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РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГА В СТРОИТЕЛСТВОТО 

Божидар Чапаров1 

1University of Economics, Varna, Bulgaria 

bchaparov@ue-varna.bg 

 
Резюме 

Обект на изследване в настоящото изследване са строителните предприятия и 

отношенията, които възникват между тях и други стопански субекти по повод на 

лизинга. 

Предмет на изследването е процесът на развитие на лизинга като форма на 

финансиране на строителните предприятия у нас. 

Целта, поставена от автора, е въз основа на комплексно изследване на 

използването на лизинга от строителните предприятия в теоретичен и практико-

приложен аспект да се посочат възможности за усъвършенстване на лизинговите 

отношения в строителството в България в условията на евроинтеграция. Така 

формулираната основна цел предполага решаването на следните научни задачи: 

1. Да се изследва и анализира теоретичната основа на лизинга в 

строителството. 

2. Да се изследва икономическата среда и състоянието на сектор 

„строителство” в страната и на тази основа да се разкрият  факторите, 

благоприятстващи развитието на лизинга в строителството и  да се изведат 

съществуващи проблеми.  

3. Да се оцени степента на използване на лизинга в строителството и да се 

проучи готовността на строителните предприятия за участие в специализирани 

структури за подпомагане на лизинговите отношения. 

4. Да се разработят конкретни насоки и препоръки за развитие на лизинговите 

отношения в строителството. 

Методологичната основа на изследването е системният подход, изискващ 

дефинирането на лизинга като сложно съвкупно понятие и нова организационна 

форма на финансиране на строителните предприятия със свои принципи и 

особености. Това налага прилагането на методите на анализ и синтез за 

идентифициране и оценка на преимуществата, които лизингът предоставя на 

предприятията от строителния сектор. При обработката и систематизирането на 

емпиричните данни е използван статистико-математически метод. Редица изводи са 

направени чрез използване на методите на индукцията и дедукцията – главно при  

разкриване на перспективите и възможностите за развитие на лизинга в 

строителството. Отразени са нормативните документи, регулиращи лизинговите 

отношения у нас, като изводите и препоръките са максимално съобразени с тях, т.е. 

приложен е и нормативен подход. 

На база на извършеното изследване могат да се откроят следните по-важни 

приносни моменти с научен и приложен характер: 

1. Въз основа на теоретичен анализ на специализираната литература е изяснено 

икономическото съдържание на лизинга и е предложена допълнена дефиниция за 

понятието „лизинг”. 
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2. Очертани са специфичните особености и характеристиките на лизинга в 

строителството и въз основа на това е подобрена класификацията на видовете лизинг 

в строителството. 

3. В резултат на анкетно проучване и прилагане на разработения методически 

инструментариум е разкрито състоянието, проблемите и перспективите за развитие на 

лизинга в строителството.  

4. Обоснована е усъвършенствана система за институционално подпомагане на 

лизинга в строителството и е предложен подобрен механизъм за управление на 

лизинга в строителството. 

5. Адаптиран и апробиран е модел за оптимално динамично управление на 

лизинга в строителството, с помощта на който може да бъде определен оптималния 

момент за прекратяване на лизинговите отношения и преминаване към нови такива за 

същия или друг вид актив, със същия или друг лизингодател.   

 

Ключови думи: лизинг, строителство, строителни предприятия, финансиране, 

модел за оптимално динамично управление. 
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DEVELOPMENT OF LEASING IN CONSTRUCTION  

Bozhidar Chaparov1 

1University of Economics, Varna, Bulgaria 

bchaparov@ue-varna.bg 

 

Abstract 

The object of research in the present study are the construction companies and the 

relations that arise between them and other business entities in connection with the lease. 

The subject of the research is the process of leasing as a form of financing of 

construction companies in this country. 

The aim set by the author is based on a comprehensive study of the use of leasing by 

construction companies in theoretical and practical aspects to identify opportunities for 

improving leasing relations in the construction business in Bulgaria within the country’s 

European integration. The thus formulated main goal presupposes carrying out the following 

scientific tasks: 

1. Studying and analyzing the theoretical basis of leasing in construction. 

2. Studying the economic environment and the state of the construction sector in 

the country and on this basis establishing the factors favoring the development of leasing in 

construction and identifying existing problems. 

3. Assessing the degree of use of leasing in construction and studying the 

preparedness of construction companies to participate in specialized structures to support 

leasing relations. 

4. Developing specific guidelines and recommendations for the development of 

leasing relations in construction. 

The methodological basis of the study is the systematic approach, which requires the 

definition of leasing as a complex aggregate concept and a new organizational form of 

financing of construction companies with its inherent principles and features. This requires 

the application of methods of analysis and synthesis to identify and assess the benefits that 

leasing provides to enterprises in the construction sector. Statistical and mathematical 

methods have been used in the processing and systematization of the empirical data. A 

number of conclusions have been made using the methods of induction and deduction - 

mainly in revealing the prospects and opportunities for the development of leasing in 

construction. The legal documents regulating the leasing relations in this country have been 

identified, and the conclusions and recommendations made are compliant with them to a 

maximum degree, i.e. a normative approach has also been made use of. 

Based on the research, the following important contribution points of scientific and 

applied nature can be highlighted: 

1. Based on a theoretical analysis of the specialized literature, the economic content of 

leasing is clarified and an additional definition of the term "leasing" is proposed. 

2. The specific features and characteristics of leasing in construction are outlined and 

on this basis the classification of the types of leasing in construction has been improved. 

3. As a result of a survey and application of the developed methodological tools, the 

state, problems and prospects for the development of leasing in construction have been 

revealed. 

mailto:bchaparov@ue-varna.bg
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4. An improved system for institutional support of leasing in construction has been 

substantiated and an improved mechanism for managing leasing in construction has been 

proposed. 

5. A model for optimal dynamic management of leasing in construction has been 

adapted and tested, through which the best timing for terminating a lease and taking a new 

one for the same or another type of asset, with the same or another lessor, can be 

determined. 

 

Key words: leasing, construction, construction companies, financing, optimal 

dynamic management model. 
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Предговор 

След политическото присъединяване към Европейския съюз на 01.01.2007 г. 

България следва да изравни икономическите си показатели с тези на по-напредналите 

страни в общността при паралелно осигуряване на социална защита на гражданите си. 

Това от своя страна предполага ускорено развитие на перспективните сектори в 

икономиката, съчетано с търсене и използване на нови форми на финансиране и 

реиновация на производствените активи на предприятията.  

Строителството е един от най-бързо развиващите се сектори на националната 

икономика през последните няколко години. Увеличените обеми произвеждана 

продукция, насочена към удовлетворяване потребностите на пазара, стимулира 

строителните предприятия към разширяване на сферата си на дейност чрез 

осъществяване на инвестиционни вложения. Обновяването на основните 

производствени активи увеличава технологичната им мощност и създава условия за 

повишаване на конкурентоспособността на продукцията. 

При тези условия строителните предприятия (особено от малък и среден тип) 

активно се стремят да използват всички преимущества при разширяване на пазарния 

си дял и развитие на дейността си. В тази връзка, те постоянно са изправени пред 

необходимостта да търсят нови, нетрадиционни методи и механизми за обновяване на 

парка от строителни машини и механизми без големи първоначални вложения. 

Разрешаването на тези задачи е възможно чрез финансиране на инвестиционната 

дейност с нови източници, осигуряващи на предприятията по-облекчени условия и по-

малка издръжка в сравнение с традиционния кредит.  

Независимо от формата на собственост в своята дейност традиционно 

строителните предприятия използват следните източници за финансиране: собствен 

капитал, кредит, емитиране на ценни книжа. В условията на преход обаче, при 

отсъствие или недостиг на бюджетни средства, недостатъчно развит пазар на ценни 

книжа и когато банките предпочитаха да кредитират крупни предприятия със солидна 

кредитна история и такива, които предоставят достатъчни обезпечения, източник за 

външно финансиране на предприятията в сектора се явява лизингът.  

Необходимостта от развитие на лизинга в строителството е продиктувана от 

следните основни причини: 

• значително понижаване на инвестиционните възможности на 

строителните предприятията, обусловено от инфлационните фактори, намаляване 

доходите на населението и платежоспособността на инвеститорите за периода до 2000 

г.;  

• висока степен на физическо износване и морално остаряване на 

дълготрайните материални активи в сектора; 

• потребност от преоборудване на икономиката в съответствие с 

изискванията на ЕС; 

• висока и постоянно растяща стойност на транспортните средства, 

машини и механизми, пътно-строителна и друга техника; 

• специфика на производствения процес в строителния сектор. Всеки 

работен етап е с определена неголяма продължителност във времето. Едновременно с 

това, технологията на строителния процес предполага използване на големи като 

количество обеми и различни по вид техника, машини и агрегати. Неподвижността на 

продукцията обуславя подвижния характер на производството. Чувствителното 

въздействие на природните и климатични условия върху технологията и 
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организацията на строителното производство обуславят наличието на все още 

непреодоляна сезонност на строителството. Отдалечеността на строителните обекти 

налага транспортиране на машини, възли и детайли на огромни понякога разстояния. 

Лизингът като форма на финансиране отговаря на изискванията на научно-

техническия прогрес и формира нови, по-мощни мотивационни стимули в 

производството. Той способства за осигуряване на инвестиционна активност на 

субектите на строителния бизнес, която стабилизира икономиката и осигурява 

устойчиви и високи доходи на заетите в сектора. Активното му приложение и 

предимствата, които предоставя, може да превърне лизинга в мощен лост за 

техническото преоборудване не само на сектора, но и за структурното преустройство 

на националната икономика като цяло. Използването му съществено опростява 

инвестиционния процес и получаването на средства за инвестиране, което е особено 

актуално за развитие на строителни предприятия в съвременна България.  

Заедно с това следва да се отбележи, че в нашата страна проблемът, свързан с 

развитието на лизинга в строителството, не е достатъчно изследван. Съществуващите 

теоретични разработки и практически препоръки по тази проблематика не дават 

достатъчно ясна оценка на действащата към момента в страната ни система от 

лизингови отношения в строителния сектор. Като една от причините за това може да 

се посочи приоритетното развитие на големите предприятия и практически липсата на 

малък строителен бизнес при командно-административната икономика, а така също и 

финансовата нестабилност на нововъзникващия бизнес в годините на прехода. Със 

стабилизиране на националната икономика възникна необходимостта от реиновация и 

цялостна подмяна на старите предимно съветско производство строителни машини и 

механизми с нови, отговарящи на Европейските стандарти.  

Това обуславя научните интереси и практически действия по изучаване 

приложението и развитието на системата на лизинговите отношения в сферата на 

строителството, които определиха избора на темата, целта на изследването и задачите 

му.  

Обект на изследване в настоящото изследване са строителните предприятия и 

отношенията, които възникват между тях и други стопански субекти по повод на 

лизинга. 

Предмет на изследването е процесът на развитие на лизинга като форма на 

финансиране на строителните предприятия у нас. 

Основната цел е: на основата на комплексно изследване на използването на 

лизинга от строителните предприятия в теоретичен и практико-приложен аспект да се 

посочат възможности за усъвършенстване на лизинговите отношения в 

строителството в РБългария в условията на евроинтеграция. Така формулираната 

основна цел предполага решаването на следните научни задачи: 

1. Да се изследва и анализира теоретичната основа на лизинга в 

строителството. 

2. Да се изследва икономическата среда и състоянието на сектор 

„строителство” в страната и на тази основа да се разкрият  факторите, 

благоприятстващи развитието на лизинга в строителството и  да се изведат 

съществуващи проблеми.  

3. Да се оцени степента на използване на лизинга в строителството и да се 

проучи готовността на строителните предприятия за участие в специализирани 

структури за подпомагане на лизинговите отношения. 
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4. Да се разработят конкретни насоки и препоръки за развитие на лизинговите 

отношения в строителството. 

Тезата в изследването е: лизингът в строителството има потенциал за развитие 

и е предпоставка за повишаване конкурентоспособността на строителните 

предприятия в България в условията на евроинтеграция.  

Методологичната основа на изследването е системният подход, изискващ 

дефинирането на лизинга като сложно съвкупно понятие и нова организационна 

форма на финансиране на строителните предприятия със свои принципи и 

особености. Това налага разгърнато прилагане на методите на анализ и синтез за 

идентифициране и оценка на преимуществата, които лизингът предоставя на 

предприятията от строителния сектор. При обработката и систематизирането на 

емпиричните данни е използван статистико-математически метод. Редица изводи са 

направени чрез използване на методите на индукцията и дедукцията – главно при  

разкриване на перспективите и възможностите за развитие на лизинга в 

строителството. Отразени са нормативните документи, регулиращи лизинговите 

отношения у нас, като изводите и препоръките са максимално съобразени с тях, т.е. 

приложен е и нормативен подход. 

Анализът на лизинговите отношения в строителния сектор на България 

обхваща периода 2000 - 2007 г. като в обсега на изследването не са включени 

счетоводните им аспекти и не е разглеждан лизингът на недвижимо имущество. 

Акцентира се върху финансовия лизинг. Адаптираният в изследването „Модифициран 

модел за оптимално динамично управление на лизинга в строителството” е приложен 

за финансов лизинг. 

Емпиричната база на анализите е набраната от нас информация чрез анкета, 

както и следните източници: БНБ, НСИ, БАЛ, КСБ, КРБ и др. Достъпът до голяма 

част от посочените източници е извършен чрез уебсайтове от Интернет.  
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Глава първа 

Теоретични аспекти на лизинга в строителството 

1.1. Икономическа същност на лизинга 

Kакто всяко икономическо явление, така и лизингът1  възниква при определени 

условия и в резултат от действието на конкретни фактори.  

Според едни автори2, той е една от най-древните форми на финансиране, 

корените на която се крият в държавата на шумерите и на други народи от 

Междуречието.  

Според други3, терминът „лизинг” започва да се употребява в последната 

четвърт на XIX век.   

Трета група автори4  са на мнение, че като финансов инструмент лизингът 

възниква в условията на пазарна икономика и със създаването на първата 

специализирана компания за лизингови услуги в САЩ през 1952 г. Според тях, тази 

сложна по организация схема се оказва устойчива под натиска на законодателството, 

регулиращото наемните отношения и за да се отличи от обикновения наем (англ. 

“lease”-“давам/вземам под наем”5 ), получава все още новото за тогава название 

лизинг (leasing) – т. е.  „във вид на наем” или „под формата на наем”.   

Съществуват и различни от посочените мнения, според които историята на 

лизинга в съвременното му разбиране е започнала през 1952 г.6  или 1877 г.7 , но при 

изясняване на неговата същност в съвременното му значение авторите считат за 

необходимо да бъдат изяснени първоначалните условия при възникването му, 

измененията, които е претърпял, и какво е повлияло на съвременния му облик. Ние 

споделяме този подход към историята на лизинга и го считаме за убедителен. Целта 

му е да се илюстрира фактът, че новото явление „лизинг” възниква в резултат на 

качествените изменения на обществените и икономически отношения.  

Подробното изследване на историческите събития и факти8  позволява да се 

направи изводът, че икономическото явление „лизинг” възниква в определени условия 

и като резултат от действието на две основни групи фактори:  

а) Обективни – свързани са с исторически закономерности и особености на 

развитие на научно-техническия прогрес, както и с ръста на капиталовложенията в 

наукоемки производства. Сред тях съществено значение за развитието на лизинга 

имат: 

 
1  В българския език думата се появява като транскрипция на англ. дума leasing и няма български 

аналог 
2 Вж. Clark T.M. Leasing. London etc. Mc Grow-Hill, cop. 1978, p. 307; Derek R. Soper, Robert M. Munro, 

Ewen Cameron. The Leasing handbook. London: 1993, p. 365; Балтус П., Майджер Б. Школа европейского 

лизинга //Лизинг-ревю, 1996 - №1, май; и др. 
3 Вж. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. Москва: Прогресс, 1990, с. 253; Чекмарева Е.Н. Лизинговый 

бизнес: практическое пособие. Москва: Экономика, 1994, с.127; Шпиттлер Х. Й. Практический лизинг: 

превод от немски. Москва: ЦНИИЭПсельстрой, 1991, с. 164 
4 Вж. Lessons of experience series: leasing in emerging markets. – The World Bank, Washington, D.C., 1996,  

p. 63., Лещенко М.И. Основы лизинга: Учеб. пособие. Москва: Финансы и статистика, 2000, с. 336 и др. 
5 Webster’s New World Dictionary, Simon and Schuster Inc., N.Y., 1982, p. 260 
6 Прилуцкий Л.Н. Финансовый лизинг. Правовые основы, экономика, практика. Москва: "ОСЬ-89", 

1997, с. 272. 
7 Внукова Н.Н., Ольховиков О.В. Мир лизинга. – Харьков: ОСНОВА, 1994, с. 224. 
8 Вж. Приложение 1, разработено от автора за еволюцията на лизинговите отношения. 
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• ускорените темпове на обновяване на техника и технологии, водещо до 

съкращаване срока за морално остаряване на оборудването и разграничаване от 

периода на пълно физическо износване; 

• засилване на диференциацията между постоянно произвежданата 

продукция и потребностите от временно използване на специализирана 

пътностроителна и друга техника;  

• усложняване и поскъпване на сервизното обслужване на новата техника, 

съчетано с невъзможността на самите производители да я сервизират; 

• усложняване на оптималния избор на най-ефективния модел и марка 

машини при увеличаващия се асортимент на пазара на средства за производство; 

• недостиг на капитал на финансовите пазари, съчетан с недостъпност на 

традиционните източници за инвестиране за малкия и средния бизнес; 

• търсене от производителите на начини за увеличение на продажбите и 

защита на технологиите. 

б) Субективни – свързани са с осъзнаване от широк кръг предприемачи и 

заедно с това с преодоляване в общественото съзнание на психологическата бариера, 

че ефективен бизнес може да се прави не само със собствени, но и с наети 

производствени активи. 

Началото на лизинга в нашата страна като практика е поставено с четирите 

лизингови споразумения, които Стопанска организация „Международен автомобилен 

транспорт” (СОМАТ) сключва с чуждестранни банки. Последните закупуват и 

отдават дългосрочно на СОМАТ хладилни камиони под наем. До изтичане на 

договора хладилните камиони (на стойност няколко милиона долара) се изплащат и 

стават собственост на СОМАТ. 

Високата ефективност на тези сделки е причина  през 1985 г. с разпореждане на 

Министерски съвет да се създаде специализирана акционерна организация 

„Булгарлизинг”. Учредители са повече от 20 стопански организации и две банки.  От 

тогава започва извършването на лизинговите сделки в страната по организиран начин. 

Фирмата става отправна точка в използването на лизинга както в сферата на 

външноикономическите връзки на българските предприятия, така и вътре в страната. 

Предоставя разнообразни финансови, външнотърговски и инжинерингови услуги. 

Координира работата по съставяне на единен списък на свободните машини и 

съоръжения, които предлага на предприятията заявили желание за придобиване или 

наемане на оборудване. За сравнително кратко време компанията създава клонове, 

мрежа от магазини, станции за техническо обслужване и участва в редица съвместни 

предприятия в чужбина.  

В сферата на международните операции „Булгарлизинг” способства за 

осъществяване на връзка между бившите социалистически и западни фирми, между 

самите социалистически предприятия и преди всичко в полза на българските клиенти. 

През 1988 г. „Булгарлизинг” става първата фирма от източноевропейска страна член 

на Европейската федерация на асоциациите на лизинговите компании LEASEUROPE 

(Лиизюръп). Броят на акционерите непрекъснато се увеличава и към есента на 1989 г. 

наброява 247. 
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Въпреки бързото и повсеместно разпространение в целия свят9 , следва да се 

отбележи, че единно, международно и общоприето понятие за лизинг не съществува. 

Като причини за това могат да бъдат посочени: 

а) сложното и нееднозначно съдържание, което отразява този термин 

(различните определения за лизинг отчитат едни или други форми на проявление на 

това икономическо явление); 

б) различията в правните системи  и системите на счетоводна отчетност в 

отделните страни; 

в) различията при обсъждане на конкретни теоретични разработки по 

различните аспекти на лизинга. 

Независимо от посочените причини, за всяко научно изследване е от особена 

важност на първо място правилното използване на определен понятиен апарат и на 

следващо, когато е необходимо, да се посочи и обоснове какъв точно смисъл се влага 

в съответното понятие10 . 

В разговорната реч терминът „лизинг” се използва по различни поводи. В 

областта на финансите лизингът се възприема като сложна финансова операция и една 

от нетрадиционните форми за финансиране на инвестиционни проекти, заедно с 

факторинга и форфетирането.  В търговията терминът „лизинг” се използва като 

ефективен способ за увеличаване на продажбите на производители и дистрибутори. В 

правото често наричат „лизинг” самия договор, чрез който собственикът на актива го 

предоставя за използване на другата страна по сделката. Под лизинг се разбира и 

самата икономическа дейност, извършвана на лизинговите пазари. Създава се 

впечатление за разнообразни форми на едно и също по своята същност явление.  

