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одитори/, Данъчен контрол и т.н. са изправени пред множество предизвикателства 
вследствие дигитализацията на индустрията и икономиката. Най-общо казано контрола във 
всичките му аспекти, също трябва да се дигитализира и то колко по навреме, толкова по-
добре. В противен случай ще се получи изоставане от цялостния процес на дигитализация и 
ефективността му ще намалее. Дори в някои случаи дигитализирания контрол или одит 
трябва да изпреварва процесите на дигитализация в обществото и икономиката. 

В подкрепа но горното, през ноември  2018 г. у нас се състоя Втората конференция на 
Международната данъчна асоциация на тема: „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“, 
която беше организирана от сдружението ИФА България, официален клон на 
Международната данъчна асоциация, в сътрудничество с ЮФ на СУ „Климент Охридски“. 
Неминуемо данъците в ерата на цифровизацията ще претърпят промяна. Налага се нуждата 
да се създадат нови концепции в сферата на преките и косвените данъци, които да обхванат 
компаниите, предоставящи услуги, без да имат физическо присъствие в някоя конкретна 
юрисдикция. Дигитализацията и автоматизацията, която улеснява бизнеса и носи повече 
стойност и ефективност, поставя нови отговорности пред данъчните администрации на 
страните от ЕС. Според водещи специалисти, участници в конференцията, самата 
дигитализация не би било проблем, но предизвикателството е, че броят на трансакциите е 
нараснал, а операторите могат да бъдат базирани на всяко едно място по света, и това прави 
събирането на данъците един наистина труден процес. Както и дигитализацията на 
икономиката, като тема за налагащите се промени в данъчната сфера е на дневен ред във 
всички държави, в които бизнесът се автоматизира и дигитализира и в които съвременните 
тенденции за несъществуващите граници за бизнеса определят новото статукво. 

Дигитализацията и дигиталната трансформация носят съществени промени във 
всички  сфери, независимо от размера им и икономическата област, в която работят. В тази 
връзка говорейки за дигитализация на контрола и одита, може би преди всичко трябва да 
разгледаме и възможностите за дигитализация на счетоводството, като обект за проверка при 
контрол и одит. 

Счетоводството не трябва да остане встрани от тези фундаментални промени, дори в 
много аспекти е пред контрола. Дигитализацията и дигиталната трансформация са 
съществена част от процесите, извършващи се в него. Основната дейност на счетоводство е 
събирането на първични данни от различните информационни системи във фирмата, 
обработката и преобразуването им в нова информация, несъществуваща до момента. От 
първичните документи, издадени от различните системи, в счетоводството се изготвят 
вторични документи, чиято информация служи на мениджърите за вземане на ефективни 
управленски решения. /Лазарова В. Дигитализация и дигитална трансформация в 
счетоводството/ Може да се говори дори за специфика на организация при неговата 
дигитализация  като: 

- Еднородност на системата - според множеството изследвания един от основните 
проблеми засега пред счетоводството е съвместимостта между отделните информационни 
системи, използвани за взаимоотношенията между отделите вътре във фирмата и между 
фирмата и външния свят. Много отдели имат нужда от достъп до счетоводната информация, 
но този достъп все пак трябва да бъде регламентиран.  

-Безхартиено счетоводство - преминаването към счетоводство без хартия ,също е 
стъпка към дигитализацията, като необходимите технологии за това са вече налице. Когато 
комуникацията с външни контрагенти е посредством електронни документи, то 
вътрешнофирменото счетоводство трябва да извърши проверка и валидизация, като се 
автоматизира процесът за проверка и валидизация, който също е въпрос на подходящ и 
надежден софтуер.  

-Оценка на качеството и точността на данните  - точността и качеството на данните на 
дадена фирма са от решаващо значение, независимо дали това са записи за продажби, 
покупки или чувствителна информация за клиенти. Ако част от тази информация е неточна 
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или непълна, ефектът върху организацията може да варира от лош имидж до катастрофа. 
Такава оценка е необходима на дигитализиращото се счетоводство.  

-Отчитане в реално време – с  дигитализирането на счетоводството,  отчитането в 
реално време до голяма степен стана факт / Особено след промените в Н-18 и СУПТО/. 
Отчитането в реално време е част от бизнес интелигентните системи, която се състои в 
събиране на актуални данни и предаването им на потребителите, в момента, когато това се 
случи.  

Тези, а и други промени към дигитализация на счетоводството, пораждат множество 
изисквания към одиторите у нас и в другите страни.  