В специализираните речници по икономика, финанси и право лизингът се 

определя като “съглашение със собственика на имуществото (lesor) да се предостави 

на другата страна (lesee) ползването му за определен срок на определена цена”11 , 

“договор, чрез който лице, което притежава имущество, предоставя на друго лице 

правото да владее, ползва и събира плодовете от това имущество срещу периодично 

плащане според уговорена цена”12 , “споразумение, скрепено с договор, според който 

една страна, собственик на определен дълготраен актив, наречена лизингодател, 

предоставя правото на използването му на втората страна по сделката, наречена 

лизингополучател, срещу определени плащания за ограничен срок от време, след 

което лизингополучателят може да стане собственик на обекта на лизинговата сделка”   

и др.13 

В специализираната литература лизингът се определя като специфичен 

търговско-финансов инструмент за еднократно, периодично повтарящо се или 

временно възмездно предоставяне на имущество за ползване, без правото на 

собственост да се прехвърля върху ползвателя при сключване на лизинговия договор 

 
9 Още в средата на 90-те години на XX век лизингови компании извършват дейност в повече от 80 

страни в света, а сферата им на дейност се разпростира в 150 филиала в страните от „третия свят” 

Източник: уеб сайт на „ИТ-Център”: http://www.it-leasing.ru/library/theory 
10 В областта на методиката на научните изследвания тези въпроси се разглеждат от функционалната 

стилистика. Разграничават се пет функционални стила: разговорен, официално-делови, научен, 

художествен и публицистичен стил. С оглед на насочеността на изследването, при извършване на 

анализ и формулиране на изводи, авторът счита, че от значение са първите три стила 
11 Световен речник по финанси. Бургас: Делфин прес, 1991, с. 150 
12 Световен речник по право том V. Бургас: Делфин прес, 1993, с. 209 
13 Икономическа енциклопедия, София: Наука и изкуство, 2005, с. 404; Икономически речник: уеб сайт: 

http://www.econ.bg/dictionary/term1088.html 
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14; форма за привличане на ресурс в нефинансова, т.е. материално-веществена форма 
15; средство, с което едни икономически субекти привличат външни за тях източници 

под формата на дълготрайни материални активи с цел финансиране на инвестиционни 

проекти16 ; отдаване под наем на реален производствен капитал за определен срок17 ; 

предоставяне на дълготрайни активи за ползване за определен период срещу 

договорена цена18  вид предприемаческа дейност, насочена към инвестиране на 

временно свободни или привлечени финансови средства 19; междинна форма на 

кредитиране и пряко инвестиране 20; специфична форма на финансово 

капиталовложение в основни фондове21 ; специфичен вид дългосрочна аренда22 ; 

близка до банковата форма на финансиране, която може да се прилага като странична 

операция, покупка на разсрочено плащане 23; комплекс от имуществени отношения 24; 

споразумение, скрепено с договор 25, и др.  

Независимо че различните определения за лизинг отчитат едни или други 

форми на проявление на това икономическо явление, прави впечатление, че в 

цитираните определения присъстват минимум два аспекта: икономически и 

юридически.  

Икономическата същност на лизинга се състои в това, че наемодателят 

осъществява финансиране на стопанската дейност на наемателя. При това 

финансиране един субект (лизингодател) по предварителна заявка придобива за друг 

субект (лизингополучател) необходимото за неговата производствена дейност 

имущество и, запазвайки си правото на собственост върху това имущество, го 

предоставя за стопанска експлоатация като получава за това съответния наем под 

форма на лизингови вноски. 

От юридическа гледна точка лизингът представлява споразумение между две и 

(или) повече страни, скрепено с договор с възникващи от това права,  задължения и 

срокове.  

В съответствие с целите на изследването за изясняване на същностните 

характеристики на лизинга е необходимо по-задълбочено да бъде разгледана неговата 

икономическа същност. 

Сложната икономическа природа на лизинга е свързана с факта, че обективно 

той преплита в себе си различни комбинации от отношения: наемни, кредитни, 

покупко-продажба, залог, поръчителство и др., които предполагат изпълнение на 

определени действия. Тези действия са логически последователни и водят към 

 
14 Вж. Николова, Н. Корпоративни финанси. София: Сиела 2007, с. 98 
15 Вж. Генов, Г., Пл. Илиев. Финанси на строителното предприятие. Варна: Университетско 

издателство ИУ-Варна, 2001,с. 85 
16 Вж.Петров, Г., Е. Райков. Корпоративни финанси. София: Тракия-М, 2006, с. 126 
17 Вж. Вачков, Ст., Ем. Спасова. Корпоративни финанси. Варна: Стено, 2006, с. 303 
18 Вж. Желев, Ив. Управление на инвестиционния процес. Варна: Унив. Изд., 2001, с.103 
19 Вж. Забавский Г.В. Экономическое регулирование международного лизинга в Республике Беларусь. 

Минск.: ИООО "Право и экономика", 2002, с. 78 
20 Вж. Горемыкин В.А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. Москва: ИНФРА-М, 1997, с. 

384 
21 Конвенция УНИДРУА. Уеб сайт: http//www.unidroit.org/English/conventions/ 
22 Вж. Васильев, Н.М. и др. „Лизинг как механизм развития инвестиции и предпринимательства”. 

Москва,1999, с. 42 и др. 
23 Хойер В. Цит.Съч 
24 Вж. Лещенко М.И. Основы лизинга: Учеб. пособие. Москва: Финансы и статистика, 2000, с. 336 и др. 
25 Маринова, Р. Лизингът.София:РИА Интернешънъл,1997, с. 11 
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постигането на точно определени резултати. Ето защо в икономически смисъл 

разглеждаме лизинга като вид стопанска операция. В  специализираната литература 

под “операция” най-често се разбира:  

а) „съвкупност от действия насочени към постигането на дадена цел” 26; 

б) „Елементарна част от процеса на функциониране на икономическата 

система, стабилна по съдържание и имаща самостоятелна цел, характеризираща се с 

множество входни ресурси, количествени и качествени характеристики на 

продуктите, получени в резултат на нейното изпълнение, също така и технологичните 

методи за преобразуване на ресурсите в продукти” 27. 

Тук следва да се отбележи, че в дадените тълкувания понятията “лизинг” и 

“лизингова операция” се отъждествяват.  

Подкрепя се разбиране, че по-пълно и точно определение за лизинг може да 

бъде изведено, като точно се разграничи лизинга от другите подобни на него 

икономически отношения. Това изисква на първо място да бъде очертана границата 

между неговото съдържание и съдържанието на понятието „наем” (Табл.1).  

За целта ще се използват две определения за наем: 

• от икономическа гледна точка – „Наем е предоставяне на имущество от 

неговия собственик за временно ползване на друго лице, за определен срок и за 

определена цена”28 . 

• от юридическа гледна точка – „С договора за наем наемодателят се 

задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят – 

да му плати определена цена”29 .  

От посочените две определения е видно, че  наемодателят юридически запазва 

правото си на собственост върху имуществото, а същото се използва и доход от това 

получава наемателя. Този принцип е валиден и при лизинг. 

 

Таблица 1 
Съпоставка между наем и лизинг 

 

№ КРИТЕРИЙ ЗА СРАВНЕНИЕ 
ВИД ОТНОШЕНИЯ 

НАЕМ ЛИЗИНГ 

1. Субекти в отношенията 
Наемодател, 

Наемател 

Лизингодател, 

Лизингополучател, 

Доставчик 

(Производител) 

2. Обект на отношенията 

Всякакъв вид 

имущество, вкл. и за 

лични нужди 

собственост на 

наемодателя 

Всякакъв вид имущество 

за стопанска 

експлоатация, специално 

придобито от 

лизингодателя за 

нуждите на 

лизингополучателя 

3. Вид отношенията м/у страните 
Предимно 

имуществени 

Имуществени, кредитни, 

търговски и други 

 
26 Лопатников Л.И. Краткий экономико-математический справочник. Москва: Наука, 1987, с. 509 
27 Пак там 
28 Речник на банковите термини. Уеб сайт: http://www.kazna.ru/useful 
29 Закон за задълженията и договорите (Обн., ДВ, № 2,1950 г.,посл. изм. ДВ, № 69,2007 г.), чл.228 
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4. 
Отношение с доставчика на обекта 

 

Двустранни, 

наемодател-купувач 

 

Лизингополучателят е 

икономическият 

собственик и има 

правата и задълженията 

на купувач. 

5. 

Отговорности на наемодателя за 

недостатъци на предоставеното 

имущество 

Носи наемодателят 

Лизингодателят не 

отговаря за състоянието 

на обекта (освен в 

случаите, в които той 

сам избира доставчика) 

6. 
Риск от случайно случайно 

погиване на обекта 

По общите правила 

собственика-

наемодател 

Лизингополучател 

7. 

Уведомяване на доставчика 

(производителя) за целта на 

придобиване на обекта 

Не произтича 

Лизингодателят е 

длъжен да уведоми за 

предоставяне на обекта 

на трети лица 

8. Застраховане обекта на отношения 
Като правило 

собственика 

Лизингодателя, ако 

изрично не е предвидено 

друго в договора 

9. Правна форма на отношенията 
Двустранен договор за 

наемане на обекта 

Обикновенно 

тристранно 

споразумение за лизинг 

или три договора: за 

покупко-продажба, 

лизинг и за кредитиране 

10. 

Право на собственост на 

ползвателя на обекта след 

изплащане на стойността му 

Ако собственикът 

желае, с договор за 

полкупко-продажба 

Обикновено е заложено 

опция за покупка или 

преминаване в 

собственост на 

лизингополучателя след 

изплащане на всички 

лизингови вноски по 

договора 

11. 
Разтрогване на договора по вина 

на ползвателя 

Води до прекратяване 

на наемните плащания, 

освен неустойките 

Не освобождава 

лизингоплучателя от 

пълно погасяване на 

дълга за целия срок, 

както би било ако 

договорът не е 

разтрогнат 

12. 
При изчисляване плащанията за 

ползване обекта на отношения 

Търсене и предлагане 

(конюнктурата) 

Цена на обекта, срок на 

договора, %-на ставка, 

остатъчна стойност и др. 

13. Цел на използване обекта 
Предприемачество 

Нестопанска дейност 

Предприемаческа 

дейност 

14. 
Правомощия на собственик на 

обекта 

Всички функции на 

собственик 

Единствено целево 

право-да предостави 

обекта по договор на 

лизингополучателя 

 

15. 

 

Наличност на предоставяния обект 

Към момента на 

сключване на договора, 

Лизингодателят като 

правило придобива 
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у наемодателя/лизингодателя обекта е собственост на 

наемодателя 

обекта на лизинг по 

заявка на 

лизингополучателя 

 

16. 

 

Предсрочно едностранно 

прекратяване на договора от 

ползвателя 

 

От наемателя след 

предупреждение на 

наемодателя 

Лизингополучателят 

обикновено няма това 

право освен в случаите 

когато обектът не бъде 

доставен в срок или с 

неотстраними дефекти 

17. 
Източник за финансиране 

покупката на обекта на отношения 

Собствени средства на 

наемодателя или заети 

средства от кредитни 

институции и частни 

лица 

Собствени средства, 

банкови кредити, 

лизингови плащания 

 

18. 

 

Срок на договора 

 

За различен срок 

Близък до срока на 

пълна амортизация (при 

финансов лизинг) 

 

 

Цялостният анализ по критериите за съпоставка от таблица 1 дава възможност 

да бъде изведено и най-важното различие между двете икономически явления: 

лизингът излиза извън рамките на наемните отношения и има следните особености: 

а) срок на лизинга – като правило той се доближава към срока на пълната 

амортизация на обекта на лизинг; 

б) обект на лизинга са цели предприятия, комплекси, сгради, съоръжения и 

оборудване, транспортни средства и друго движимо и недвижимо имущество, което 

може да се използва в предприемаческата дейност;  

в) наличие на трети пряк участник в сделката – производител (доставчик) 

на обекта на лизинг (в класическата лизингова сделка като правило участвуват три 

страни: лизингодател, лизингополучател и производител (доставчик) на 

оборудването); 

г) едновременно сключване на два взаимосвързани договора: договор за 

лизинг и договор за покупко-продажба; 

д) покупката на имуществото от лизингодателя, изхождайки от 

потребностите на лизингополучателя. Под наем обикновено се отдава имущество, с 

което собственикът не е в състояние ефективно да се разпорежда, докато при лизинг 

това обикновено е ново, специално придобито за нуждите на лизингополучателя 

оборудване; 

е) лизингополучателят може самостоятелно да подбере доставчика и да 

съгласува с него условията на договора за покупко-продажба; 

ж) разпределение на рисковете, свързани с качеството на обекта на лизинг. 

При лизинг лизингодателят не носи отговорност за дефекти по предоставеното 

имущество. Отпадането на тази отговорност от лизингодателя е свързана с факта, че 

лизингополучателят, като правило, сам избира доставчика на оборудването и респ. не 

може да предявява своите грешки към лизинговата компания.  

Съчетанието на седемте качества е присъщо за лизинговите операции и 

достатъчно ясно го разграничават от другите форми на наем, като практически 

превръщат лизингополучателя в икономически собственик на обекта на лизинг. 
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Следователно, може да се обобщи, че под „лизинг” следва да се разбира 

комплекс от икономически отношения, възникващи при операции по 

наемане/отдаване на средства с производствено предназначение за срок близък до 

срока на пълната им амортизация.  

Икономическа същност на лизинга предполага влагане на средства в 

дълготрайни активи на възвръщаема основа.  Така, аналогично на банките, които 

акумулират парични средства, жизнено необходими за кредитополучателя, 

лизингодателят в своята предприемаческа дейност обезпечава лизингополучателя с 

жизненоважни за дейността му производствени активи. Следователно, по съдържание 

лизингът съответства на кредитните отношения, притежава характеристиките на 

кредитна сделка и се базира на трите основни принципи на кредита: срочност – 

обвързан е с определен срок, след изтичане на който обектът на лизинг следва да бъде 

върнат или собствеността му да бъде прехвърлена на лизингополучателя; 

възвращаемост, тъй като предполага възвращаемост на вложените средства от 

лизингодателя; възмездност, т. е. за предоставения актив лизингодателят получава 

възнаграждения във вид на комисионни – такива, че същите да гарантират принципа 

на възвръщаемост.  

По този начин, ако се разглежда лизингът като предоставяне на имущество за 

временно ползване при условията на срочност, възвръщаемост и възмездност, може да 

се каже, че той представлява специфична кредитна операция с предварително 

договорени условия за усвояването, използването и погасяването на кредит. Може да 

се твърди, че в икономически смисъл лизингът е кредит, предоставен от 

лизингодателя на лизингополучателя под форма на имущество за временно ползване. 

Субекти в кредитните отношения в случая се явяват: в качеството на 

кредитополучател – лизингополучателят, в качеството на кредитор – лизингодателят. 

Обект на кредита се явяват дълготрайни активи. 

Следователно, определението за лизинг може да се допълни, като комплекс от 

икономически отношения, възникващи при операции, основани на кредита, по 

наемане/отдаване на средства с производствено предназначение за срок близък до 

срока на пълната им амортизация. 

Независимо от общите черти с търговския кредит между тях има и принципни 

различия (Табл. 2). Те касаят преди всичко собствеността. 

 

Таблица 2 
Съпоставка между кредит и лизинг 

 

 

№ 

 

КРИТЕРИИ ЗА СРАВНЕНИЕ 

ВИД ОТНОШЕНИЯ 

КРЕДИТ ЛИЗИНГ 

 

1. 

 

Субекти в отношенията 

 

Кредитидател, 

Кредитополучател 

Лизингодател, 

Лизингополучател, 

Доставчик 

(Производител) 

 

2. 

 

Обект на отношенията 

Парични средства или 

стоки 

Всякакъв вид 

имущество за 

стопанска 

експлоатация 

  В парична или Във веществена. При 
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3.  Форма на предоствяне и 

погасяване 

веществена при 

предоставяне; в 

парична форма при 

погасяване 

погасяване е възможно 

и смесено (с 

продукция). 

 

 

 

4.  

 

 

 

Правото на собственост върху 

обекта на отношенията 

 

Предоставя се на 

кредитополучателя. 

Правото на владеене, 

ползване и 

разпореждане 

принадлежат на едно 

и също лице. 

Опцията за 

придобиване на обекта 

в собственост не 

съвпада с предаването 

му на 

лизингополучателя. 

Правото на ползване е 

отделено от правото на 

собственост. 

5. Гаранциите на кредитора се 

обезпечават от: 

Залог на имущество 

или банкова гаранция 

От обекта на лизинг 

 

6.  

 

Продължителност на договора 

 

Краткосрочен 

Средно и дългосрочен, 

съобразен с 

амортизационния план 

 

7.  

 

Взаимовръзка между 

търговската и кредитна сделки 

Кредитната сделка е 

обосноване от акта на 

покупко-продажба 

Не винаги се започва с 

покупка на обекта и не 

винаги се завършва с 

него 

 

 

8.  

 

 

Източник на погасяване на 

кредита 

 

 

За сметка на 

печалбата на 

кредитополучателя 

За сметка на 

амортизационните 

отчисления, включени 

в себестойността на 

произвежданата 

продукция 

9. Контрол над целевото 

използване на средствата 

Труден Гарантиран 

10. Инвестицията е насочена Във всяка сфера на 

дейност 

В конкретен вид 

предприемаческа 

дейност 

 

Първо основно различие е, че при търговското кредитиране, с предаване на 

стоката за ползване, едновременно се предава и правото на собственост върху обекта 

на кредита, т. е. в собственост преминава потребителната стойност на стоката, 

заплащането на която е отложено във времето.  

При лизинга правото на ползване на имуществото се отделя от правото на 

собственост. Лизингодателят запазва правото си на собственост, а предава само 

правото на ползване върху имуществото на лизингополучателя, респ. 

лизингополучателят в началото заплаща лизингови вноски, след което получава 

собствеността върху обекта (ако това е предвидено в договора). Запазването на 

собствеността върху имуществото в случая се разглежда като специфична форма за 

обезпечаване на кредита, гарантираща неговата събираемост. За притежаване правото 

да използва имуществото лизингополучателят прави лизингови вноски, уточнени с 

лизингодателя. Срокът на договора и размерът на лизинговите вноски винаги са 
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съобразени с амортизационния план на обекта на лизинг (при финансов лизинг), 

докато погасителният план при покупка с отложено плащане може да бъде определен 

за произволно договорен между страните период.  

Второто основно различие е свързано с факта, че след погасяване на кредита 

(стойността на обекта и договорените лихви) купувачът при договор с отложено 

плащане във всички случаи става собственик на обекта на договор.  

След изтичане срока на договора за лизинг, обектът може да бъде предаден в 

собственост на лизингополучателя или да остане собственост на лизингодателя, в 

случай че първият не желае да се възползва от „клаузата за изкупуване” в края на 

лизинговия период.  

Трето различие е, че търговският кредит може да бъде с краткосрочен 

характер, докато лизингът предполага предимно дългосрочно кредитиране. 

Четвърто, за разлика от банковия кредит, който може да се предлага само от 

търговски банки, лизингът може да се предоставя и от небанкови институции. 

Трябва да се отбележи, че за придобиване предмета на лизинга самият 

лизингодател обикновено ползва банков или друг кредит. 

Въпреки че предоставянето на имуществото под наем е определящо в лизинга, 

важни за определението му са и отношенията на покупко-продажба. Те предшестват 

предоставянето на имуществото за ползване и в много от случаите завършват целия 

комплекс от възникващи при лизинга отношения. Предшестващата отдаването 

покупка на обекта на лизинг е не по-малко важна част от комплекса икономически 

отношения, отколкото непосредственото лизинговане защото: 

а) ако отдаваното на лизинг имущество е собственост на лизингодателя, то 

в икономически смисъл лизинговата операция се свежда до наем; 

б) ако лизингодателят отдава на лизинг наети от него активи, то тогава 

отношенията се свеждат до сублизинг 30; 

в) ако лизингодателят вземе актив на доверително управление, то той не 

получава правото на собственост върху актива и, следователно, възникващите при 

последващо отдаване отношения не следва да се считат за лизингови; 

г) лизингодателят може да придобие обекта на лизинг при условията на 

бартерен обмен, но бартерните операции пак се свеждат до отношения на покупко-

продажба; 

д) лизингодателят може да придобие актива при отсрочено плащане, но 

това по същността си е търговски кредит, за който говорихме по-горе. Покупката на 

актив от лизингодателя чрез кредит, следва да се разглежда като съставна част от 

лизинговите операции. 

Прехвърлянето правото на собственост на предмета на лизинг на 

лизингополучателя в края на срока на лизинговия договор е честа, но не задължителна 

практика при лизинговите операции. Това е главното различие между лизинга и 

дългосрочния наем с последваща покупка. 

С оглед направените разсъждения, определението за лизинг, според нас може 

да се допълни. Лизинг – това е комплекс от икономически отношения, възникващи 

при операции по покупка и последващи такива, основани на кредит и 

наемане/отдаване на средства с производствено предназначение за срок близък до 

срока на пълната им амортизация.  

 
30 Терминът е разгледан  подробно в параграф 1.2 от изложението 
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Вложението на капитал в обекти на предприемаческата дейност, както и 

произтичащата от срока на лизинговите операции дългосрочна форма на кредитиране 

показва, че по външни белези лизингът е сходен и с инвестициите. Под 

инвестиционни операции се разбират операции, свързани с влагане на парични 

средства за реализация на проекти, които ще осигуряват на предприятието доход за 

период по-голям от една година. Това напълно съответства на дългосрочния кредит, 

имащ място при провеждане на лизинговите операции.  

По мнението на специалисти, за да е икономически изгоден за участващите 

страни, първоначалният срок на финансовия лизинг31  трябва да покрива  не по-малко 

от 50-75% от срока за ефективно използване на оборудването32 . Така е и в 

българското законодателство, където параграф 3.3, т. „в” от НСС 17 (отменен) гласи: 

„срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на 

актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено” и чл. 3.3, т. „г” „в началото 

на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови плащания се 

равнява на справедливата стойност на наетия актив” 33. 

Съществуват мнения, според които при получаване на имущество за ползване 

не произтича вложение в актив от страна на лизингополучателя. Появява се само 

наето имущество и задлъжнялост по наем 34. Ние не споделяме такъв подход.  

След като бъдат отчетени сходствата между лизинг и инвестиции, лизинговите 

отношения считаме, че могат да се разглеждат като инвестиционна операция, а 

определението за лизинг да се допълни така: комплекс от икономически отношения, 

възникващи при кредитиране на инвестиционна операция, която се състои в покупка и 

последващо отдаване под наем на актива за срок близък до срока на пълната му 

амортизация.  

Възникващите при лизинг отношения не са само икономически. Те са и 

имуществени – доколкото възникват по повод конкретен актив; данъчни – доколкото 

касаят стопанската дейност на участниците; митнически – при сделки по 

международен лизинг; застрахователни, съдебни и други в зависимост от броя на 

участниците в сделката35 .  

В заключение може да се обобщи, че въпреки сходствата на лизинга с всяка 

една от операциите поотделно, той е съвкупно понятие и сравнително нова за нашите 

условия организационно-правна форма на бизнеса със свои принципи и особености 

(Фиг.1).   

 

 
31 Видовете лизинг са разгледани подробно в параграф 1.2 от изложението 
32 Вж. Лелецкий Д. Об икономической сущности лизинга. Уеб сайт: http/www.unlease.ru/publicasions 
33 НСС 17 ДВ бр. Приложение към чл. 1 на ПМС № 65 от 25.03.1998 г. - ново, ДВ, бр. 22/2002 г. 

(отменен) 
34 Лелецкий Д. Что такое лизинг? Уеб сайт:http/unlease.ru/prologue/what_is_leasing 
35 Обекти и субекти на лизинга са разгледани подробно в следващите части  на изложението 
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Фиг. 1. Основни принципи на лизинговите отношения36 

 

В своята цялост,  въз основа на нашето изследване, понятието „лизинг” може 

да се определи като комплекс от икономически, имуществени, данъчни, митнически, 

арбитражни, застрахователни и други отношения, възникващи между физически 

и/или юридически лица при кредитиране на инвестиционна операция, която се състои 

в покупка и последващо отдаване под наем на актива за срок близък до срока на 

пълната му амортизация с право на покупка на обекта в края на периода.  

Така определено понятието лизинг има следните основни характеристики: 

а) позволява да се добие представа за принципния обхват на лизинга;  

б) показва, че лизингът по правило е сложна съвкупност от отношения, 

която едновременно с това е делима; 

в) достатъчно пълно е и практически не допуска друго тълкуване на 

икономическата същност на лизинга. 

 

1.2. Характеристика на видовете лизинг в строителството 

В хода на формиране и развитие на лизинговите отношения световната 

практика е създала различни видове лизинг. 

В много от отделните държави на Европейския съюз основанията за 

класифициране на лизинга са различни. Във Франция определящо е предназначението 

на актива – инвестиционно или потребителско 37.  

 
36 Адаптирано от автора по Горемыкин В. А, Финансовый менеджемент №2, Москва, 2003 
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В Португалия, за да се определи лизингът като финансов, трябва да бъдат 

изпълнени няколко критерия, свързани със срока на икономическа годност на актива, 

остатъчната стойност на актива в края на лизинговия период, опция за покупка и др38 . 

Дори и да са изпълнени всички тези условия, ако лизингодателят не е кредитна 

институция, а т. нар. каптив (captive) 39, лизингът се класифицира като наемен договор 

(renting contract).  

В законодателството на Испания съществува правна уредба на оперативния, 

финансовия лизинг, т.нар. lease-back и договора за рентинг, като разновидност на 

договора за лизинг40 . 

В страни като Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Холандия, 

класификацията на лизинга се основава на принципите на МСС 17 41. 

В Закона за финансов лизинг на Руската федерация са уредени финансовият и 

сублизингът42 .  

За да се урегулират отношенията в областта на международния лизинг, 

Международният институт за унификация на частното право – UNIDROIT през 1987 

г. изработва проект на Конвенция за международния финансов лизинг. Той е обсъден 

и приет на 28 май 1988 г. на дипломатическа конференция в Отава. В нея участвуват 

55 държави, включително и България. Конвенцията е открита за подписване на 31 

декември 1990 г.  

В Конвенцията за международния финансов лизинг са залегнали следните 

няколко основни принципа: 

а) Действието на Конвенцията се ограничава само до международния 

лизинг, без да се намесва в националните правни системи, особено в тези, които 

съдържат специални правни норми за регулиране на лизинговите операции. 

б) Конвенцията се ограничава само до финансовия лизинг като 

специфична операция за финансиране предимно на производствени инвестиции, в 

която участвуват три страни – лизингодател, лизингополучател и доставчик. 

в) Конвенцията очертава само рамките на правното регулиране и дава 

възможност за свободно договаряне на конкретните особености. 

 г) С Конвенцията се регулират само гражданскоправни аспекти на лизинга, 

а не въпроси с публичен характер (напр. Данъчни и административни). 

 д) Повечето норми на Конвенцията са диспозитивни. 

В България, като страна, присъединила се към Конвенцията, законодателството 

е съобразено с международното. Направеното в хода на изследване проучване обаче 

показва, че правната уредба на договора за лизинг у нас е по-обща и по-кратка в 

сравнение с тази на редица държави, където има специален Закон за лизинга43 .  

 
37 Маринова Р. Цит.съч. с.23 
38 Пак там 
39 Каптив е подчинена лизингова компания, формирана от производители на активи, които са обект на 

лизингови операции 
40 Народно събрание на РБ. Търговско-правна уредба на договора за лизинг в законодателството в 

основни европейски страни и САЩ, София 2005 
41 Маринова Р. Цит.съч. с.23 
42 Народно събрание на РБ. Търговско-правна уредба на договора за лизинг в законодателството в 

основни европейски страни и САЩ, София 2005 
43 В българското законодателство договорът за лизинг е уреден в глава двадесет и трета (чл.342÷347) от 

Търговския закон и съответните препратки към Закона за задълженията и договорите (чл.228÷239), а 

класификацията на лизинга е съгл. принципите на МСС No 17, който дефинира финансов и 

експлоатационен лизинг. Други нормативни актове, които имат отношение към лизинга са: Закон за 
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Независимо от различията обаче, основните видове лизинг признати навсякъде 

по света са финансов и оперативен. Разграничаването между финансов и оперативен 

лизинг се осъществява в началото на лизинга на принципа „предимство на 

съдържанието пред формата”, т. е въз основа на същността на сделката, а не според 

формалността на договора (фиг. 2). 

Финансовият лизинг (financial, capital leases) представлява взаимоотношения 

между партньори, предвиждащи в периода на действие на договора между тях, 

изплащане на лизингови вноски, сумата от които е достатъчна за пълното 

възстановяване на направеното от лизингодателя капиталовложение (вкл. 

първоначалната цена на отдаденото оборудване и свързаната с него издръжка) и му 

гарантират определена печалба 44. 

 

 
 

Фиг. 2. Класификация на лизинга като финансов и оперативен в 

съответствие с МСС 17 

 
счетоводството; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за корпоративното подоходно 

облагане; Международен счетоводен стандарт No 17; Закон за кредитните институции; Закон за 

мерките срещу изпирането на пари; Закон за мерките срещу финансирането на трероризма; Закон за 

особените залози; Правилник за устройство и дейността на Централния регистър за особените залози 

към Министерсвтото на правосъдието; Валутен закон; Закон за чуждестранните инвестиции; Наредба 

No 27/ 24.07.2003 г. за статистика на платежния баланс; Закон за потребителския кредит 
44 Leasing Finance/Edited by Tom Dark.-London:Euromoney Books,1990, p.13 
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Източник: Прилуцкий Л., Мокрый, чистый, класическии...(Виды лизинга в 

соответствии с мировой практикой). Москва сп. Лизинг ревю, № 2,3/1997 

 

Конвенция за международния финансов лизинг 45, регулираща отношенията в 

тази област, в глава I, чл. 1 дава дефиниция на финансовия лизинг, според която за 

него е характерно следното: 

а) лизингополучателят определя оборудването и подбира доставящата 

страна без да разчита на това предимно на способностите и преценката на 

лизингодателя; 

б) лизингодателят придобива имуществото във връзка с договор за лизинг, 

който е сключен или предстои да бъде сключен между лизингодателя и 

лизингополучателя със знанието на доставящата страна; 

в) наемните суми, съгласно договора за лизинг, се изчисляват така, че да 

бъде отчетена амортизацията на цялата или значителна част от оборудването. 

Международният счетоводен стандарт 17 (МСС 17)46  определя като  финансов 

този лизинг, при който лизингодателят „прехвърля в значителна степен всички 

рискове и изгоди от собствеността върху актив” на лизингополучателя. „Примери за 

ситуации, при които по принцип лизинговият договор се класифицира като финансов 

лизинг” са посочени в т. 8 от МСС 17 и те са: 

а) „лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива на 

лизингополучателя към края на срока на лизинговия договор; 

б) лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена, 

която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност  към датата47, 

на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма 

степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена; 

в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от 

икономическия живот на актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено; 

г) в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните 

лизингови плащания се равняват почти изцяло на справедливата стойност на наетия 

актив; 

е) наетите активи имат специфичен характер, като само 

лизингополучателят може да ги експлоатира без извършването на съществени 

модификации”. 

Търговският закон48  на РБългария в чл. 342 определя като финансов лизинг 

този, при който „лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице, при 

условия определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу 

възнаграждение”, като „лизингополучателят може да придобие вещта по време на 

договора или след изтичане на срока му” и „риска от случайно погиване или 

повреждане на веща е за лизингополучателя”. 

Анализът на изложеното дава основание да се обобщи, че за финансовия 

лизинг са характерни следните основни черти: 

• Участие освен на лизингодател и лизингополучател и на трета страна 

(производител или доставчик). 

 
45 Уеб сайт: http//www.unidroit.org/English/conventions/1988leasing/main.htm 
46 МСС 17, Международни счетоводни стандарти. София: “Форком”, 2003 г. 
47 Според МСС 17, справедлива стойност е сумата, за която даден актив може да бъде заменен или 

даден пасив уреден между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им 
48 Вж. Търговски закон (Обн. ДВ, № 48,1991, посл изм. ДВ, № 92,2007) 
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• Продължителен срок на договора, който покрива по-голямата част от 

икономическия живот на актива, т. е. рискът от морално остаряване на обекта на 

лизинг се поема от лизингополучателя. 

• Рискът при използване на обекта на лизинг се прехвърля от 

лизингодателя върху лизингополучателя. 

• В случай че не е предвиден начален, неотменим период, 

лизингополучателят може да отмени договора, като всички загуби, понесени от 

лизингодателя, свързани с отмяната, се поемат от лизингополучателя. 

След изтичане срока на лизинговия договор, лизингополучателят може да 

закупи обекта на лизинг по остатъчна стойност; да сключи нов договор за по-кратък 

срок и облекчени условия; да върне обекта на лизинг на лизингодателя. Ако в 

договора е предвидена опция за закупуване на актива в края на периода, страните 

предварително определят остатъчната стойност на обекта на лизинг. 

Оперативен (сервизен, експлоатационен) лизинг е този, който е „различен от 

финансовия” и „не прехвърля в значителна степен всички рискове и изгоди от 

собствеността върху актива”49  на лизингополучателя. Сам по себе си оперативният 

лизинг представлява наемни отношения, при които разходите на лизингодателя, 

свързани с придобиването и притежаването на предмета на лизинг, не се покриват от 

лизинговите плащания по един лизингов договор 50.  

За този вид лизинг са характерни няколко основни признака: 

• Лизинговият договор се сключва за срок значително по-кратък  от срока 

на физическо износване на имуществото. 

• Лизингодателят придобива предмета на лизинг по-рано, без да има в 

предвид конкретен лизингополучател. 

• Лизингодателят не разчита да покрие всички направени разходи  само от 

лизинговите плащания на един лизингодател.  

• Рискът от повреждане или загуба на актива се носи основно от 

лизингодателя.  

• Размерът на лизинговите плащания (при равни други условия) 

обикновено е по-висока от тези по финансов лизинг поради отсъствието на гаранции 

по възстановяване на направените разходи.  

• С изтичане на договора за оперативен лизинг, лизингополучателят има 

право: да продължи срока на договора, при по-изгодни условия; да върне 

оборудването на лизингодателя; да закупи оборудването от лизингодателя (при такава 

опция в договора), по пазарна стойност. 

Следва да се отбележи, че при оперативен лизинг проблем с регулиране на 

тристранните отношения „продавач-купувач(наемодател)-наемател” не съществува.  

При него лизингодателят най-често е и доставчик или собственик на актива и той се 

отдава под наем преди всичко за постигане на даден резултат (извършване на 

определена работа) от наемателя. Лизингодателят запазва правния си интерес върху 

остатъчната стойност на обекта на лизинг и след постигане на резултата. Именно тези 

квалифициращи белези са двете основни характеристики на оперативния лизинг. 

При оперативен лизинг лизингополучателят не си поставя като приоритетна 

цел изгоден начин на финансиране, а по-скоро решаване на конюнктурни, епизодично 

 
49 МСС 17, Международни счетоводни стандарти. София: “Форком”, 2003 
50 Leasing Finance/Edited by Tom Dark.-London:Euromoney Books,1990, p.12 
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възникващи нужди, което го прави особено приложим в сектор строителство, където 

се използват значителни като обем, номенклатура и стойност машини и агрегати.  

В съвременните икономики, лизингодателите предоставят широк избор от 

лизингови условия, които могат да съчетават в себе си признаци както на 

оперативния, така и на финансовия лизинг. Този тип споразумения носят названието 

комбиниран лизинг 51. 

Едновременно с това в специализираната литература към момента не 

съществува единно авторово мнение относно еднаквост на критерии за класификация 

и пълен списък на видовете лизинга в строителството. Изработването на такива 

според нас е затруднено поради въздействието на редица фактори, които за целите на 

изследването сме обособили в две основни групи: 

а) Общи – отнасящи се до приложението на лизинга във всички сектори на 

националната и световна икономика. Като водещи от тях могат да бъдат посочени: 

• различията в правните системи на отделните държави и, като следствие 

от това, отсъствие на единна трактовка на видовете лизинг; 

• различие в механизмите за държавно регулиране на лизинговите 

отношения; 

• различие в системите за данъчно облагане и преференции с 

последващата от това различна конкурентоспособност на лизинга спрямо другите 

форми на финансиране; 

• спецификата на конкретна лизингова операция, съчетана с 

многообразието в конкретните условия на отделните договори. В много случаи в 

рамките на един договор различните видове лизинг се припокриват.  

б) Специфични – към които могат да бъдат отнесени: 

• особеностите и различията, които отделят строителството от всички 

останали икономически сектори и му придават черти на специфичен такъв в 

националното стопанство; 

• структурата на инвестиционния процес52 .  

С оглед на темата и насочеността на изследването подробно ще  бъдат 

изследвани факторите от втората група. 

Основен отличителен белег, от който произтичат редица технико-

икономически и организационни особености на строителството е, че секторът създава 

неподвижна продукция, органически свързана със земята 53.  

Неподвижността на продукцията от своя страна обуславя постоянно 

преместване на работна сила и техника от една строителна площадка на друга. 

Различните условия, при които се изпълняват строително-монтажните работи, 

придават индивидуалност на строителния производствен процес, противно на едни и 

същи циклично повтарящи се условия на производствения процес в промишлеността 

например. Поради протичане на строителния процес предимно на открито, 

чувствително въздействие върху технологията и организацията на строителното 

производство оказват природните и климатични условия. Това обуславя наличието на 

все още непреодоляна напълно сезонност в сектора. 

 
51 Бригхем Ю, Гапенски Л. Финансовый менеджмент, т.2.СПб,Икономическая школа, 2001 
52 Под „струкура на инвестиционен процес” следва да се разбира определен строеж на процеса, състоящ 

се от етапи със съответните фази към тях. Към всяка фаза се отнасят конкретни процедури и операции 
53 Хаджиев, Ст. Икономика на строителството. Варна: Галактика 1990, с.11-12 
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Освен познаване на особеностите и различията на строителния сектор, 

съществено важна предпоставка при изработване на класификация на лизинга в 

строителството представлява и изучаването на структурата на инвестиционни процес. 

Това е продиктувано от факта, че инвестиционният процес има различно съдържание 

в зависимост от това дали става дума за инвестиране в ценни книжа или в реални 

активи 54. Инвестиционният процес при инвестиране в реални активи се свързва със: 

а) колко и в какви активи фирмата да инвестира; 

б) по какъв начин да се осигурят необходимите за инвестиране финансови 

средства. 

Инвестиционният процес в строителното предприятие следва да се разглежда 

на две равнища: отделен обект или случай на инвестиране и предприятието като цяло. 

Инвестиционният процес на отделен обект представлява целенасочена съвкупност от 

дейности – проучване, проектиране, изграждане, доставка на машини и съоръжения и 

др., които се изпълняват последователно или последователно-паралелно за 

материализиране на инвестиции за конкретни инвестиционни проекти – ново 

строителство, разширение, реконструкция и модернизация55  (Фиг.3). 

 

 
 

 

Фиг. 3. Структура на инвестиционния процес 

 

 
54 Георгиев, Ив. Основи на инвестирането. София: Университетско издателско стопанство, 1999, с.9 
55 Желев, Ив. Управление на инвестиционния процес. Варна, Университетско издателство, ИУ-Варна, 

2001, с.35 
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„От позицията на фирмата като цяло, инвестиционният процес е непрекъснат и 

обхваща множество инвестиционни цикли по отношение на всички обекти (реални 

активи) на фирмата и направления за инвестиране” 56. 

От така изведената структура на инвестиционния процес и съдържанието на 

отделните етапи в него може да се направи извод, че на отделните етапи е различен 

както размера на финансовия ресурс, необходим за реализирането им, така 

възможните източници на финансиране.  Лизингът като форма на финансиране е 

приложим на втория и трети етап от инвестиционния процес.  

Етапът на инвестиционните проучвания е предимно аналитичен57 . Извършва 

се оценка на конюнктурната обстановка у нас и в чужбина по състоянието на дадено 

производство. Завършва с разработване на прогнози, концепции, модели, програми и 

други форми, служещи като основа при съставяне на стратегическите планове на 

предприятието. Приема се и се утвърждава доклад от предварителните проучвания. 

Този етап обикновено се финансира със собствени средства или кредит. 

На етапа на инвестиционното проектиране следва да се предвиди строителната 

техника и технология, с която разполага или ще разполага строителното предприятие 

за изграждане на обекта, както и възможните форми за финансиране на тази 

технология. В обхвата на анализа вече следва да се включи и лизингът. 

На този етап могат да бъдат откроени два важни момента: 

а) избиране на прогресивна строителна технология и съответно 

оборудване; 

б) намаляване ресурсоемкостта на строително-монтажните работи.  

Третият етап е етапът на изпълнение на строителния обект. Навременното 

осигуряване на необходимите производствени мощности при реализиране на обект 

позволява извършване на строително-монтажните работи последователно и 

последователно-паралелно (там където технологично е възможно) и води до 

съкращаване на времето на строително-монтажния процес. Редица автори твърдят, че 

„времето е пари” и се свързва с нарастване на капитала във времето 58. Ето защо на 

този етап трябва да бъдат използвани всички предимства, които лизингът предоставя 

като форма на финансиране за строителните предприятия. 

Когато няма ресурсна осигуреност за изпълнение на процедури и операции по 

останалите етапи или обект на поръчката е само изпълнение на СМР, строителното 

предприятие се явява субект в инвестиционния процес на третия етап. 

В наложилата се практика при жилищното строителство през последните 

години у нас, по силата на сключваните със собствениците на терени договори на 

строителните предприятия се възлагат процедури и дейности от другите етапи на 

инвестиционния процес. Поради тази причина, големите компании в сектора 

формират самостоятелни структури, специализирани в проучване и проектиране, като 

така съкращават времетраенето на всички фази на инвестиционния процес и 

улесняват координацията с възложителя. 

 
56 Георгиев, Ив. Основи на инвестирането. София: Университетско издателско стопанство, 1999, с.12 
57 По подробно вж. Димитров, Г.,  Пл. Илиев, Ив. Желев. Управление на строителното предприятие. 

Варна, Университетско издателство, ИУ-Варна, 1997, с. 211-216 
58 Вж. Георгиев, Ив. Основи на инвестирането. София, Отворено общество, 1995, с. 27, Адамов, В.и др. 

Финанси. В. Търново, Абагар, 1995, с.331; Орешарски, Пл. Финансов анализ и управление на 

инвестициите. София, Люрен, 1992 и др. 
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Това от своя страна предполага осигуряване на финансов ресурс и за набавяне 

на необходимите за целта активи, което прави лизингът приложим още на втория етап 

от инвестиционния процес. 

Като отчитаме международния опит, съществуващото към момента 

законодателство, особеностите на строителството и инвестиционния процес както и 

факта, че пазарът е обособил около тридесет вида лизинг, считаме за целесъобразно 

да предложим класифицирането на лизинга в строителството да се извърши по две 

основни групи критерии: финансово-икономически и правно-организационни (Фиг 4). 

Като първи от правно организационните критерии59  могат да бъдат посочени 

формата на организация и техниката на провеждане (броят на субектите в сделката) на 

лизинга в строителния сектор. Така  се различават: 

а) Пряк лизинг – двустранна сделка, при която строителното предприятие 

самостоятелно взема на лизинг необходимото му оборудване от лизингодателя. В 

същността си тези сделки не са класически лизинг, тъй като в тях не участва 

лизингова компания. Намира приложение при краткосрочно отдаване/наемане на 

строителни машини. Използват го предимно строителни предприятия специализирани 

в извършване на груб строеж и довършителни работи. 

б) Обратен (възвратен) лизинг (sale and leaseback arrangement). 

Представлява система от взаимосвързани споразумения, при които строителното 

предприятие  собственик на актив (земя, сграда, съоръжения или оборудване) го 

продава на лизингова компания, като едновременно с това сключва договор със 

същата компания за дългосрочно наемане на своята бивша собственост при условията 

на лизинг с последваща покупка. Важно преимущество за обратния лизинг е 

използването на вече намиращото се в експлоатация оборудване като източник на 

финансиране на нови обекти. Особено приложим е в строителството, където 

стопанските субекти много често се нуждаят от значителна сума оборотни средства. В 

случая той е по-добрата алтернатива на операция по залог на имуществото, тъй като 

строителното предприятие-продавач веднага получава от лизинговата компания 

взаимно договорената сума по сделката и едновременно продължава да ползува 

актива в качеството си на наемател. Този вид лизинг в най-голяма степен отговаря на 

нуждите на неголемите строителни предприятия, като им позволява бързо и 

оперативно да решават проблемите си и вече се прилага в нашата практика. 

 

 
59 Последователността при подреждане на критериите е по преценка на автора 
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Фиг. 4. Основни критерии за класификация на лизинга в строителството 

 

в) Косвен лизинг – когато наемането на имуществото от строителното 

предприятие на лизинг става чрез посредник. Косвеният лизинг може да се 

класифицира като: 

• тристранен лизинг – класическа тристранна лизингова операция 

(доставчик – лизингодател – лизингополучател). Лизингодателят придобива от 

доставчика предмета на лизинг и го отдава на строителното предприятие-

лизингополучател, като изпълнява всички действия по организацията на лизинговите 

операции.  

• многостранен лизинг – с четири до седем и повече участници. Прилага 

се за скъпоструващи строителни машини със специализирана поддръжка. Използва се 

предимно от строителни предприятия специализирани в изкопни работи.  