Одитът извършва външна, независима проверка на финансовите отчети, която 
установява тяхната достоверност /или недостоверност/. Но в съвременните условия фирмите 
изискват одитите да завършват не просто с удостоверителни документи, а едновременно с 
това да водят до повишаване на качеството на информацията. Одиторите трябва да са в 
състояние да обработват, освен структурирана информация, и неструктурирана информация 
като гласови данни, текстови полета в базите данни, електронни тагове и етикети, данни от 
сензори, четци и др. Одиторите трябва да са в състояние да работят с нови дигитални 
технологични средства, които да им позволят да изготвят качествени одити с информация, 
която би могла да бъде от полза за фирмата. /Лазарова В. Дигитализация и дигитална 
трансформация в счетоводството/ 

Според проучванията, извършени  по проекта „Дигитализация на икономиката в среда 
на големи данни“, в българските фирми процесите по дигитализация и дигитална 
трансформация в счетоводството са в начална фаза, но все пак се придвижват с бързи стъпки. 
Фирмите осъзнават много ясно, че ако не се трансформират дигитално, ще усетят много 
негативни последствия върху бизнеса си /Дневник – Технологии, 2019/. 

Но когато говорим за контрол и дигитализация, трябва да отбележим за съжаление, че 
България значително изостава в дигитализацията в почти всички аспекти, като  
отбелязва добри резултати единствено в интернет покритието, макар и данните на 
"Маккинзи" да показват, че и те са далеч от нужното, за да се превърне страната в лидер в 
Източна Европа. 

България е на дъното или изпреварва само Румъния в достъпа и използването на 
редица цифрови услуги сред десет страни от ЕС в Централна и Източна Европа, а при 
обществените услуги разликата с повечето държави в ЕС е няколко пъти.  /Доклад- Digital 
Challengers на консултантската компания "Маккинзи",- публикуван миналата година. / 

Изследвани са 10 държави с ускорена дигитализация: България, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия, за периода до края на 
2025 г. "Маккинзи" ги счита за "дигитални претенденти", -"защото показват силен потенциал 
за ръст в "цифровата икономика", съревновавайки се с групата на относително малки 
държави с много висока степен на дигитализация". Примери  за изоставането са 
цифровизацията на публичните услуги и използването им онлайн от жители на възраст от 16 
до 64 г., както и по данни на Евростат, едва 5% от населението на България между 16- и 74-
годишна възраст са използвали онлайн банкиране. С 11% България е последна сред 
използвалите онлайн услуги за пътуване и настаняване.  

Четвъртата индустриална революция,  ще предизвика сеизмични промени и ще 
създаде много нови професии, отбелязва "Маккинзи". Затова подготовката, с която да се 
избегне шок на пазара на труда, трябва да започне веднага. Това може да се случи с 
въвеждане на електронно управление, с промени в образователната система и стимули за 
ученето през целия живот, както и с дигитални инструменти, които да направят пазара на 
труда достъпен за всички.  

Ще са от полза инструментите на Четвъртата революция  като интернет на нещата, 
облачни системи.. Бизнесът например трябва да въведе повече цифрови инструменти и да 
използват дигитални решения за набиране на нови клиенти и по-добър излаз на регионални и 
световни пазари. Законодателната и изпълнителната власт трябва да намерят начини да 
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насърчат цифровизацията на публичния и частния сектор, програмите за преквалификация и 
допълнителна квалификация и екосистемата на стартъп компаниите. /Петрова, П., 2018. 
Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности/ 

Посоченото се потвърждава до голяма степен и в резултатите от  проучване за нивото 
на Дигитализация в България, извършено през 2018 г. от „Сименс България“ и Германо- 
Българската индустриално търговска палата . 
 Резултатите от проучването ясно показват, че дигитализацията съвсем не е 
непозната концепция за компаниите в България, но имат само частично разбиране за 
концепцията за дигитализация. Нито един от анкетираните не е заявил, че е напълно 
неосведомен за концепцията.  

Въпреки че дигитализацията се превръща в  задължителна част от бизнеса в 
България, все още има да се извърви дълъг път .  

Дигитализацията е възприемана главно като начин за оптимизиране на ресурсите, 
процесите и взаимодействието.  

Цифровизацията не означава загуба на работни места, /а дали е така/ но все повече ще 
се търсят дигитални компетенции, като все пак бизнесът в България  очаква  сътресения и 
загуба на работни места заради дигитализацията.  

Недостатъчната квалификация на служителите възпрепятства по нататъшната 
дигитална трансформация.  

Вместо заключение:  Технологичният напредък е присъщ на дигитализацията и без 
съмнение ще доведе до множество и интересни промени  във вътрешния одит,  в одита 
извършван от Сметната палата, независимия одит, в данъчния контрол и т.н., а защо не и за 
контролинга.  

Тъй като цифровата иновация и дигитализация се ускоряват напред и в бъдеще, 
одиторската професия е принудена да ги следва. Това не е въпрос за това „дали“ одиторът 
трябва да се промени, а по-скоро „кога“ или „колко бързо“. 
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