г) Разделен лизинг (leveraged leasing) – наричан още групов или 

акционерен лизинг. Счита  се за най-сложен, тъй като при него е характерно 

многоканално финансиране. Специфична особеност на разделния лизинг е, че 

лизингодателят осигурява само част от необходимата за покупката на обекта на 

лизинг сума. Останалата част се осигурява с кредит от един или няколко кредитора. В 

същото време лизингодателят (в зависимост от конкретното законодателство) 

продължава да ползва всички данъчни облекчения, изчислени върху цялата стойност 

на имуществото. Друга особеност на този вид лизинг е, че лизингодателят ползува 

кредит при определени условия, които не са много характерни за финансово-

кредитните отношения у нас. Кредитополучателят–лизингодател не носи отговорност 

пред кредиторите за връщането на кредита – същият се погасява от лизинговите 

вноски. Ето защо, като правило, лизингодателят оформя в полза на кредиторите залог 

на оборудването до погасяване на заема и им отстъпва право да получават част от 

лизинговите плащания за сметка на дълга и до погасяването му. По този начин 

основния риск по сделката носят кредиторите – банки, застрахователни компании, 

инвестиционни фондове и други финансови учреждения, а като гаранция за 

изплащането на кредита служат само лизинговите вноски и лизинговото имущество.  

В държавите с развит пазар на лизингови услуги повече от 85% от всички 

лизингови сделки се сключват на основата на разделен лизинг 60. Някои държави 

изискват минимален процент от цената на актива, който лизингодателят трябва да 

покрие със собствени средства. В САЩ например, лизингодателят е длъжен да 

осигури поне 20% от общата стойност на актива61 . Българските закони не поставят 

ограничение в тази насока.  

Разделният лизинг е разпространен като форма на финансиране на сложна, 

скъпа строителна техника и крупни обекти. Използва се предимно в инженерното 

строителство. 

 

 
60 Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999, 

електронна версия в уеб сайт: http://www.aup.ru/books/m10/5.htm 
61 Мариновa Р. Цит.съч.,с.28 
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Фиг. 5.   Разделен лизинг 

 

д) Сублизинг. При него лицето, което го осъществява, получава обекта на 

лизинг от лизингодателя по договор за лизинг и го преотдава за временно ползване на 

лизингополучател по договор за сублизинг. При преотдаването на обекта на лизинга в 

сублизинг задължително се изисква писмено съгласие на основния лизингодател. 

Такъв тип договори предвиждат в случай на временна неплатежоспособност или 

фалит на лизингодателя-посредник лизинговите плащания да се изплащат на основния 

лизингодател. 

 

 
 

Фиг. 6. Сублизинг 
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Сублизингът успешно би могъл да се приложи при техническо преоборудване 

на отделни предприятия от големи строителни корпорации, концерни, холдинги и 

други обединителни структури по следната схема: когато главното предприятие не е 

убедено в правилността на разходване на паричните средства при покупка на  

оборудване от свои дъщерни фирми и не желае непосредствено да ги финансира,  

тогава то създава лизингова компания, която по заявка на съответното строително 

предприятие от структурата закупува необходимото оборудване и му го предоставя. 

По-нататък тя следи за своевременното изплащане на лизинговите вноски, акумулира 

ги и ги превежда на основния лизингодател, осъществява контрол при използване на 

имуществото, а при уговорени в лизинговия договор случаи – и техническо 

обслужване. Тази схема е много удобна и в случаи, когато основният лизингодател и 

строителното предприятие-лизингополучател са в различни региони. Тогава, с 

наблюдението за правилно използване на оборудването, инкасирането на лизинговите 

плащания и решаването на възникващи текущи въпроси може да се занимава местна 

лизингова компания. Предвид особеностите на строителния производствен процес – 

обема на продукцията, отдалечеността на обектите и т. н. сублизингът e особено 

приложим в сектора. 

В международната сфера сублизинговите сделки, наричани още „дабъл дип”, 

използват комбинацията от данъчни облекчения в две или повече страни. 

е) Лизинг на доставчика (Supplier’s Leasing). Форма на лизинг съчетаваща 

обратния лизинг и сублизинга. При него производителят продава на лизингодателя 

актива и получава веднага стойността му. Същевременно, производителят наема 

същия актив и го отдава в сублизинг на краен получател. Цел на такава лизингова 

операция би могло да бъде навлизане или разширяване на пазарния дял на 

производителя на пазари с ниска платежоспособност. Не е особено приложим в 

строителния сектор. 

 

 
Фиг. 7. Лизинг на доставчика 

 

По намерения на участниците лизингът се дели на: 

а) Срочен – когато имаме еднократно наемане на имуществото. С оглед 

изложените по-горе особености и различия на строителния производствен процес този 

вид лизинг е приложим в сектора. 
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б) Възобновяем (револверен) – при него обектът на лизинга след 

определено време в зависимост от степента на износване и по желание на 

строителното предприятие - лизингополучател може да бъде заменен с по-нов модел, 

като същото поема всички разходи по замяната. Количеството обекти и срока на 

тяхното използване при този вид лизинг страните не договарят предварително. 

Обикновено, такъв тип лизингови договори сключват лизингови компании, създадени 

като дъщерни на основни дилъри и доставчици. 

Генералният лизинг е разновидност на револверния лизинг и позволява 

строителното предприятие-лизингополучател да допълни списъка на наети активи без 

необходимост от сключване на нов договор. Това е важно при договори за 

строителство с твърди срокове и големи неустойки.  

В зависимост от обекта на лизинговите отношения в строителството се 

различават: 

а) Лизинг на активи за предварителни проучвания в т.ч. геодезически 

инструменти, геоложки и хидрогеоложки инструментариум. 

б) Лизинг на активи за проектиране в т.ч. хардуерни устройства, принтери, 

плотери и др. 

в) Лизинг на строително оборудване, техника и автомобили. В 

специализираната литература този вид лизинг се среща като „мобилен”. 

В зависимост от степента на използване на обекта на лизинг се различават: 

а) Лизинг от първа ръка (first hand leasing) – лизинг на ново оборудване, 

което веднага задоволява изискванията на строителното предприятие. 

б) Лизинг от втора ръка (second hand leasing). В строителния сектор е 

възможен лизинг на оборудване, което вече е било използвано. В този случай 

строителното предприятие го наема от лизингодателя не по първоначална, а по 

остатъчна стойност. 

По обема на предоставяното обслужване (отношението към обекта) лизингът се 

дели на: 

а) Чист или нетен лизинг (net leasing) – когато строителното предприятие-

лизингополучател поема всички рискове и задължения, свързани със собствеността и 

експлоатацията на имуществото – поддръжка, ремонт, застраховка, обучение на 

персонала, снабдяване със суровини, управление на производствения процес. 

Болшинството лизингови  услуги на нашият пазар се явяват „чисти”. 

б) Пълен или както още се нарича „мокър” лизинг (wet leasing) – когато 

лизингодателят поема всички разходи по обслужването – поддръжка, ремонт, 

застраховка, обучение на персонала, което го прави и един от най-скъпите. Като 

правило, мокър лизинг използват самите производители и дистрибутори на 

оборудване в качеството си на лизингодател. 

в) Лизинг с частичен набор услуги, когато на лизингодателя се възлагат 

само отделни функции по обслужване на имуществото. 

По финансово-икономическия признак – форми на разплащане между страните 

различаваме: 

а) Лизинг с парични плащания – когато строителното предприятие – 

лизингополучател извършва всички плащания в парична форма. 

б) Лизинг с компенсационни плащания – когато плащанията по договора за 

лизинг се осъществяват под формата предоставени на лизингодателя жилищни 

помещения или под формата на оказани строителни услуги. Приложим най-вече в 

жилищното строителство. 
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в) Лизинг със смесени плащания – когато наред с парични се допускат и 

плащания със стоки и услуги. 

Признак за класифициране на лизинга може да бъде целта на участниците в 

лизинговата операция. Така се различават: 

а) Действителен лизинг – сделка, продиктувана от стопанските нужди на 

строителното предприятие. 

б) Фиктивен лизинг – сделка със спекулативен характер, при която целта 

на един или повече участниците в операцията е само и единствено извличане на 

значителни печалби от ползване на данъчни облекчения, свързани с лизинга. У нас 

закононодателството не предоставя данъчни облекчения за полване на лизинг, което 

прави този вид неприложим към момента. 

В зависимост от размера на сключените сделки, лизингът се подразделя на: 

а) Многомилионен лизинг – това обикновено е лизинг на уникално 

имущество, високи технологии, цели предприятия със стойност на сделката над пет 

милиона долара. 

б) Междинен лизинг– в международната практика е прието за такъв да се 

счита лизинг със стойност на оборудването между 0,5 и 5 милиона долара. 

в) Пазарен лизинг – характеризира се с това, че в един договор за лизинг се 

обединяват няколко единици сравнително евтино оборудване, произвеждано от един 

производител62 . 

Доброто финансово управление на съвременното строително предприятие е 

пряко свързано с детайлното познаване и използване на различните видове лизинг. В 

тази връзка така предложената класификация има следните предимства: 

а) достатъчно обширна е; 

б) отчита разработките за лизинга, направени в последните години 63; 

в) позволява обстоен и всестранен анализ на видовете; 

г) последователна е, което позволява проследяване и по-пълно изследване 

на връзките между отделните класификационни признаци; 

д) отчита спецификата на строителството като водещ сектор в 

националната икономика. 

Като цяло, сравнителният анализ на предложената от нас класификацията за 

видове лизинг позволява да се направят следните изводи: 

а) различните видове лизинг могат да бъдат съчетани в един договор в 

зависимост от конкретните договорени от участниците условия; 

б) разнообразието от лизингови форми в стопанския живот спомага за 

развитието на породените икономически и други отношения и едновременно с това 

поражда инициативност в мисленето, която би се проявила като точно определена 

форма на лизинг за конкретен обект при конкретни съпътствуващи обстоятелства. 

Посоченото дава основание да се твърди, че всичко това несъмнено води до 

нарастване ролята на лизинга в съвременните икономически условия. 

 

 

 

 

 
62 Смирнов А.П. Лизинговые операции.-М.: Консалтбанкир, 1995, с.14 
63 Вж. Васильев  Н. М.  Лизинг   как   механизм   развития   инвестиций   и предпринимательства. 

Москва, 1999, с. 21-35. и  др. 
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1.3. Система на лизинговите отношения в строителството 

Сложната система на лизинговите отношения в строителството предполага 

наличие и взаимодействие на множество елементи в нея (Фиг. 8).  

Изследването на нормативната уредба на различни европейски държави 

показва, че обект на лизинг там могат да бъдат движими и недвижими вещи. 

 

 

 
Фиг. 8. Елементи на системата лизингови отношения в строителството 
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Във Франция64  обект на лизинг е недвижимо имущество и движимо такова за 

обзавеждане и оборудване на предприятия, а не за лично потребление. 

В Испания65  съществува изискване, съгласно което обект на лизингови сделки 

могат да бъдат движимо и недвижимо имущество, което служи единствено в 

стопанската дейност на лизингополучателя. 

В Швейцария66  не е определено точно какви обекти могат да бъдат обект на 

лизингов договор.  

В Руската федерация67  обект на лизингова сделка не могат да бъдат земни 

участъци и други природни обекти, както и имущество, чието обръщение е забранено 

или ограничено от нормативен акт. 

В Република България не съществува ограничение или забрана обект на 

лизингова сделка да бъде имущество от определен тип. Предмет на лизингов договор 

у нас може да бъде всякакво имущество, движимо и недвижимо, договорено между 

страните според конкретния случай.  

Обобщавайки изложеното, под понятието „обект на лизинговите отношения” 

следва да се разбира всеки един дълготраен актив - предприятия, комплекси, сгради, 

съоръжения и оборудване, транспортни средства, друго движимо и недвижимо 

имущество, интелектуални и промишлени права, индустриални модели и софтуер 

заедно и поотделно,  които: 

а) могат да се използват в стопанската дейност; 

б) са специално произведени или придобити за нуждите на 

лизингополучателя; 

в) не се унищожава в рамките на производствения цикъл; 

г) за обращението и използването на които няма законодателно 

ограничение или забрана.  

В строителството обекти на лизинг на движимо имущество могат да бъдат: 

а) транспортни средства (леки и товарни автомобили, автокранове, 

пневмоколесни кранове, панеловози, подвижни електростанции и компресори и др.); 

б) строителна техника (земекопни машини – багери, булдозери, 

автогрейдери, подемно-транспортни машини – кулокранове, гъсенични кранове, 

строителни подемници и др.); 

в) смесителни машини (разтворосмесители, бетононосачи, транспортни 

ленти и др.); 

г) механизирани инструменти (пробивни, шлифовъчни, трамбовъчни, 

заваръчни и други машини); 

д) мобилни заводи (арматурни дворове, бетонови и асфалтови бази и др.); 

е) електронноизчислителна техника; 

ж) друго строително оборудване, прибори и механизми. 

Обекти на лизинга на недвижимо имущество са производствените комплекси, 

сградите и съоръженията с производствено предназначение. 

Във връзка с предложената в параграф 1.2 класификация на видовете лизинг, е 

целесъобразно да се изследват детайлно и участниците в тях. 

 
64 Уеб сайт: http://www.legifrance.org/ 
65 Уеб сайт: http://www.unav.es/english/ 
66 Народно събрание на РБ. Търговско-правна уредба на договора за лизинг в законодателството в 

основни европейски страни и САЩ. София 2005 
67 Руски федерален закон за финансов лизинг No164-ФЗ // Утвърден на 29.10.1998г. 
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В класическата лизингова сделка най-често обект на изследване са три страни: 

лизингодател, продавач (доставчик) на обекта на лизинг и лизингополучател.  Те 

участват пряко в осъществяване на лизинговите операции. 

Лизингодател е  физическо или юридическо лице, което срещу възнаграждение 

предоставя за ползване свое имущество на лизингополучателя или което използва 

собствени и (или) заети средства за придобиване на  имущество в хода на договора за 

лизинг и срещу заплащане предоставя това имущество на лизингополучателя за 

временно владение и ползване за определен срок и при определени условия с или без 

право на придобиване в края на периода.  

В организационно отношение през последните години най-ясно се очертават 

три групи лизингодатели.  

Към първата, най-голяма група, се отнасят лизингови компании, създадени и 

подкрепяни от банкови институции. Преимуществото на такива компании е, че те 

могат да получават и ползват кредитен ресурс при по-изгодни условия и облекчени 

процедури. От друга страна, банките са заинтересовани да разширят спектъра на 

предлаганите от тях услуги  като предоставят на клиента възможност да избере 

оптималната форма за финансиране – кредит или лизинг.  

Към втората група се отнасят лизингови компании, създадени като дъщерни 

фирми на основни дилъри и доставчици. Предимство за тези компании е доброто 

познаване на пазара и тенденциите в развитието на продукта, което им позволява да 

организират и по-добър вторичен лизингов пазар на произвежданото от фирмата 

майка. Тези фирми получават значителни отстъпки от цената в сравнение с другите 

клиенти, което ги прави по-конкурентоспособни. 

Цел на създадена такава компания може да бъде не само реализация на 

продукцията, но и обезпечаване и обслужване на предприятията от структурата в 

качеството им на лизингополучатели. 

В третата група влизат независими лизингови компании, притежаващи като 

правило достатъчно средства, необходимия опит и кръг от потенциални клиенти. В 

зависимост от спецификата на дейността си те от своя страна се делят на универсални 

и специализирани. 

Универсалните лизингови компании извършват сделки с различен тип обекти. 

Тези компании не подържат собствен парк машини и оборудване, а след конкретна 

поръчка пристъпват към закупуването на посочения от лизингополучателя актив. 

Такива обикновено са лизингодателите от първата група. 

Специализираните лизингови компании сключват лизингови договори за 

определен вид строително оборудване. Те като правило разполагат със собствен 

машинен парк, от който строителното предприятие-лизингополучател прави своя 

избор. Като специализирани лизингови компании обикновено се проявяват 

лизингодателите от втората група. 

Като специфичен лизингодател в строителството могат да са и предприятия от 

сектора, разполагащи с необходимата техника, в устава на които е предвидена този 

вид дейност.  

Изследването на българския лизингов пазар показва, че активно опериращите 

лизингови компании не са повече от 25-30. На 13.02.2006 г. двете браншови 

организации, в които голяма част членуваха (Българска асоциация на лизинговите 

компании и Българска асоциация за развитие на лизинга), се обединиха в Българска 
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асоциация за лизинг, членовете на която към момента наброяват двадесет и един68 . 

Като причина за разминаването на данните се посочва фактът, че не всички лизингови 

компании и брокери членуват в БАЛ. 

Основните цели и задачи, които си е поставила Българска Асоциация за Лизинг 

(БАЛ) са69: 

• Популяризиране на лизинга като форма на финансиране.  

• Подобряване на търговското и данъчното законодателство в България в 

частта, касаеща лизинговите дейности.  

• Подобряване на конкурентноспособността на лизинговия бизнес чрез 

създаване на данъчни преимущества за лизинга.  

• Насърчаване на лоялната конкуренция на лизинговия пазар.  

• Събиране и публикуване на количествена информация за лизинговия 

пазар.  

• Участие в международни форуми и организации, свързани с лизинговия 

бизнес.  

Разглеждани сами по себе си, целите и задачите подсказват и проблемите, 

които имат за решаване лизинговите компании у нас. 

Насищането на пазара и засилената конкуренция са причина  лизингодателите 

да предоставят все повече допълнителни услуги, което  води до диверсификация в 

дейността на редица компании, изобретяване на нови форми на лизинг. Възниква 

лизинг с висока добавена стойност, при който плащанията по лизинга включват по-

голям брой допълнителни услуги, често превишаващи стойността на самото 

оборудване. Получава широко приложение при този вид техника, където делът на 

техническо обслужване е много висок (особено пазара за поддръжка на компютри, 

строителни машини и др.). Поради своята специфика този вид лизинг засега е получил 

разпространение в Япония, САЩ и Западна Европа70 .  

В законодателствата на различните държави от ЕС съществуват различни 

изисквания към лизингодателите.  

В Австрия, Холандия, Германия, Великобритания и Ирландия юридическата 

регламентация относно правата за осъществяване на лизингова дейност е сходна. В 

тези страни няма специфични изисквания към лизинговите компании и се прилагат 

общите правила за създаване на търговски дружества. В повечето случаи, лизинговите 

фирми са дружества с ограничена отговорност, акционерни или командитни 

дружества. 

Лизинговите компании в Белгия също трябва да са организирани според една 

от установените форми на търговското право в страната или да са поделения на 

европейски лизингови компании.  

В Испания в качеството на лизингодател могат да встъпват само лизингови 

компании със статут на кредитни институции – банки, каси и финансови учреждения 

и винаги са юридическо лице.  

 
68 Афин България“ ЕАД, “АутоБохемия“ АД, “БМ Лизинг“ АД, „Ванто Лизинг“ ООД, „ДСК Лизинг“ 

АД, „И Еф Джи Лизинг“ ЕАД, „Interlease“ AD, „Кюн & Партньори“ ООД, „Порше Лизинг БГ“ ЕООД, 

„Райфайзен Лизинг“ ООД, „София Лизинг“ ЕАД, „Ти Би Ай Лизинг“ АД, „УниКредит Лизинг“ ЕАД, 

„Юнионлизинг“ ЕАД, „Пиреус Лизинг България” ЕАД, „Евролийз Ауто”, „Алианц Лизинг енд 

Сървисиз” АД, „Сожелийз България” ЕООД, „Иморент България” ЕООД, „Скания Файненс България” 

ЕООД и „Хипо Алпе-Адриа-Лизинг” ЕООД 
69 Вж. уеб сайта на БАЛ: http://www.leasing-bulgaria.org 
70 Word Leasing Yearbook 2000, London-Euromoney publ.,2000, p.66 
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В Португалия лизинговата компания може да извършва сделки или само на 

движимо, или само на недвижимо имущество. Сделки по финансов лизинг могат да 

извършват само оторизирани за това фирми. 

Лизингодателите във Франция се делят на две групи в зависимост от това дали 

са подчинени или не на банковия закон.  Според него всеки договор, който предоставя 

на лизингополучателя възможност за покупка, се третира като кредитна операция и 

попада в обхвата на банковия надзор. От това, в коя група попада конкретният 

лизингодател, се определят и типовете лизингови договори, които има право да 

сключва той. 

В друга водеща европейска държава като Швейцария договорът за лизинг е 

уреден като разновидност на договора за потребителски кредит. Поради това, 

лизингодателят по договора за финансов лизинг трябва да отговаря на изисквания, 

които законодателството поставя за кредитора по този договор. За кредитор се счита 

всяко физическо или юридическо лице, което по професия дава потребителски 

кредити71 . 

В България лизингодател може да бъде лице, регистрирано като търговец. 

Съгласно  Търговския закон на Републиката търговец е всяко физическо или 

юридическо лице, което по занятие извършва лизингови сделки 72. Няма изрично 

изискване юридическите лица да приемат правно организационна форма на 

акционерно дружество, кредитно учреждение или финансова институция. Т.е. в 

качеството на лизингодател могат да са всички физически и юридически лица, 

разполагащи със свободни средства за инвестиране. 

Съгласно Закона за кредитните институции, банките могат да извършват 

сделки по финансов лизинг73 .  

Законът за банките, отменен с приемане на Закона за кредитните институции, 

определяше като небанкова институция, лице, чиито основен предмет на дейност е 

извършването на финансов лизинг74 . 

Обстоятелството, че у нас липсва специализирано законодателство, свързано с 

лизинга, води до това, че много трудно може да бъде определен точният брой на 

стопанските субекти извършващи такъв вид дейност. За това може  да се съди само по 

данните на БНБ и Българска асоциация за лизинг. 

Вторият участник в лизинговите отношения е ползвателят на обекта на лизинг 

– лизингополучателят. Той може да е физическо или юридическо лице, което в 

съответствие с договора за лизинг, получава във владение и за временно ползване 

обекта на лизинг срещу заплащане, за определен срок и при определени условия.  

В качеството на типични лизингополучатели обикновено са строителни 

предприятия, които: 

а) изпитват недостиг от финансов и кредитен ресурс; 

б) получават по-голяма изгода при финансиране на инвестиционни проект 

с лизинг в сравнение с други методи на финансиране; 

в) са много зависими от постиженията на научно-техническия прогрес; 

г) получават данъчна изгода от приложението на лизинговата операция. 

 
71 Народно събрание на РБ. Търговско-правна уредба на договора за лизинг в законодателството в 

основни европейски страни и САЩ. София 2005 
72 Вж. Търговски закон, чл.1, ал.1, т.15 
73 Вж. Закон за кредитните институции (Обн. ДВ, № 59, 2006, посл. изм. № 109, 2007), чл.2, ал.2, т.6 
74 Закон за банките (отменен) чл.1, ал.5, т.2 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 17, 2022,  
ISBN  978-619-210-062-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 17, 2022,  
ISBN 978-619-210-062-9, VARNA, BULGARIA 

 

 

43 

 

Трети пряк участник в лизинговите отношения е продавачът (доставчик). Това 

е предприятие производител, търговска организация или друго физическо или 

юридическо лице, което в изпълнение на договор за покупко–продажба предава на 

лизингодателя собствеността върху обекта на лизинг. С нареждане на лизингодателя 

той може да достави предмета на договора направо на лизингополучателя. 

Рафаел Кастийо Тирана75  твърди, че при договора за лизинг, доставчикът, 

въпреки че упражнява активна роля, от правна гледна точка ролята му е пасивна, тъй 

като той трябва да стане предприятие, занимаващо се с лизинг по настояване на своя 

клиент и ще придобие владеенето на стоките, които ще бъдат обект на договора.  

При оперативен лизинг обикновено производителят или доставчикът на обекта 

на лизинг е и лизингодател, поради което сам извършва действията по предаване на 

предмета на договора за ползване.  

В зависимост от икономическите условия и конкретния вид лизинг броя на 

субектите при лизингова сделка се променя и към изброените субекти в сделката 

могат да вземат участие допълнителни, косвени участници, като:  

• Лизинговите посредници. Те извършват проучване на лизинговия пазар, 

прогнозират търсенето и потребностите, проучват производители, вносители и 

лизингодатели на определени активи, осъществяват контакт между страните, 

разработват варианти за лизингови договори, участвуват в преговорите, инкасират 

вноските (когато извършват дейността от свое име но за чужда сметка) и т. н. Като 

такива действат консултантски фирми, счетоводни и финансови къщи, 

застрахователни компании и банки.  

На българския лизингов пазар типични лизингови посредници все още няма. 

Причините за това се крият в малкия обем лизингови сделки и недостатъчната зрялост 

на родния лизингов пазар.   

• Гарант по лизинговата сделка. В качеството на гарант най-често влиза 

обслужващата строителното предприятие-лизингополучател банка или фирмата 

майка, ако същият е част от холдингова или друга обединителна структура. Гарант 

може да бъде и застрахователна компания, държавен фонд, производителят на 

оборудването, както и правителството. Лизингодателят задължително изисква гарант 

по сделката при сключване на първа сделка с нов лизингополучател, на такъв с 

недобра кредитна история, както и при сключване на лизингови договори за големи 

суми и възможни значителни рискове.  

• Застрахователни институти. Застраховането на обекта на лизинг като 

правило е за сметка на лизингополучателя и е за срок не по-кратък от срока на 

договора за финансов лизинг и сума не по-малка от общата сума по договора. В 

интерес на лизингодателя е обектът на сделката да бъде застрахован срещу всички 

възможни рискове – общи и специфични76 . Следва да се уточни, че ефектът от 

влиянието на различните рискови фактори е в зависимост от системата за управление 

на рисковете на дадена компания, както и от нейния размер, пазарен сегмент, продукт 

и др. Общо правило е, че колкото по-малко е строителното предприятие, толкова по-

отворено е то към специфичните рискове и обратно, колкото по-голяма е компанията, 

толкова по-силен е ефектът на рисковете на системно ниво. 

 
75 Вж. Rafael Castillo-Triana, Leasing: Mecanismo Financiero Del Futuro, Santa Fe, Colombia, ”Hojas o 

Ideas”. 1994, p.99 
76 Вж. Приложение 2, разработено от автора 
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• Спедиторски и транспортни фирми. Те организират и извършват 

физическата доставка на стоката. 

• Фирми по техническо обслужване. Това са специализирани сервизни 

фирми, които поддържат гаранционно и извънгаранционно обекта на лизинг. 

• Банките, чрез които се извършват финансовите операции по 

заплащането на вноските, застраховки, транспорт и др. 

• Българска асоциация за лизинг – сдружение с нестопанска цел, 

създадено от обединение на търговци, занимаващи се с лизингова дейност 77. 

• Държавата. Чрез законодателната, изпълнителна и съдебна власт 

държавата задава „правилата на играта” за бизнеса и разполага с достатъчно власт, за 

да го принуди да се съобразява с обществените интереси. Държавната власт изпълнява 

ролята на „доверител на обществената съвест” 78 и преразпределя ресурси с оглед 

постигане на социални цели в обществото. 

Дефинирането и класификацията на субектите в лизинговите отношения се 

прави и е необходимо при по-нататъшно изследване на връзките и зависимостите 

между тях и с оглед на това да се даде точна характеристика на ролята и мястото на 

всеки субект в лизинговите отношения. 

Изследването на законодателствата на редица държави с изискванията, които 

някои от тях поставят пред участниците в сделката, е особено важно при 

осъществяване от строителни предприятия на сделки по международен лизинг. 

Независимо от обекта на лизинг юридическата форма на субектите и 

държавите, в които се осъществява лизинговата сделка, преминава през определени 

етапи. Различните автори в специализираната литература посочват от три79  до шест80 

и повече  етапа. Отчитайки разработките на посочените автори, се застъпва 

становище, че лизинговата операция – от възникване на концептуалната идея до 

практическата реализация, експлоатацията на оборудването, производството на 

продукция и приключването на сделката може да се представи като цикъл, състоящ се 

от четири основни етапа: подготвителен, организационен, управленски и 

заключителен.   

На първия, подготвителен етап страните извършват предварителна работа, 

предшестваща сключването на редица договори, необходимостта от които е 

обусловена от сложния характер на многостранните отношения при лизинга. На този 

етап следва да се извърши подробно изследване на всички условия и особеност на 

всяка сделка. Изготвят се заключения и се изчислява ефективността на проекта като 

цяло. 

На втория етап лизинговата сделка се оформя юридически – сключват се 

договори и обектът на лизинга се предоставя на лизингополучателя. Характерното за 

този етап е, че тук се появява фигурата на доставчика. 

Третият етап е този на експлоатация на обекта на лизинг и заплащане на 

лизинговите вноски. 

 
77 По-подробно виж Устав на сдружение „Българска асоциация за лизинг”. Уеб сайт: http://www.leasing-

bulgaria.org/regulations.htm 
78 Carroll, A and A. Buchholtz, Business & society: ethics and stakeholder management, Cincinnati, Ohio: 

South-Western College Pub. Thomson, 2003, p.310 
79 Вж. Rafael Castillo-Triana, Цит.съч. 
80 Маринова Р.Цит.съя.,с.41-42 
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Четвъртият етап е етапът на приключване на сделката. Това може да означава 

прехвърляне на собствеността върху лизингополучателя или връщане на обекта на 

лизинг на лизингодателя. 

Последователността на организацията в системата на лизинговите отношения в 

строителството е показана на фиг. 9. 

 
Фиг.9. Система на лизинговите отношения в строителството 

 

Лизингът се отличава със сложна организация не само по броя на субектите, но 

и по спецификата на изпълняваните от тях функции.  Функциите, изпълнявани от 

субектите на всеки отделен етап, предполагат осъществяване на комплекс 

организационно-правни, финансови, технически, маркетингови и производствени 

мероприятия и са представени в таблица 3. 

Таблица 3 
Функции на субектите в лизинговите отношения 
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Лизингодател 

обезпечаване на операцията; 

б) икономическа ефективност и финансова 

приемливост; 

в) организационно-административно обезпечаване; 

г) оценка на приемливия риск; 

д) оценка на техникоикономическите и финансови 

условия на операцията. 

2. Анализ и разработка на схема за струкурна 

организация на операцията: 

а) разработка на схема за финансово обезпечение; 

б) оценка на ефективността от операцията; 

в) определяне и използване на данъчните преференции, 

респ. тежести;  

г) експертиза на правните норми по лизинга. 

3. Оценка на платежоспособността на потенциалния 

лизингополучател и степента на обезпечение на 

лизинговата операция организационно, правно, 

кадрово и материално-технически. 

4. Разработване на схема за обезпечение и 

предоставяне на гаранции по сделката 

5. Избор и подготовка на сделката 
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1. Оформяне на заявка 

2. Предоставяне на документи за икономическо и 
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3. Разработване и предоставяне на бизнес-план 
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Лизингодател 

 

 

 

 

 

1. Оценка на имуществото на лизингополучателя 

2. Оценка на достоверността на представените 

счетоводни отчети 

3. Съгласуване на условията за покупко-продажба на 

обекта на лизинг с доставчика, както и условията за 

експлоатация на обекта с лизингополучателя и 

доставчика. 

4. Участие в преговорите с доставчика и постигане на 

приемливи условия за покупка обекта на лизинг: 

намаляване на авансово плащане, разсрочено плащане, 

допълнителни гаранции от доставчика и др. 

5. Избор на посредник (ако е необходимо) за 

провеждане на операцията. 

6. Разработка на договор за лизинг между 

лизингодателя и лизингополучателя и допълващите го 

договори по дадения проект:  

а) договор за кредит; 

б) договор за залог на имуществото; 

в) банкова гаранция; договор за поръчителство; 

д) договор за застраховане по видове; 

е) договор за покупко-продажба; 
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ж) комисионни и други видове договори в зависимост 

от степента на риск. 

7. Сключване на договор за лизинг за доставка на 

обекта на лизинг между лизингодателя и 

лизингополучателя. 

8. Сключване на договор за за кредит, заем или друг 

договор между лизингодателя и кредитор или 

инвеститор. 

9. Оформяне на заявка за доставка на обекта на лизинг. 

10. Сключване на договор за покупко-продажба на 

обекта на лизинг между лизингодателя и доставчика. 

11. Контрол на доставката на оборудването от 

доставчика на лизингополучателя в съответствие с 

условията на договора за покупко-продажба и договора 

за лизинг. 

12. Оформяне и подписване на акта по приемане на 

обекта на лизинг в експлоатация от доставчика. 

13. Извършване на плащания към доставчика по 

договора за покупко-продажба. 

 

 

Лизингополучател 

1. Подписване на договор за лизинг с лизингодателя. 

2. Сключване на договор за застраховане на обекта на 

лизинг със застрахователна компания в полза на 

лизингодателя. 

3. Подписване на акт по приемане и предаване на 

обекта на лизинг с лизингодателя и доставчика. 

 

 

 

Доставчик 

1. Договаряне параметрите по заявката за обекта на 

доставка. 

2. Подписване на договор за покуко-продажба с 

лизингодателя на базата на съгласуваните с 

лизингополучателя и/или посредника търговски и 

технически условия. 

3. Доставка на обекта на лизинг. 

4. Оформяне и подписване на акта по предаване на 

обекта на лизинг на лизингополучателя. 

3
. 
У

п
р
ав

л
ен

ск
и

 

 

 

 

 

 

Лизингодател 

 

 

1. Контрол за постъпленията на лизинговите плащания 

по договора за лизинг от лизингополучателя и върху 

изпълнението на допълнителните догови към договора 

за лизинг. 

2. Анализ (при необходимост) на официалните отчети 

на лизингополучателя (тримесечни, шестмесечни и 

годишни) и допълнителни текущи отчети и финансова 

информация за изпълнението на договора за лизинг. 

3. Контрол вурху експлоатацията на имуществото. 

4. Мониторинг и анализ на икономическите показатели 

от реализацията на лизинговата операция. 

 

 

1. Експлоатация и техническа подръжка на обекта на 

лизинг в съответствие с техническите инструкции. 
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Лизингополучател 2. Извършване на лизингови плащания. 

3. Предоставяне на текущи счетоводни и финансови 

отчети, както и допълнителни такива по искане на 

лизингодателя. 

Доставчик 1. Гаранционно или друго предвидено в договора 

обслужване. 

4
. 
З

ак
л
ю

ч
и

те
л
ен

 

 

 

 

 

 

 

Лизингодател 

 

1. Проверка на изпълнението от лизингополучателя на 

условията по договора за лизинг. 

2. Проверка за съответствието на договорния обем 

лизингови плащания, обемът на просрочените 

лизингови вноски и наложените санкции, съгласно 

условията на договора. 

3. Предявяване на неизпълнените от 

лизингополучателя условия по договора за лизинг. 

4. Контрол върху изпълнението от страна на 

лизингополучателя неизпълнени обстоятелства по 

договора и потвърждение за съответветствие на 

удръжки и плащания. 

5. Оформяне на отношенията относно използване 

обекта на лизинг след изтичане на договора. 

Лизингополучател 1. Право да закупи обекта на лизинг по остатъчна 

стойност, при изпълнени всички условия. 

 

 

Целесъобразно е мениджърските екипи на строителните предприятия да 

познават етапите на лизинговата сделка и функциите на субектите на отделните етапи, 

което в практически аспект ще им помогне за: 

а) установяване на връзка с точния субект на даден етап от сделката, което от 

своя страна води до спестяване на време и минимизиране на разходите по нея; 

б) извършване на анализ за необходимостта от използване услугите на един 

или друг субект в дадена сделка; 

в) съкращаване на времето за вземане на бързо и правилно управленско 

решение.  
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Глава втора 

Анализ на лизинга в строителството 

 

2.1. Икономическата среда като предпоставка за използване на лизинга в 

строителството 

Развитието на строителството, както и на всеки един сектор от националната 

икономика на България, е тясно свързано с развитието на макросредата. Тази среда 

формира обстановката, общите условия и особеностите, при които се осъществява 

стопанската дейност и се формират тенденциите в развитието на отделните сектори. 

Ето защо изследването на проблема, свързан с развитието на лизинга в строителството 

в неговата дълбочина, предполага на първо място анализ на макроикономическата 

среда, в която функционира секторът, извършен през призмата на основните системни 

рискове, които се отнасят до всички сектори на икономиката и стопанските субекти 

като цяло. Според Н. Сълова 81 “Благоприятната макрообкръжаваща среда стимулира 

икономически растеж, растеж на инвестициите, повишено търсене, увеличение на 

производството, предлагането и реализацията, сравнителна стабилност и сигурност”. 

В сравнение с останалите бивши социалистически страни, в България преходът 

от командно-административна към пазарна икономика се извърши по-бавно. 

Причините за това се крият в голямото политическо противопоставяне в обществото 

и, като резултат от това, често сменящи се правителства. При тези условия сектор 

строителство в годините на преход намали обема на продукцията си и тя остана под 

една трета в сравнение с обема към 1989 г. и няма друг сектор на икономиката у нас, 

който в годините на преход толкова да е намалил дейността си82 .   

С въвеждането през юли 1997 г. на валутен съвет бе овладяна инфлацията. В 

периода 1997-2003 г. бяха приватизирани повечето от структуроопределящите 

промишлени предприятия и банки, стартира пенсионната и здравноосигурителна 

реформа. Отбеляза се растеж на брутния вътрешен продукт (Табл. 4). 

Таблица 4 

Брутен вътрешен продукт на България83 

 

Години 

БВП по текущи 

цени 

(млн.лв.) 

Реален ръст на 

БВП на 

годишна база 

(%) 

БВП на човек 

от населението 

(лв.) 

2000 26 753 5.4 3 274 

2001 29 709 4.1 3 754 

2002 32 401 4.5 4 109 

2003 34 628 5.0 4 426 

2004 38 823 6.6 4 989 

2005 42 797 6.2 5 529 

2006 49 361 6.1 6 411 

2007 56 520 6.3 7 379 

 
81 Вж. Сълова, Н., Макросредата и развитието на търговията в България. Годишник том 74/2002 ИУ-

Варна, с.8 
82 Вж. Сълова, Н. Цит.съч. с.20 
83Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg; БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg; Агенция за 

икономически анализи и прогнози, уеб сайт: http://www.aeaf.minfin.bg 
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В резултат от извършения анализ можем да изведем няколко основни фактора, 

които действат благоприятно и спомагат за постигане на все по-висок растеж.  

На първо място, през 2004 г. страната ни стана член на НАТО, а на 01.01.2007 

г. България се присъедини към Европейския съюз. Това засили доверието на 

чуждестранните компании и индивидуални инвеститори към страната и допринесе за 

ежегодното нарастване на размера на преките чуждестранни инвестиции в различни 

сектори на икономиката (Табл. 5). 

Друг важен фактор за засилване на стопанската активност е значително 

нарасналото кредитиране през последните няколко години. Това в голяма степен се 

дължи на ниските лихвени равнища на международните финансови пазари, 

свободното движение на капитали от и към страната и липсата на ограничителни 

мерки върху предлагането на кредити. 

 

Таблица 5 

Рзамер на преките чуждестранни инвестиции в България по икономически 

дейности (млн.евро)84 

 

Икономически 

дейности 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Селско, ловно 

и горско 

стопанство 

 

16.6 

 

16.6 

 

17.2 

 

40.7 

 

46.6 

 

53.7 

 

75.3 

 

104.0 

Рибно 

стопанство 
1.0 0.2 0.3 0.3 2.9 3.2 3.3 3.4 

Добивна 

промишленост 
25.5 33.3 27.6 51.3 65.4 103.5 113.9 120.8 

Преработваща 

промишленост 
1226.3 1455.2 1483.7 1755.7 1925.9 3216.9 4171.0 4434.4 

Производство 

и 

разпределение 

на ел.енергия, 

газ и вода 

67.7 

 

71.0 91.4 70.8 737.1 548.2 879.3 1000.1 

Строителство 
78.9 83.3 105.1 69.5 151.4 338.4 837.2 1607.9 

Търговия 
432.8 581.9 636.3 866.1 1289.9 1824.4 2595.7 3128.7 

Хотели и 

ресторанти 
57.5 63.0 79.0 85.9 98.3 151.3 248.2 364.4 

Транспорт и 

съобщения 
215.5 264.5 470.3 570.8 1217.1 2421.3 2792.1 4375.4 

Операции с 

недвижими 

имоти и бизнес 

206.8 211.8 270.7 443.8 555.6 1115.2 2818.8 4824.5 

 
84Изчислено по данни на статистически годишник 2006, НСИ. София, с.215 и уеб сайт: 

http://www.nsi.bg 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 17, 2022,  
ISBN  978-619-210-062-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 17, 2022,  
ISBN 978-619-210-062-9, VARNA, BULGARIA 

 

 

51 

 

услуги 

Образование 
0.3 0.8 0.5 0.2 0.5 -0.1 0.2 0.5 

Здравеопазване 

и социални 

дейности 

0.7 

 

0.7 0.9 0.7 1.4 1.7 1.4 1.6 

Финансово 

посредничество 
530.8 508.3 662.4 980.4 1264.2 1889.8 2650.1 4631.8 

Други 
16.5 22.9 31.7 44.7 49.7 64.9 121.8 183.4 

 
Намаляването на прякото данъчно облагане е още един фактор, който 

въздейства позитивно върху растежа на БВП. 

Основен показател за икономическото развитие и жизнения стандарт е и БВП 

на човек от населението. Ежегодното му нарастване показва, че по отношение на 

доходите си всяка следваща година хората живеят все по-добре в сравнение с 

предходните години85 . Въпреки всичко обаче, по данни на Евростат 86 за последните 

две години България и Румъния имат БВП на човек от населението си с повече от 60% 

по-нисък от средната величина за ЕС-27. 

Нарастването на БВП на страната и икономическият растеж в разглеждания 

следпреходен период естествено водят до повишаване на потреблението и 

увеличаване на абсолютното и относително бруто капиталообразуване в основен 

капитал. 

Данните от табл. 6 показват, че в разглеждания период тенденцията на висок 

относителен дял на крайното потребление се запазва. През 2000 г. този дял е 87.1%, 

през 2001 г. намалява незначително до 86.9%, а през 2002 г. достига 89.2%. През 2003 

г. относителният дял на крайното потребление нараства с 0.1%, през 2004 г. отново 

намалява до 87.8%, през 2005 г. се повишава до 88.2%, през 2006 г. вече е 86.6% и 

2007 г. отново намалява до 85.3%. Крайното потребление през периода реално се 

увеличава с 6.5% и се определя от реалното нарастване както на разходите на 

домакинствата със 7.6%, така и на разходите на правителството за индивидуално 

потребление с 3.2%.  

Данните сочат, че относителният дял на инвестициите, измерени чрез бруто 

образуването на основен капитал в крайно използвания БВП, ежегодно нараства и от 4 

206 млн. лв.  (или 15.7%) през 2000 г. през 2007 г. вече са 16 878 млн.лв.(29.8%). Този 

висок темп на изменение относителният дял инвестициите в използвания БВП (над 

25%) осигурява необходимата основа за технологично преструктуриране на 

производствената система и устойчив икономически растеж.  

Видно е, че се насочват средства в реални инвестиции, което бе почти 

невъзможно в годините на прехода, съчетан с тежка икономическа криза87 . 

 

 

 

 

 
85 Тук авторът не отчита други фактори за качеството на живот като сигурност, околна среда и др. 
86 Уеб сайт: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
87 Брутото капиталообразуване през 1995 е едва 8.4% от БВП 
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Таблица 6 

Структура на БВП по компоненти на крайно използване по цени на съответната 

година (в млн.лв.)88 
 

 

 

Година 

Крайно потребление Бруто 

капиталообразуване 

 

Салдо 

Внос-

Износ 

 

Стати

стичес

ка 

разли

ка 

 

Индивидуално 

 

Колективно 

 

На 

основен 

капитал 

Физическо 

изменение 

на 

запасите 

2000 20 688 2 604 4 206 688 -1 432 0 

2001 23 009 2 809 5 415 726 -2 250 0 

2002 25 630 3 264 5 909 497 -2 723 -174 

2003 27 444 3 478 6 694 816 -3 729 -77 

2004 30 155 3 914 7 969 1 006 -4 480 257 

2005 33 556 4 186 10 347 1 624 -6 926 0 

2006 38 559 4 405 12 805 2 862 -9 270 0 

2007 43 152 5 057 16 832 3 965 -12 486 0 

 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи 89 по текущи 

цени нарастват от 5 409,4 млн.лв. през 2000 г. на 21 935 млн.лв. през 2007 г. ( Табл. 7). 

Регистрираният за периода ръст е над четири пъти. 

 

Таблица 7 

Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи 

по икономически дейности (млн.лв.)90 

Икономически 

дейности 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Селско, ловно 

и горско 

стопанство 

108.8 145.9 203.5 265.5 373.1 438.9 463.6 530.5 

Рибно 1.9  1.3 1.9 3.2 1.3 3.3 3.6 

 
88Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg; уеб сайт: http://www.stat.bg 
89 Разходите за придобиване на ДМА включват фактически извършените разходи за изграждане на 

сгради и инженерни строителни съоръжения, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, 

съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за 

проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството и други разходи, свързани с 

придобиването на ДМА 
90Изчислено по данни на статистически годишник 2006, НСИ, София, с.211 и данни от уеб сайта на 

НСИ: http://www.nsi.bg 
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стопанство 

Добивна 

промишленост 

115.6 103.2 115.1 119.7 157.1 295.4 350.8 423.1 

Преработваща 

промишленост 

1290.6 1549.3 1921.0 2004.1 2086.4 2705.8 3648.2 4280.9 

Производство и 

разпределение 

на ел.енергия, 

газ и вода 

573.4 527.7 503.3 1024.3 1053.7 1213.3 1709.0 1985.6 

Строителство 343.1 419.2 409.9 490.7 762.6 1106.9 1755.8 1794.1 

Търговия 778.3 880.4 1151.1 1322.9 1485.6 1888.4 2588.1 3474.1 

Хотели и 

ресторанти 

232.4 336.9 439.0 508.8 703.9 797.2 772.5 1185.1 

Транспорт и 

съобщения 

1231.6 1740.1 1378.9 1467.8 1759.4 2187.9 2269.4 2513.8 

Финансово 

посредничество 

124.0 159.4 129.8 138.5 174.1 271.8 325.2 536.2 

Операции с 

недвижими 

имоти и бизнес 

услуги 

223.6 

 

367.8 450.7 522.8 716.5 1423.9 2583.5 2846.3 

Държавно 

управление, 

задължително 

обществено 

осигуряване 

207.9 166.0 128.8 178.0 233.9 278.0 453.2 1691.8 

Образование 31.7 44.3 62.5 64.1 68.6 125.8 150.3 99.7 

Здравеопазване 

и социални 

дейности 

54.7 

 

108.6 104.3 136.4 136.5 206.9 167.9 156.1 

Други 

дейности, 

обслужващи 

обществото и 

личността 

91.6 144.8 221.2 257.4 234.9 321.1 520.1 414.1 

Общо 5409.4 6694.3 7220.5 8503.1 9949.6 13262.5 17742.9 21935.0 

 

След 2000 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в 

частния сектор на икономиката (Табл. 8) нарастват с много по-бързи темпове, 

отколкото в обществения и докато през 1992 г. на частния сектор се падат едва 2% от 

инвестициите, то  през 2006 г. те достигат 86.7%. от общия обем инвестиции 91. 

Съвсем естествено, голям дял от общо направените инвестиции се пада на 

извършените СМР от сектор строителство. Относителният дял на извършените 

разходи за придобиване на сгради и строителни съоръжения в общите разходи за 

 
91 До приключване на изследването не е публикувана официална статистическа информация за 

извършените разходи за придобиване на ДМА  за 2007 г. в обществения и частен сектори 
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придобиване на ДМА през 2006 г. е 43.3% и се увеличава с 5.0 пункта в сравнение с 

2005 г. 

 

Таблица 8 

Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи в обществения и 

частен сектори92 
 

 

Години 

 

Общо 

(млн.лв.) 

В т.ч. 

Обществен сектор Частен сектор 

Сума % Сума % 

2000 5 409.4     

2001 6 694.3 2 373.4 35.4 4 320.9 64.5 

2002 7 220.5 1 699.5 23.5 5 521.0 76.5 

2003 8 503.1 2 128.8 25.0 6 374.3 75.5 

2004 9 949.6 2 076.6 20.9 7 873.0 79.1 

2005 13 262.5 2 522.1 19.0 10 740.4 81.0 

2006 17 742.9 2 368.4 13.3 15 374.5 86.7 

 

Прогнозите са растежът на икономиката да продължи най-малко със същите 

темпове при запазване на макроикономическата стабилност. Основание за това е 

фактът, че въпреки финансовите и политическите кризи в различни части на света, 

България в последните няколко години успя да постигне и поддържа ръст на 

икономиката и нисък бюджетен дефицит.  

Членството ни в ЕС безусловно изисква и ще доведе до ускоряване на 

структурните реформи, извършваните законодателни промени в посока 

либерализация на средата за бизнес. Присъединяването на страната към ЕС ще се 

отрази положително и на динамиката на инвестициите. Те ще нарастват с по-бързи 

темпове от растежа на БВП (последните две години се очаква ръст 13-14% годишно) и 

делът им към 2008 г. ще достигне до 25,1% от БВП. Очертава се намаляване на 

бюджетния дефицит. Това ще се осъществява главно по линия на повишаване 

събираемостта на данъчните постъпления, рационализиране на разходната политика и 

увеличаване на нейната ефективност. 

Растежът на добавената стойност ще се поддържа от високия такъв в 

експортноориентирани отрасли, които през последните години увеличиха значително 

продажбите си за директен износ, от производството на традиционно конкурентните 

през последните години индустриални отрасли (текстил и облекло, хранителни 

продукти, метални изделия) и не на последно място от нарастването на 

инвестиционната активност и оживление в строителния бранш. 

На основание на изложеното, може да се обобщи, че макроикономическата 

среда в страната благоприятствува развитието на лизинга в строителството, защото: 

а) България е призната за страна, в която функционира пазарна икономика.  

Растежът на икономиката и пълноправното членство в ЕС определят благоприятни за 

страната икономическа и политическа конюнктури; 

 
92Изчислено по данни на Статистически годишник 2006. НСИ, София, с.210, Статистически годишник 

2007. НСИ, София, с.185 
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б) Основните политически сили в България нямат съществени разногласия 

по отношение насоките на икономическата политика и дългосрочната ориентация на 

страната. Заради това не се очакват значителни промени в политиката на 

правителството. България се приема за стабилна политически държава и 

политическият риск в страната се оценява като нисък. 

в) Страната не е изправена пред значителен макроикономически кредитен 

риск. През 2004 г. водещи рейтингови агенции като Standard & Poors и Fish дадоха на 

България инвестиционен рейтинг. 

г) В страната е въведен валутен борд, който фиксира българския лев към 

еврото при съотношение EUR 1 = BGN 1.95583 и в значителна степен ограничава 

валутния риск. По този начин се контролира паричното предлагане и в голяма степен 

противодейства на инфлацията и инфлационния риск. 

д) Тенденцията към хармонизиране на националното законодателство към 

това на ЕС гарантира отсъствието на неблагоприятни за бизнеса промени в 

законодателството. 

На фона на всичко това, строителният сектор успешно се развива в условията 

на пазарна икономика и през последните години създава 4,5-4,7 % от брутната 

добавена стойност в страната (от брутния вътрешен продукт)93 .  

По данни на Националния статистически институт през изследвания период 

обемът на строителната продукция и услуги бележи трайна тенденция на увеличение 

спрямо равнището от 2000 г. (Табл. 9). 

 

Таблица 9 

Продукция на строителните предприятия и поделения по форма на собственост94 
 

 

Години 

Общо 

(млн.лв.) 

В т.ч. 

Обществен сектор Частен сектор 

Сума % Сума % 

2001 3 393 338 10 3 055 90.0 

2002 3 607 238 6.6 3 369 93.4 

2003 3 969 240 6.0 3 729 94.0 

2004 5 572 225 4.0 5 347 96.0 

2005 7 919 220 2.8 7 699 97.2 

2006 9 191 160 1.7 9 031 98.3 

 

Анализът сочи, че докато през първите три години на периода нарастването е 

постепенно, то през 2004 г. увеличението спрямо предходната година вече е над 40%. 

През 2005 и 2006 съответно 42% и  16.1%. Стойността на продукцията на 

строителните предприятия в резултат на изпъленото сградно и инженерно 

строителство през 2006 г. достига 9 191 млн.лв. 

Изпълненият обем строителна продукция от частни строителни фирми през 

2006 г. е в размер на 9 031 млн.лв., което е с 17.3% повече от предходната година и 

формира близо 98.3% от общия обем на строителството в страната. 

 
93 Данните са от уеб сайта на Българска строителна камара: http://www.bbcc-bg.org (преименуван на 

www.bbcc-bg – уеб сайт на Камара на строителите в България) 
94Изчислено по данни на Статистически годишник 2006. НСИ, София, с.357; Статистически годишник 

2007. НСИ, София, с. 331 
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Особеностите в икономическото развитие на страната и насочеността на 

инвестиционната активност на стопанските субекти през периода 2000 – 2007 г. се 

отразяват на вида на извършваното строителство (сградно и инженерно). Наблюдава 

се тенденция на превишаване на дела на изпълненото сградно строителство спрямо 

инженерното (гражданското) строителство - през 2000 г. сградното строителство е над 

67%, докато през 2006 г. е 60.2% от общо изпълнените строителни и монтажни 

работи. Същевременно относителният дял на инженерното строителство през 2006 г. 

се увеличава с 10 пункта спрямо предходната година и е близо 40%, което е резултат 

от извършените строителни дейности по изграждане на съвременна пътна и 

телекомуникационна мрежа, строителство на съоръжения свързани с модернизация на 

наличните и създаване на нови производствени мощности, изграждане на 

брегозащитни и противосвлачищни съоръжения.  

През 2007 г. въведените в експлоатация новопостроени жилища са 18 864, като 

се запазва тенденцията на нарастване, започнала през 2002 година. Техният брой се 

увеличава с 5 594 спрямо 2006 г. и с над два пъти спрямо 2001 година. Относителният 

дял на въведените в експлоатация жилища варира в зависимост от вида на населеното 

място - 82.3% за градовете и 17.7% за селата. През 2007 г. разпределението на 

новопостроените жилища по форма на собственост показва, че 99.0% са частни и само 

1.0% - държавни или общински. 

Нараства и броят на заетите лица в сектора. От общо 102 000 през 2000 г. до 

над 183 хил.души през 2007 г. (Табл. 10). Причина за увеличаване на заетостта е 

високата икономическа активност на частните фирми (фактор, влияещ на динамиката 

на заетостта през последните 7-8 години). Официалната средна годишна заплата в 

сектора за 2007 г. е 4 348 лева. Реалният брой заети в сектора, както и реалното 

възнаграждение обаче са по-високи поради факта, че много от строителните 

предприятия все още поддържат т. нар. „двойна” ведомост. По данни на Българска 

стопанска камара заетите в сектора са над 230 хил. души представляват 6.2% от 

всички заети в икономиката. 

Намаляването на общата социално-осигурителна тежест от началото на 2006 г. 

намали разходите за труд на работодателите и създаде мотивация у някои от тях да 

легализират трудовата заетост и доходите на своите работници. Това ще допринесе за 

известно „изсветляване” на икономиката и появяването в официалната статистика на 

част от лицата, заети в сивия сектор. 

 

Таблица 10 

Среден списъчен брой наети лица и средна годишна работна заплата на наетите 

по трудово и служебно правоотношение в сектор строителство95 
 

 

Година 

Среден списъчен брой наети Средна годишна работна заплата 

(лв.) 

Частен сектор Обществен 

сектор 

Частен сектор Обществен 

сектор 

2000 75 213 26 790 2 161 3 123 

2001 74 756 22 297 2 362 3 181 

2002 78 572 16 764 2 417 3 334 

2003 93 556 14 554 2 669 3 552 

 
95Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg 
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2004 108 730 10 888 2 848 3 865 

2005 133 611 8 218 3 130 4 505 

2006 133 543 7 073 3 483 4 634 

2007 176 873 6 199 4 286 6 089 

 
По оценки на специалисти се очаква годишен ръст от около 12-13% в сектора 

до 2010 г96 . С присъединяването на България към Европейския съюз, наред с 

развитието на промишленото и гражданско строителство, се очаква в следващите 

няколко години ръст да бележи и инвестиционното строителство за националната и 

регионална инфраструктура. От края на 2006, през цялата 2007 г. и 2008 г. се 

подготвят и провеждат международни търгове за големи инфраструктурни проекти 

като изграждане на АЕЦ Белене, строителството на Дунав мост-2, магистрали в 

Северна и Южна България, разширения на дунавски и черноморски пристанища, 

регионални летища и т.н. Реализацията на големи инфраструктурни проекти ще 

стимулира строителната активност. 

Планираните във финансовата рамка на Европейския съюз инвестиции за 

България за периода 2007-2010 г. са над 4,7 млрд. евро, като само за първите 16 

месеца на този период трябва да бъдат усвоени 1,7 милиарда. Всичко това предполага 

максимална готовност на сектора за работа по проекти с международно финансиране 

и ще доведе до нарастване на потребността от използване на строителни услуги, 

основно за развитие на инфраструктурата в секторите околна среда и транспорт. 

Очертаните макроикономическа стабилност и трайна тенденцията към 

нарастване на строителната активност естествено водят до повишен ръст на търсене 

на строителна техника. На този фон, платежоспособността на строителните 

предприятия все още значително изостава от нарастващата потребност от техника. 

Това не им позволява да водят агресивна пазарна политика и затуднява участието им в 

търгове за строителство, където има условия за изпълнен обем строително-монтажни 

работи, собствен машинен парк и др97 . Като основна причина за това може да се 

посочи фактът, че окомплектоването на собствен парк строителни машини е свързано 

не само със средства за закупуване, но и за съхранение, планови ремонти и обучение 

на съответния персонал. Производителите на свой ред реагират на повишеното 

търсене с покачване на цените. Към днешна дата средният ценови сегмент на 

строителна техника варира в границите 45-65 хил. EUR98 . Наблюдава се дисбаланс 

межу възможности и предложения. 

Докато в годините на преход решаващ фактор при придобиване на нова 

строителна техника бе цената, което даваше предимство на търговци, предлагащи 

руска, украинска и белоруска техника, то през последните години засилващата се 

конкуренция между строителните компании, съпроводена с повишаване на пазарните 

изисквания към качеството на строителната продукция, изисква качество и 

надеждност на техниката и висока ефективност при използването и. Ето защо, в 

зависимост от потребностите и финансовите си възможности, строителните 

предприятия все повече се ориентират към техника от световни производители като 

Liebherr, Daimler Chrysler, Komatsu, Interpip Van, Volvo и т. н. Освен цената, за 

 
96 Източник: уеб сайт: http://www.investor.bg 
97 Виж чл.51, ал.3, ал.9 от Закона за обществебите поръчки (Обн. ДВ, № 28, 2004, посл. изм. ДВ № 59, 

2007) 
98 Информацията е от уеб сайт: http://www.leasinginfo.ru/news 
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строителното предприятие-лизингополучател важен въпрос вече е и предоставянето 

на гаранции. Като правило, гаранционните срокове на различните производители 

варират от 0,5-1,5 години 99. 

В новите икономически условия строителният бизнес в България вече има 

нужда от нов начин на финансиране. Анализът на данните от последните години сочи, 

че все повече стопански субекти в националната икономика опознават предимствата 

на лизинга и започват да го използват като форма на финансиране. 

Стойността на активите по нови договори за лизинг непрекъснато нараства в 

годините (Табл.  11 и Табл. 12). 

През 2007 г. са сключени нови договори за финансов лизинг на обща стойност 

2 765 090 хил.лв., което е с 929 019 хил.лв. повече от предходната, т.е. регистриран е 

ръст от над 50%. 

Таблица 11 

Разпределение на новите договори за финансов лизинг по години и вид 

актив100 (хил.лв.) 
 

Вид на актива 2004 2005 2006 2007 

Стойност % Стойност % Стойност % Стойност % 

Машини, 

съоръжения и 

индустриално 

оборудване 

 

144 645 

 

36.92 

 

311 979 

 

33.32 

 

511 104 

 

27.84 

 

702 814 

 

25.41 

Компютри и 

друго 

електронно 

оборудване 

5 338 1.36 5 939 0.63 15 343 0.83 46 595 1.69 

Товарни и 

лекотоварни 

автомобили 

132 727 33.88 227 213 24.27 514 576 28.02 774 739 28.02 

Леки 

автомобили 
85 251 21.76 274 131 29.28 663 430 36.13 994 281 35.96 

Недвижимо 

имущество 

9 350 2.39 80 207 8.57 76 721 4.18 172 644 6.24 

Други 14 474 3.69 36 796 3.93 54 897 3.00 74 021 2.68 

Общо: 391 786 100 936 265 100 1 836 071 100 2 765 090 100 

 

Забележка: Данните за 2004 и 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг. За 

2006г. и 2007г. данните за от БНБ и БАЛ.  

 

Като се отчетат извършените плащания по стари лизингови договори (Табл. 

12), нетните вземания по договори за финансов лизинг през 2006 г. са нараснали с 

82.03% (990 910 хил.лв.) спрямо 2005 г., а през  2007 г. нарастването спрямо 2006 г. е 

63.91% (1 405 270 хил.лв.). 

 
99 Някои производители, например Liebherr, предоставят 5-10 години гаранция, включваща и подмяна 

на резервни части, спрени от производство 
100Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциациа за лизинг, уеб сайт: 

http://www.leasing-bulgaria.org 

http://www.bnb.bg/
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Таблица 12 

Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за 

финансов лизинг101 (хил.лв.) 
 

Вид на актива 2004 2005 2006 2007 

Стойност % Стойност % Стойност % Стойност % 

Машини, 

съоръжения и 

индустриално 

оборудване 

 

137 585 

 

35.02 

 

301 327 

 

24.95 

 

623 513 

 

28.36 

 

1010198 

 

28. 03 

Компютри и 

друго 

електронно 

оборудване 

 

6 288 

 

1. 60 

 

6 864 

 

0.57 

 

17 268 

 

0.79 

 

55544 

 

1.54 

Товарни и 

лекотоварни 

автомобили 

 

153 449 

 

39.06 

 

351 644 

 

29.11 

 

592 881 

 

26.96 

 

976108 

 

27.08 

Леки 

автомобили 

75 292 19.16 402 060 33.28 751 526 34.18 1236994 34.32 

Недвижимо 

имущество 

7 201 1.83 96 680 8.00 160 133 7.28 246110 6.83 

Други 13 065 3.33 49 434 4.09 53 598 2.44 79234 2.20 

Общо: 392 880 100 1 208 009 100 2 198 919 100 3604189 100 

 
Леките автомобили традиционно са водещ лизингов актив по целия свят и 

България не прави изключение102 . Те формират съответно от 21.76% през 2004 до 

35.96% през 2007 г. от новия лизингов бизнес (Табл. 11). Леките автомобили запазват 

и най-висок относителен дял и в нетните лизингови вземания от 2005 г. насам, като 

през 2007 делът им е близо 35% (Табл. 12). Високият дял на сегмента на леките 

автомобили ние обясняваме с факта, че превозните средства се амортизират по-бързо 

и се подменят по-често от повечето други активи. Върху ръста на продажбите на нови 

автомобили у нас се отразява и фактът, че автомобилният парк в страната е много стар 

и има належаща нужда от подмяна. 

Особеност на българския лизингов пазар е високият дял на лизинга на машини, 

съоръжения и индустриално оборудване (27.84% от новия лизингов бизнес за 2006 г. и 

25.41% за 2007 г.) и товарни и лекотоварни автомобили (28.02%), при обичайно за 

другите европейски пазари около 15%. Тази особеност се дължи на факта, че 

икономиката ни е в етап на бърз растеж и обновяване, което изисква все повече 

инвестиции в машини и оборудване.  

Строителството осигурява материалната основа за всеки един бизнес и не 

случайно вземанията по нови договори за финансов лизинг от сектора са съответно 

14.57% от всички вземания за 2006 г. и 17.32% от лизинговите вземания за 2007. Като 

се отчетат извършените плащания по стари лизингови договори в края на 2007, 

 
101Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциациа за лизинг, уеб сайт: 

http://www.leasing-bulgaria.org 
102 В повечето страни от ЕС леките автомобили формират над 50% от новия бизнес в лизинга 

http://www.bnb.bg/
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нетните вземания в лизинга от сектора са достигнали 622 342 хил.лв. (14.83%) при 

съответно 300 751 хил.лв. (13.68%) за 2006 г. (Табл. 13). 

 

Таблица 13 

Разпределение на лизинговите вземания от сектор строителство103  
 

 

Период 

По нови договори за лизинг 

(хил.лв.) 

Нетни лизингови вземания 

(хил.лв.) 

Сума % от всички 

вземания 

Сума % от всички 

вземания 

2005 

 

- - 109 553 9.06 

2006 267 529 14.57 300 751 

 

13.68 

2007 

 

478 882 17.32 622 342 14.83 

 

Строителните предприятия инвестират, за да приведат производствените си 

мощности в съответствие с европейските изисквания и стандарти и да отговорят на 

повишения ръст на търсене на строителна продукция. 

Изложеното дава основание да се обобщи, че необходимостта от развитие на 

лизинга в строителството е продиктувана от следните основни причини: 

а) Значително намаляване на инвестиционните възможности на 

предприятията в сектора, обусловено от инфлационните фактори, намаляване 

доходите на населението и платежоспособността на инвеститорите характерни за 

периода до 2000 г. 

б) Високата степен на физическо износване и морално остаряване на 

дълготрайните материални активи в сектора.  Навременният ремонт и подмяна са 

изключително важни за безопасната експлоатация и значително намаляване на 

трудовите злополуки, свързани с това. 

в) Необходимостта от преоборудване на икономиката в съответствие с 

изискванията на ЕС. 

г) Повишените пазарни изисквания към качеството на строителната 

продукция. 

д) Висока и постоянно растяща стойност на транспортните средства, 

машини и механизми, пътно-строителна и друга техника. 

е) Спецификата на производствения процес в строителния сектор. 

 

2.2. Оценка на степента на използване на лизинга в строителството 

Независимо от високия дял на лизинга на машини, съоръжения и индустриално 

оборудване и формиралата се тенденция към увеличаване на вземанията по нови 

договори за финансов лизинг в строителния сектор, все още проблемът, свързан с 

използването на лизинга в строителството, не е достатъчно изследван и изяснен в 

специализираната литература у нас. Основание за това твърдение ни дава фактът, че в 

хода на изследването не успяхме да открием специализирани научни разработки в 

 
103Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциациа за лизинг, уеб сайт: 

http://www.leasing-bulgaria.org 

http://www.bnb.bg/
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свързани с тази проблематика. Националният статистически институт и Българска 

народна банка не водят статистика на строителните машини и механизми обект на 

лизинга в строителството. При проведената в хода на изследването кореспонденция с 

Българска асоциация за лизинг също бе констатирано, че такава информация не се 

набира. В публикуваните данни за разпределение на новите договори за лизинг и 

разпределението на лизинговите вземания по вид актив, те са включени в графа 

„Машини, съоръжения и индустриално оборудване” (Табл.11,12). 

Причините за това могат да бъдат търсени и разглеждани в две посоки. От една 

страна е фактът, че лизингът все още е сравнително нова за нашата стопанска 

практика форма на финансиране на строителните предприятия, поради което не се 

използват в пълна степен предимствата, които предоставя той. От друга страна, няма 

специализирана структура, която да популяризира лизинга в строителството, да 

разработва специфичен инструментариум за анализ и оценка и да провежда 

специализирани изследвания в тази посока. 

Ето защо за целите на настоящото изследване е разработен инструментариум, с 

помощта на който е извършено проучване на степента и възможностите за използване 

на лизинга в строителството. Същият е съобразен с необходимостта от анализ на 

строителни предприятия в Република България, но може да бъде прилаган и в други 

сектори на икономиката с оглед установяване степента на използване и 

възможностите за развитие на лизинга. 

1. Целта на изследването е на базата на преценките на респондентите да се 

извърши оценка и се очертаят тенденциите относно: 

а) Степента на използване на финансовия и оперативен лизинг от 

строителните предприятия. 

в) Степента на познаване на лизинга като форма на финансиране на 

строителните предприятия. 

в) Степента на готовност на строителните предприятия да участват в 

създаване и финансиране на специализирана структура за подпомагане приложението 

и развитието на лизинга в строителството. 

2. Предметът на изследване е лизингът като форма на финансиране на 

строителните предприятия и механизмите за разширяване на приложението му в 

строителния сектор. 

3. Обект на изследване са строителни предприятия, членове на Камарата 

на строителите в България от различни региони на страната със засилена строителна 

активност (София град и София област, Варна и Бургас)104 . За целите на настоящото 

изследване се изследва извадка от 240 строителни предприятия. При определяне на 

групата на изследваните е използвана информация от Централен професионален 

регистър на строителя105 . Подборът е направен на случаен признак, като са избирани 

строителни предприятия от петте групи на регистъра. 

4. Инструментариум на изследването. 

В периода 05.11.20007 г – 30.11.2007 г. са проведени седемнадесет дълбочинни 

интервюта с представители на строителни предприятия. Респондентите са на позиции: 

главен изпълнителен директор, изпълнителен директор, дирекрор за връзки с 

инвеститори, главен счетоводител. Целта на осъществените интервюта е да се събере 

 
104 Вж. уеб сайт: http://imoti.blogspot.com. Около половината от издаваните разрешения за строеж са в 

София и в двата големи града край морето – Бургас и Варна 
105 Уеб сайт: http://register.ksb.bg/ 
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качествена информация относно степента на използване на лизинга от строителните 

компании, както и проблемите свързани с него. 

Въз основа на проведените дълбочинни интервюта с цел събиране на по-

конкретна информация, е структуриран въпросник под формата на анкетна карта 

(Приложение 4). Анкетнта карта се състои от въпроси, в рамките на които се търси 

оценка на респондентите относно: 

а) използването на финансовия лизинг; 

б) използването на оперативния лизинг; 

в) свързаното с лизинга законодателство и необходимостта от 

прецизирането му; 

г) необходимостта от създаване на специализирана структура за 

подпомагане развитието и приложението на лизинга в строителството; 

д) готовността на строителните предприятия да участват в създаване и 

финансиране на Център за развитие на лизинга в строителството. 

Анкета е проведена с представители на висшия менидмънт (изп. директор, 

управител, или гл. счетоводител) и/или на други ръководни длъжности. Тъй като 

строителните предприятия принадлежат към организационния пазар, вземането на 

решение за покупка не се осъществява еднолично, а от т. нар. „център за покупки” От 

респондентите 63% са представители на висшия менидмънт, а 37% са на други 

ръководни длъжности. 

Извършен е и анализ на публично оповестени документи за предприятията: 

годишни финансови отчети, инвестиционни програми и др. 

5. Организация на изследването. 

Използван е методът на “пощенските анкети”. 

Анкетните карти първоначално са изпратени на идентифицираното множество 

от фирми чрез писма или по електронната поща. Една седмица по-късно са изпратени 

напомнящи електронни писма, които дават възможност на обследваните фирми да 

отговорят чрез електронна поща или по поща/факс. Няколко дни по-късно нови 

напомнящи електронни писма с приложени към тях анкетни карти са разпратени до 

фирмите, след което със същите е установен контакт по телефона. При телефонното 

прослушване е предложено на фирмите да попълнят анкетната карта по електронен 

път или директно да отговорят на въпросите по телефона (под формата на телефонно 

интервю). Така една част от попълнените от строителните предприятия анкетни карти 

са  получени по електронната поща, други са попълнени от нас след телефонно 

интервю. 

Една част от респондентите отказаха да отговорят на въпросите поради някоя 

от следните причини: 

• чувствителност на информацията (търговска тайна) - предимно в 

случаите, когато се разговаряше с офис-сътрудник; 

• нежелание да споделят познанията и опита си; 

• информацията е недостъпна или конфиденциална – предимно в 

случаите, когато изследваното предприятие е част от холдингова структура. 

Общият брой на получените и анализирани анкетни карти е 173. 

6. Обработка и анализ на получените данни.  

Практическото приложение на изследването преминава през следните основни 

стъпки: 

а) Определяне групата на изследваните строителни предприятия. 
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б) Обработка на получените данни, последвана от анализ и обобщена оценка на 

степента на използване на лизинга в строителството и възможностите за повишаване 

на дела му като форма на финансиране на строителните предприятия. 

Обработката на данните от изследването, в т. ч. и изработването на диаграми, е 

осъществено с помощна на MS Excel. Изчислени са относителните дялове и средни 

величини по статистически редове и групировки. 

в) Извеждане на основни фактори и проблеми, отнасящи се до приложението 

на лизинга в строителството. 

Резултатите от проведеното емпирично изследване показват, че едва 20,3% от 

анкетираните представители на строителните компании са отговорили, че използват 

финансов лизинг като форма на финансиране (Фиг.10). Това дава основание да се 

твърди, че все още лизингът не е особено популярна форма на финансиране сред 

строителните предприятия у нас. 

 
 

Фиг. 10. Степен на използване на финансов и оперативен лизинг от 

анкетираните строителни предприятия 

 

Независимо че спецификата на строителния производствен процес прави 

оперативния лизинг много приложим и привлекателен за сектора,  все още едва три 

процента от анкетираните отговарят положително на въпроса „Използвате ли 

оперативен лизинг?”. Резултатите от проведеното допитване в пълна степен се 

припокриват с данните от официалната статистика (Табл.14), според които на 

оперативния лизинг се падат под 3% от всички вземания по новите договори за 

лизинг. 

За да се разшири делът на оперативния лизинг, особено активни следва да 

бъдат специализираните лизингови компании и тези, създадени като дъщерни 

дружества на основни дилъри и доставчици. Те следва да усвоят форми и методи на 

лизинговите отношения, позволяващи формиране на отраслов лизинг със системна 

механизация, насочена за пълно обслужване на парка строителни машини на 

строителните предприятия. Готовността на лизинговите компании за активно 

сътрудничество със строителните предприятия според нас предполага следното: 

а) придобиване на различна техника, оборудване, транспортни средства и 

резервни части; 

б) отдаване на строителна техника на лизинг; 
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в) осигуряване на отдадената на лизинг техника с висококвалифицирани 

машинисти и сервизни техници за обслужване и ремонт; 

г) възможност за пребазиране на строителната техника; 

д) внедряване на нови технологии с прилагане на най-нова техника; 

е) маркетингово изследване на машиностроителния пазар. 

 

Таблица 14 

Разпределение на новите договори за лизинг по години106 
 

Лизинг 2004 2005 2006 2007 

Стойност % Стойност % Стойност % Стойност % 

Финансов 

лизинг 

 

- 

 

- 

 

936 265 

 

98.80 

 

1 836 071 

 

97.89 

 

2 765 090 

 

98.42 

Оперативен 

лизинг 

 

- 

 

- 

 

11 420 

 

1.20 

 

38 875 

 

2.11 

 

44 344 

 

1.58 

Общо: - - 947 685 100 1 874 946 100 2 809 434 100 

Забележка: Отчитането на новите договори за оперативен лизинг от БНБ и Българска 

асоциация за лизинг започва от 2005 г.  

 
Като причина за все още недостатъчното използване на лизинга може да бъде 

посочена непознаването от страна на строителните мениджъри на предимствата, 

които лизингът предоставя на строителните предприятия-лизингополучатели. 

Преобладаващата част от анкетираните отговарят, че по-скоро не са запознати с тези 

предимства (Фиг.11). Едва 20,9% от анкетираните посочват отговор “Да”, но в същото 

време посочват не повече от две предимства. 

 

 
 

Фиг.11. Степен на информираност с предимствата на лизинга от 

анкетираните 

 

 

 
106 Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб сайт: 

http://www.leasing-bulgaria.org 

http://www.bnb.bg/
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Тези резултати ни дават основание да адаптираме познатите в теорията и 

практика предимства, които предоставя лизингът към особеностите на строителното 

производство. С цел популяризирането им сред строителните мениджъри и за целите 

на това изследване ги групираме в три основни групи: 

а) предимства, пряко касаещи финансирането на строителните 

предприятия; 

б) предимства, отнасящи се до рисковете при придобиване на строителни 

машини; 

в) други предимства. 

Предимствата от първата група можем да формулираме по следния начин: 

• Лизингът дава възможност за дългосрочно финансиране на 100% от 

стойността на оборудването с минимални първоначални разходи, което позволява 

запазването на добра ликвидност на строителното предприятие, без да увеличава 

неговата задлъжнялост. 

• Обезпечава финансиране на строителното предприятие в точно 

съответствие с потребностите му от финансируеми активи. Условията по лизинговия 

договор могат да са съгласувани и договорени така, че максимално да отчитат 

специфични особености на лизингополучателя. Това е особено изгодно за строителни 

предприятия от малък и среден тип, за които е невъзможно толкова удобно и гъвкаво 

финансиране посредством заем или възобновяем кредит, какъвто се предоставя на 

големите компании. 

• При лизинга въпросите за придобиване и финансиране на актива се 

решават едновременно. Той насочва финансовите ресурси непосредствено към 

придобиване на материални активи и по този начин снема проблема за нецелево 

използване на кредитни средства. 

• Позволява на строителното предприятие да започне крупен обект без 

задължително да разполага със значителни финансови ресурси. 

• В случай на ниска доходност, строителното предприятие-

лизингополучател може да се възползва от възвратен лизинг, даващ му възможност да 

използва намиращото се в експлоатация оборудване като източник на финансиране. 

Предимствата от втората група можем да формулираме по следния начин: 

• Срокът на лизинга е много по-точно подбран до икономическия живот 

на оборудването отколкото при конвенционалното финансиране. Придобиването на 

актив чрез лизинг изпълнява “златното правило при финансиране”, според което 

финансирането трябва да се извършва през целия срок на използване на актива. 

Обикновено погасяването на кредита при покупка на актив със заемен капитал става 

за срок по-кратък от срока на експлоатация на актива. 

• Рискът от моралното остаряване на активите се поема от лизингодателя. 

Тук следва строителните мениджъри да отчитат факта, че услугата свързана с този 

риск повишава размера на лизинговите плащания. 

• Лизигът дава възможност за изключителна гъвкавост за изплащане на 

лизинговите вноски /от месечни до годишни/, като позволява на строителното 

предприятие да съчетае изплащането на оборудването с постъпленията, получени от 

използването на това оборудване. Така  лизингът представлява своеобразна преграда 

пред развитие на инфлационните процеси, тъй като оборудването се закупува на 

текуща цена, а се изплаща от бъдещата печалба. Фактът, че лизинговите плащания се 

осъществяват по фиксиран график, предоставя на строителното предприятие-

лизингополучател и повече възможности при координиране на разходите за 
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финансиране на капиталовложения и постъпленията от реализация на продукцията, 

обезпечавайки по този начин по-голяма стабилност на финансовите планове. 

• Лизингът е ефективно средство за проучване на технико-

икономическите показатели на оборудването с цел последваща покупка. По този 

начин разширява възможностите за оптимален вариант при избор на строително 

оборудване. 

• Мотив на строителното предприятие за използване на лизинг може да е 

и възможността за получаване на техническо обслужване и други видове услуги. 

Договора за лизинг може да бъде така формулиран, че техническото и сервизно 

обслужване да се поеме и да е за сметка на лизингодателя в качеството му на 

собственик на обекта на лизинг. Подобна клауза е особено изгодна за 

лизингополучателя, когато обект на лизинг са машини и агрегати, изискващи 

квалифициран персонал за тяхната експлоатация и оборудване. 

Към третата група отнасяме следните предимства: 

• Лизингът способства за повишаване гъвкавостта на производствените 

програми на строителните предприятия. В разглежданите условия на пазарна 

икономика и бърз икономически растеж управленските решения обикновено имат 

краткосрочен живот. Всеки риск и инициатива много често изискват пренастройване 

на производството. Икономическата ситуация в пазарни условията налага чести 

корекции в инвестиционните програми на фирмите. Лизингът разширява рамките на 

инвестиционните планове и привлича допълнителни ресурси за развитие на нови 

програми. При наемане на оборудване строителното предприятие получава изгодни 

условия за обновяване на производствените си мощности, а от там и производство на 

строителна продукция, респ. извършване на строителна услуга, отговаряща на 

съвременните изисквания за качество. 

• Получаването на лизингов кредит е по-лесно и бързо от получаването на 

кредит от традиционните кредитни институции. Това предимство се обуславя от 

факта, че самият обект на лизинга служи като обезпечение на вземането от страна на 

лизингодателя. 

• С оперативен лизинг строителното предприятие-лизингополучател 

получава възможност да покрие кратковременни, сезонни, епизодичновъзникващи 

потребности. Значението на това предимство особено в сферата на строително-

ремонтните услуги е твърде голямо, тъй като предприятията се сблъскват с подвижно 

диференцирано търсене, съсредоточено в определени периоди. Така например в САЩ 

58% от лизингополучателите наемат техника за срок до седмица, 11,5% за срок от две 

седмици, 20% за месец, 5,5% за три месеца и 5% за шест и повече месеци 107. 

• При оперативен лизинг стойността на оборудването не се отразява в 

баланса на строителното предприятие-лизингополучател и не се начисляват 

амортизационни отчисления. Строителното предприятие отнася изплатените 

лизингови вноски в „разходи”, което води до намаляване на данъчната основа при 

облагане с данък печалба. 

• Лизингът дава предимство на строителното предприятие при завоюване 

на нови пазари и разширяване географското положение на дейността. В случай че 

компанията получи поръчка или спечели търг за изграждане на строителен обект в 

 
107 Вж. Лазин А.И., Николаев С.Н. Особености развития арендны стрительной техники в США. Москва, 

2000, с.13 
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регион, отдалечен от района на основната и дейност, по-изгодно ще е да прибегне до 

лизинг, вместо да транспортира собствено оборудване. 

Съгласно българското законодателство няма юридическа пречка 

притежаващото собствен парк машини и транспортни средства строителното 

предприятие да приеме и ролята на лизингодател. Нещо повече, в сектор F от 

Класификатора на икономическите дейности (КИД-2008)108  раздел 43 

„Специализирани строителни дейности” има обособената позиция 43.99 „Други 

специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде” която включва 

„Даване под наем на кранове и друго оборудване за строителство, което не може да 

бъде отнесено към специфичен вид строителна дейност с оператор”. В сектор N, 

раздел 77, е обособена позиция 77.32 „Даване под наем и оперативен лизинг на 

машини и оборудване за строителството без оператор”, която включва: 

а) даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за 

строителство на сгради и строителни съоръжения; 

б) даване под наем на скелета и работни платформи без монтаж и 

демонтаж; 

в) даване под наем на автокранове. 

Практиката показва, че това най-често става факт тогава, когато поради лошо 

управление или сезонния характер на дейността предприятието не може да натовари 

производствените си мощности. 

И в този случай лизингът предоставя редица преимущества на строителното 

предприятие: 

• Дава възможност за диверсификация на финансовите транзакции, като 

по този начин разширява възможността за успешни финансови операции и получаване 

на печалба. 

• Доколкото предоставеният на лизинг актив остава собственост на 

строителното предприятие-лизингодател, последният може да използва това 

имущество в непроизводствената сфера (например като допълнително обезпечение по 

кредит). 

• Строителното предприятие-лизингодател има възможност да изисква 

допълнителни финансови ресурси за продължаване и разширяване на дейността, 

залагайки отдаденото имущество или отстъпвайки правото за инкасиране на 

лизинговите плащания. 

Непознаването на изброените предимства наред с облекченото кредитиране 

ние разглеждаме като двете основни причини значителна част от анкетираните все 

още да предпочитат да придобиват активи чрез заемни и собствени средства, а не чрез 

финансов лизинг (Фиг.12). 

 

 
108 Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) е утвърдена със Заповед № РД-07-317 от 

29.11.2007 г. на Председателя на НСИ 
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Фиг.12. Разпределение на активите по начин на придобиване 

 

Като интересен може да бъде отчетен фактът, че нито един от респондентите 

не посочва да е използвал какъвто и да е методически инструментариум както за 

избор и анализ на алтернативите, така и пряко за управление на лизинга. Причина за 

това е все още ниската степен на разработеност на проблема, свързан с приложението 

на лизинга в строителството. 

В деловите кръгове е прието основните проблеми в развитието на лизинга в 

строителството да се търсят в несъвършенствата на съществуващото счетоводно и 

данъчно законодателство и липсата на специален Закон за лизинга (Табл.15). 

 

Таблица 15 

Степен на познаване на законодателството свързано с лизинга и  

необходимостта от промени в него 
 

 Да По-скоро не Не 

I. Познавате ли 

нормативната материя в 

областта на лизинга? 

 

10% 

 

85% 

 

5% 

II. Необходимо ли е 

прецизиране на свързаното 

с лизинга законодателство? 

 

60% 

 

25% 

 

5% 

III. Насоки за промяна на 

законодателството: 

 

 

 

 

 

 

Закон за лизинга 76%   

В рамките на действащото  22%  

Други   2% 

 

Изследването на действащото законодателство показва, че лизинговите 

отношения у нас се регулират от следните нормативни актове: 

а) Търговски закон – чл.1, ал.1, т.15; чл. 342-347; 

б) Закон за задълженията и договорите – чл. 228-239; 

в) Закон за кредитните институции; 

г) Закон за счетоводството; 

16.6%

59.1%

20.9%

3.4%

Покупка със собствени 
средства

Покупка със заемни 
средства

Лизинг

Други
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д) Закон за данък върху добавената стойност – чл. 26, т. 2; чл. 29, ал. 2, т. 2; 

чл. 36, ал. 1, т. 1; чл. 36, ал. 2; 

е) Закон за корпоративното подоходно облагане – чл. 7, ал. 5, т. 5; чл. 12, 

ал. 2, т. 1 и т.4; чл. 12, т. 4; чл. 26, ал. 1 и ал. 5; чл. 30; чл. 31; Допълнителни 

разпоредби §1, т. 29; 

ж) Международен счетоводен стандарт (МСС) No 17; 

з) Закон за мерките срещу изпирането на пари; 

и) Закон за мерките срещу финансирането на трероризма; 

к) Закон за особените залози – чл. 12, ал. 2; чл. 15, ал. 2, и ал. 3; чл. 26, ал. 

1, т. 1 “д”, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 2,; чл. 27, ал. 2, ал. 4; Допълнителни разпоредби § 3, 

ал. 1; 

л) Правилник за устройство и дейността на Централния регистър за 

особените залози към Министерството на правосъдието; 

м) Валутен закон – чл. 10, ал. 1, ал. 2; Допълнителни разпоредби § 1, т. 7; 

н) Закон за чуждестранните инвестиции – чл. 12, ал. 1, т. 6; 

о) Наредба No 27/ 24.07.2003 г. за статистика на платежния баланс; 

п) UNIDROIT Convention on International Financial Leasing. 

Анализът на посочените нормативи показва, че законодателството, касаещо 

лизинга у нас, е по-общо и по-непълно в сравнение с това на редица европейски 

държави, което ние разглеждаме като предпоставка за посочените от респондентите 

отговори.  

Специален закон за лизинг имат всички съседни на България държави – 

Турция, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия и Македония.  

Близо 100% от анкетираните са на мнение, че е необходима специализирана 

структура, ангажирана с подпомагане прилагането и развитието на лизинга в 

строителството. Приблизително същият процент заявяват готовност за участие в 

учредяване, а над 80% и във финансиране на такава структура. Най-големите 

очаквания са специализираната структура да е с консултативна и регулативна 

функции (Фиг.13). 

 

 
 

Фиг.13. Функции на специализирана структура за подпомагане прилагането и 

развитието на лизинга в строителството 

 

17.8%

9.8%

58.0%

12.3%
2.1%

Регулативна

Контролна

Консултативна

Финансова

Други
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Тези резултати тангират с посочената вече ниска степен на разработеност на 

проблема и с необходимостта от изследване на полезността на предимствата на 

лизинга в строителството. 

Не се наблюдава пряка зависимост на получените резултати от анкетното 

проучване и вида строителство, което изпълнява анкетираната компания. Това 

означава, че основните проблемите пред развитието на лизинга са почти еднородни за 

целия сектор, както и възможностите за тяхното разрешаване ще са приложими за 

преобладаващата част от строителните предприятия. 

От посочените в анкетната карта фактори, оказващи влияние върху ръста на 

лизинга в строителството, най-голяма тежест анкетираните са определили на 

макроикономическата политика на държавата (Фиг.14). 

По данни на НСИ109  бизнес климатът в строителството поддържа високи 

стойности и очакванията на мениджърите за по-нататъшно развитие на сектора са 

оптимистични110 . Това, от своя страна, позволява дългосрочно планиране на 

инвестициите, понижение на лихвените проценти и изискваните първоначални вноски 

от лизингополучателите, както и удължени срокове на лизинговите договори. 

 

 
 

Фиг. 14. Фактори влияещи върху степента на използване и развитие на 

лизинга в строителството 

 

В тази връзка за държавата поддържането на лизинга е обективна 

необходимост, доколкото той се явява катализатор за развитие на икономиката и в 

макроикономически аспект способства за: 

а) Увеличаване на конкуренцията между видовете финансиране. С появата 

на лизинга се намаля цената на финансирането и се разширява пазара на финансови 

услуги, особено на такива с непроменлива процентна ставка. В страните с развиваща 

се икономика лизинга често се явява алтернатива на банковото кредитиране за 

придобиване на дълготрайни активи, позволявайки на самите предприятия да не 

увеличават задлъжнялостта си към банките. 

 
109 Вж. Стопанска конюнктура, Бизнес анкети на НСИ 
110 По оценки на специалисти, до 2010 г. се очаква годишен ръст в строителния бранш 12-13%. 

Източник: investor.bg 
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б) Повишаване общия обем на инвестициите. До голяма степен ръстът на 

лизинговите сделки в строителството може да се обясни с факта, че той постепенно 

заменя другите конвенционални методи на финансиране, явявайки се допълнителна 

форма на дългосрочно финансиране. 

в) Модернизация на производството и развитие на малкия бизнес. 

Лизинговите компании играят важна роля при осигуряване на финансиране на малки 

и средни предприятия, отчитайки преди всичко очакваните парични потоци, а не 

тяхната кредитна история. 

г) Инвестиране в производствено оборудване, гарантиращо генериране на 

доход, покриващ задълженията по лизинга. 

д) Провеждане на индустриалната и финансова политика на микро и макро 

равнище. Като допълнение за мобилизацията на ликвидни средства за формиране на 

капитала на предприятията лизингът се явява важен стабилизационен фактор във 

време на икономически спад заради това, че лизингът значително увеличава 

ефективността от данъчните облекчения, предвиждани в такива периоди за 

осъществените капиталовложения. 

е) Възможност да се надвиши лимита на кредитна задлъжнялост, 

установен от Международния валутен фонд за отделната страна, тъй като сумата от 

лизингови плащания не се отчита при определяне на националната задлъжнялост. 

При остра необходимост от обновяване и подмяна на производствените 

мощности и бързо извеждане на икономиката на ново качествено равнище с 

модернизирана производствена база, държавата като правило следва да се стреми към 

създаване на благоприятни макроикономически условия за участниците на пазара. 

Такова едно условие ние виждаме в осигуряването на облекчения макар и за 

определено време. 

В класическия си вид целта на лизингополучателя от използване на лизинга в 

процеса на обновяване на дълготрайните активи е оптимизиране на данъчното 

облагане и преди всичко намаляване на данъка върху печалбата. Наличието на 

достатъчно облекчения предполага участници в лизинговите операции да стават все 

по-голям брой компании и предприятия, като в същото време се разширява 

отрасловата принадлежност на лизингополучателите. 

Количеството облекчения за участниците в лизинговите сделки на свой ред 

зависят от макроикономическата политика на държавата в определен исторически 

момент. Застъпва се мнението, че действащото към момента българско 

законодателство, регулиращо лизинговите правоотношения, не способствува за 

тяхното активно развитие. Данъчното законодателство не позволява лизинговите 

плащания при сделки по финансов лизинг да се отнасят изцяло като разход на 

лизингополучателя 111. Не е предвидена и ускорена амортизация на обекта на 

лизинг112 . Липсата на такива облекчения не стимулира към използването на лизинга и 

не позволява „разгръщане” на предимствата му в пълна сила. Масово в годините на 

прехода фирмите търсят и прилагат различни схеми за укриване на данъци, скривайки 

реалната печалба от дейността си. Тази практика все още широко се прилага и до днес 

от строителните компании. Теоретически лизингът при такива компании е 

неприложим поради следния парадокс – от една страна от лизинг могат да се 

възползват тези строителни предприятия, които реализират печалба от своята 

 
111 Вж. Закон за счетоводството, Обн. ДВ,№ 98,2001, посл. изм. ДВ,№.57,2007 
112 Пак там 
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дейност, т.е. са рентабилни. От друга, заложено у всеки строителен предприемач е 

желанието да не покаже реална печалба.  Като предостави облекчения за участниците 

в лизинговите операции, държавата ще даде легален инструмент за управление на 

данъчните задължения в ръцете на лизингополучателя, ще го стимулира непрекъснато 

да обновява активите си и ще намали дела на сивата икономика. 

Вторият фактор, оказващ влияние върху ръста на лизинга в строителството, е 

състоянието на другите сектори в националната икономика. Диспропорциите в 

развитието на националното стопанство водят до това, че най-голям обем инвестиции 

се насочват именно в тези икономически сектори, които демонстрират устойчив ръст, 

а слаборазвитите или тези в криза изпитват остър дефицит на финансиране и 

трудности при привличането на такова. Задача на държавата в такива случаи е 

разработване на икономическа политика, способстваща за изравняване на дисбаланса 

в секторния ръст. Едно от направленията на такава политика следва да бъде 

стимулиране развитието на строителния сектор. Това от своя страна ще способства за 

създаване на необходимата инфраструктура и материална база за развитието на 

всички сектори на икономиката като цяло и в частност за развитието на свързаните 

със строителството сектори като производство на строителни материали, специална 

строителна техника и т. н. 

Върху ръста на лизинга в строителството и ефективността на лизинга за 

строителното предприятие влияние оказва и степента на развитие на финансовите 

пазари. За лизингополучателя стойността на придобитият на лизинг актив се определя 

като сума от лизинговите плащания по периоди (месечни, тримесечни, годишни). 

Лизинговите вноски за всеки период включват: размер на амортизационните 

отчисления за обекта на лизинг, процент по привлечен кредитен ресурс, използван от 

лизингодателя за придобиване обекта на лизинг, комисионно възнаграждение на 

лизинговата компания, плащания за предвидените в договора за лизинг допълнителни 

услуги, данък върху имуществото и ДДС. Сред тях от особено значение при 

изчисляване на стойността на обекта на лизинга, респ. размера на лизинговите вноски 

играят процентът по привлечени ресурси и комисионната на лизинговата компания. 

Величината и на едната и на другата ставка зависят от текущото състояние на 

финансовия пазар.  

От 2006 г. в банковия сектор у нас се забелязва тенденция към облекчаване на 

условията при обслужване на банкови кредити. Това на първо място би следвало да 

доведе до „поевтиняване” на лизинговата сделка и направи лизинга още по-достъпен 

за предприятията от строителния сектор. 

Що се отнася до комисионните на лизинговите компании, то тук 

лизингодателите прилагат достатъчно гъвкав подход при определяне на нейната 

величина. Влиянието на финансовите пазари в случая не е толкова съществено, както 

при лихвения процент по банков кредит, но като цяло следва същата тенденция. Ако 

пазарът в страната налага снижаване на лихвените равнища, то същото правят и 

лизинговите компании. Към настоящия момент комисионното възнаграждение на 

пазарно ориентираните лизингови компании е в размер на 8-12% от първоначалната 

стойност на обекта на лизинг113 . 

Въздействието на развитието на финансовите пазари върху приложението на 

лизинга в строителния сектор може да се разгледа и от друга гледна точка. 

Строителните компании, както всички участници на пазара, в процеса на своята 

 
113 Данните са от изследване на автора 
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производствена дейност привличат парични средства на свободния пазар по различни 

пътища: банкови кредити, емитиране на облигации, финансов лизинг, допълнителна 

емисия акции, търсене на стратегически инвеститор и др. Възможността за използване 

на които и да е от изброените финансови инструменти зависи от степента на развитие 

на финансовия пазар. Ако пазарът е достатъчно зрял, то компанията избира 

финансовия инструмент в зависимост от водената финансова политика. Крупните 

компании използват като правило комбинация от начини за финансиране с цел 

намаляване на риска. Това не позволява да се изпадне в зависимост от конкретен 

кредитодател, своевременно да се следи за оптимална структура на привлечения 

капитал в пасива на компанията и в крайна сметка максимална ефективност при 

осъществяване на своята финансова политика 114. 

Върху степента на използване на лизинга от строителния сектор 

непосредствено влияе политиката на лизинговите компании при определяне на 

перспективните сектори за осъществяване на инвестиции. 

Безусловно, лизинговите компании насочват инвестициите си там, където 

очакват да получат бърза възвращаемост при минимален риск и максимална печалба. 

Ефективността от вложените средства в строителния сектор за лизинговите 

компании се гарантира от факта, че техниките, които вземат на лизинг строителните 

предприятия, са високоликвидни и надеждни машини, предимно вносни. Те се 

характеризират с продължителен срок на експлоатация и незначителна загуба на 

ликвидност. Анализът на бизнеса на строителните предприятия от друга страна 

показва, че търсенето на строителна продукция е достатъчно високо, което от своя 

страна позволява да се прогнозира тяхната платежоспособност поне в близко бъдеще, 

т.е. до срока на лизинговия договор. 

В заключение може да се обобщи, че независимо от факта, че лизингът в 

строителството у нас все още е в начален стадий, данните от проведеното за целите на 

този труд анкетно проучване позволяват до голяма степен да бъдат очертани и 

основните проблеми в развитието на лизинга в строителството. Тези проблеми 

съществуват и са фактор, забавящ развитието на лизинга в пълната му сила, но задача 

на науката е да разглежда възможностите и очертава пътя за развитие именно при 

такива условия. 

 

2.3. Перспективи за развитието на лизинга в строителството 

През призмата на очертаните тенденции в развитието на икономическата среда 

в България и строителния сектор в частност, общите положителни перспективи за 

развитие на лизинга в строителството могат да бъдат дефинирани като: 

а) Значителна инвестиционна активност. Очакванията са и през 

следващите години пазарът на строителна продукция да продължава да бъде 

атрактивен и динамичен. Прогнозите на водещи агенции за 2008 г. са за 

средногодишен ръст на цените 10-15% 115. Тези прогнози се базират главно на 

стабилните макроикономически показатели, притока на чуждестранни инвестиции и 

потенциала на ипотечното кредитиране. 

 
114 Например, за реализация на проект по изграждане на крупен промишлен обект, строителната 

компания може да привлече стратегически инвеститор, за придобиване на строителната техника да 

използва лизинг, за набавяне на допълнителни оборотни средства ефективно би било ползването на 

банков кредит 
115 Прогнозата е на „Адрес недвижими имоти” и касае жилищните имоти. Източник: 

http://money.ibox.bg/news/ 
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б) Продължаваща строителна активност в страната, обоснована от 

предстоящото реализиране на големи инфраструктурни проекти, търговски и 

логистични центрове, жилищни и административни сгради. 

в) Цените на строителна продукция стават все по-логични и обясними. С 

нарастването на цените на строителните материали и труд, новото строителство 

постепенно се доближава по стойност до пазарната  цена на крайния продукт и 

намалява свръхпечалбата на строителните предприемачи. Следователно, ще се търсят 

нови форми на финансиране запазващи една добра ликвидност на фирмите в сектора, 

каквато е лизингът. 

г) Благоприятните перспективи за развитието на лизинга в строителството 

са свързани с нарастващия чуждестранен интерес към бранша. На пазара навлизат 

мощни западноевропейски компании с опит и модерно оборудване. Българските 

строителни предприятия, които към момента са над 12 000116 , биха могли да оцеляват 

и да се развиват, ако пълноценно използват предимствата на лизинга като форма на 

финансиране на инвестициите си. 

д) Все повече ще се увеличава значението на качеството на строителната 

продукция. Чуждестранните инвеститори налагат свои критерии, което предполага 

използване на все по-нова  и скъпа строителна техника. 

е) Ликвидността на строителната техника е изключително висока. 

ж) Възможността да се инвестира в сектора чрез капиталовия пазар. С 

пълноправното членство на страната към Европейския съюз се увеличава броя на 

международните финансово-кредитни и застрахователни компании, опериращи на 

българския лизингов пазар, а заедно с тях и финансовия ресурс в сектора. 

В този порядък следва да се отбележи, че пазарният механизъм естествено 

реагира на създалата се ситуация като очертава и някои неблагоприятни тенденции: 

а) учредяване на нови фирми с предмет на дейност строително-монтажни 

работи; 

б) оскъпяване на строителната продукция. 

За последното са налице обективни фактори като: 

• повишено търсене на строителна продукция; 

• покачване цената на градските терени за строителство; 

• изчерпване на градски и промишлени терени за строителство и респ. 

разходване на време и средства за промяна предназначението и урегулиране на 

земеделски имоти; 

• необходимост от изграждане на вътрешна инфраструктура на 

урегулираните нови имоти; 

• повишаване цените на строителните материали; 

• повишаване размера на възнаграждение на строителните работници 117. 

Тези неблагоприятни тенденции, съчетани с ограничения финансов и 

материален ресурс, недостига на производствени мощности и недостатъчно 

квалифициран персонал за осъществяване на дейността, както и използване на 

 
116 Според изпълнителния директор на Камарата на строителите в България г-н Иван Бойков, фирмите в 

бранша са над 12 000. Източник: http://www.stroitelstvo.infо, 31.07.2007 г. От тях 85% са малки – с 

постоянен персонал 5-10 души и годишен оборот под 5 млн.лв., 10% попадат в графа „средни 

предприятия” и едва 5% са в графа големи фирми с над 50 млн.лв. годишен оборот 
117 Според инж. Симеон Пешов, председател на КСБ, цената на общия труд на всички работници и 

служители в строително предприятие формира между 14 и 20% от общата стойност на обекта. 

Източник: http://www.capital.bg 
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технически и морално остаряло оборудване, поставят редица трудности в стопанската 

дейност на родните строителни предприятия. Сериозно намалява 

конкурентоспособността им в момент, когато с присъединяването на страната ни към 

общото икономическо пространство на Европейския съюз, се засилва конкуренцията в 

бранша. При тези условията в много от случаите лизингът практически се явява 

единствен начин за финансиране, особено на малките и средни строителни 

предприятия. Ето защо, едновременно с придобиването на актива, пред строителните 

мениджъри стои задачата за увеличаване степента на полезност и повишаване на 

ефективността от използване на полученото чрез лизинг оборудване. Това може да 

бъде извършено по пътя на: 

а) Модернизация на строителния производствен процес на база новата 

техника (например извършване на механизиран изкоп вместо ръчен, извършване на 

асфалтополагане с електронно нивелираща машина и др.). 

б) Увеличаване времето на работа на съществуващото и новопридобито 

оборудване. Това може да се осъществи чрез бързо въвеждане в действие на 

оборудването и повишаване коефициента на сменност. 

в) Ликвидиране на вътресменните престои. Начин за това е постигане на 

рационална организация на работните места и подобряване на трудовата дисциплина. 

г) По-пълноценно използването на работната площадка. Това може да бъде 

осъществено чрез правилно позициониране на оборудването и увеличаване дела на 

работната площ. 

д) Внедряване на прогресивни технологични процеси (например 

използване на виброваляк вместо ръчна трамбовка и др.). 

е) Развитие и стимулиране на рационализаторство. Може да бъде 

постигнато с организиране на обучения, съчетани с подходящо стимулиране на 

персонала. 

Лизингът е форма на финансиране, която изцяло съответства на принципа на 

интензивното, разширено възпроизводство на дълготрайните активи. Ефективното му 

използване може да стане инструмент за обновяване на съществуващото и 

придобиване на ново, високотехнологично оборудване, позволяващо използване на 

постиженията на научно-техническия прогрес и осигуряващо висок темп и повишена 

ефективност в развитието на строителния бизнес и неговото разширяване. 

Като способства за усъвършенстване на организационната и производствена 

структури на строителните предприятия, както и за увеличение в стойностно 

изражение на дълготрайните активи, лизингът се явява условие за ръст на 

производството. Новото високотехнологично оборудване и делът му в общия обем 

дълготрайни активи влияе върху производствената мощност на строителните 

предприятия и в значителна степен обезпечава ръста на техническа обезпеченост и 

екипировка на строителния производствен процес. Резултат от това е повишаване 

обема на произвежданата строителна продукция с едновременно понижение на 

себестойността и като краен резултат създаване на добавена стойност и повишаване 

на печалбата на строителното предприятие. Облагането на добавената стойност и 

печалбата, съгл. действащото законодателство, попълват фиска на държавата.  

Повишеното техническо обезпечение на строителния производствен процес на 

свой ред изисква повишена квалификация на персонала. С новите съвременни 

строителни машини и техника могат да работят квалифицирани и образовани 

специалисти. По този начин лизингът повишава културно-техническото ниво на 
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заетите в сектора и заедно с това придава творчески характер на труда на заетите с 

строителното производство. 

Независимо, че с времето световният лизингов пазар е установил и урегулирал 

свои правила, следва да се отбележи, че особено силно влияние върху конюнктурата 

на този пазар във всяка една отделна държава или общност118  се оказва от държавната 

или общностна политика чрез  съответното законодателство. В тази връзка, 

независимо от факта, че законодателните актове, регулиращи лизинговите отношения 

в отделните държави са различни, то исторически лизингът се е развил най-бързо и в 

най-пълна сила е разгърнал своите предимства там, където на субектите в лизинговите 

отношения са предоставени най-големи облекчения. Касае се преди всичко за 

частично или пълно освобождаване от данъци. Отмяната или липсата на облекчения 

води след себе си до значително съкращаване на обема лизингови операции. 

С основание може да се твърди, че действащото към момента българско 

законодателство, регулиращо лизинговите отношения, определено не способства за 

тяхното активно развитие. Това дава основание да се разкрият и изведат 

препятствията, които според нас в най-висока степен задържат развитието на лизинга 

в строителството: 

а) Липса на данъчни облекчения и стимули за строителните предприятия 

при придобиване на съвременна техника и технологии, финансирани чрез лизинг. 

б) Неотработена процедура за досъдебно връщане на обекта на лизинг на 

лизингодателя в случай на неплатежоспособност от страна на лизингополучателя. 

У нас лизинговите сделки се облагат със стандартна ставка данък върху 

добавената стойност 20%. Лизингополучателят заплаща ДДС върху пълния размер 

лизингови вноски, включващи и издръжката на лизингодателя по привлечения 

кредитен ресурс за придобиване обекта на лизинг (ако е ползвал такъв). 

Въпреки че от 2007 г. корпоративният данък в Република България бе 

променен от 15 на 10%119 , облекчения за направени инвестиции в дълготрайни активи 

не бяха приети.  

Отсъстват данъчни преференции за субектите в лизинговите отношения и 

стимули за финансовите учреждения, кредитиращи сделката. 

Възможност от използване на ускорена амортизация, което е едно от 

преимуществата на лизинга по света, у нас също не е предвидена и амортизационната 

политика може да се разглежда като фактор, препятстващ развитието на лизинга. Като 

цяло договорите за финансов лизинг се сключват за срок равен на срока за пълна 

амортизация на обекта на лизинг. Съгл. Национален счетоводен стандарт No16, всяко 

предприятие самостоятелно избира един от посочените там методи на амортизация. 

Съгл. ЗКПО обаче чл.55, ал. 1, данъчните амортизируеми активи се разпределят в 

седем категории, като в ал. 2 са посочени размерите, които данъчните 

амортизационни норми не могат да превишават за целите на данъчното облагане. Това 

може да доведе до несъответствие на данните при текущата експлоатация на активите 

и при тяхната реализация. Реалната стойност на активите във фирмата да е една по 

балансова стойност и съвсем друга по разчетни данни при облагане. Това от своя 

страна води до множество странни ситуации като например такива, че във финансовия 

отчет активът да е отдавна изписан, а за целите на данъчното облагане още да се 

начислява амортизация.  

 
118 Има се предвид Европейското икономическо пространство 
119 Вж.Закон за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ, №105,2006, посл. изм. ДВ, № 52,2007 
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Посоченото дава основание да бъдат изведени следните основни фактори, 

които биха довели до повишаване обема на лизинговите сделки в страната: 

• възможност за строителното предприятие-лизингополучател да отнесе 

пълния обем лизингови плащания в себестойността на продукцията; 

• приемане на ускорена норма за амортизация на лизинговото имущество; 

• освобождаване на лизинговите сделки от данък добавена стойност. 

Тези три фактора биха осигурили данъчни облекчения и стимули за развитие 

на лизинга в строителството. В тази връзка приемането на данъчни облекчения следва 

да бъде една от най-важните стратегически задачи на законодателя и до голяма степен 

ще гарантират развитие на лизинга. 

Като второ препятствие, задържащо развитието на лизинга в строителството, е 

посочена неотработената процедура за досъдебно връщане на обекта на лизинг на 

лизингодателя в случай на неплатежоспособност от страна на лизингополучателя. 

Основни разногласия между страните възникват при неспазване условията за плащане 

на лизинговите вноски. При такива случаи лизингополучателят следва да е 

законодателно задължен в най-кратък срок да върне обекта на лизинг или 

законодателят да предвиди безусловно изземване. Сега действащото законодателство 

предвижда два начина за изземване: 

• доброволно предаване на обекта на лизинг от лизингополучателя на 

основание клауза в договора; 

• принудително съдебно изземване след решение на арбитражен съд. 

Известно е, че съдебното производство в нашата страна обикновено трае 

достатъчно дълго, което води до несанкционирано използване на обекта на лизинг от 

лизингополучателя и респ. финансови загуби за лизингодателя, а е възможно и 

обектът на лизинг да загуби своята ликвидност. 

Посочените проблеми показват, че лизинговите отношения у нас изпитват 

нужда от регулация по подобие на търговските банки, както и необходимост от 

промени в законодателството, които ясно да регламентират лизинговата дейност в 

областта на данъчното третиране на лизинговата сделка, процедурите по съдебни и 

извънсъдебни мерки към некоректни платци и др. 

Изследването на проблема дава основание да се дефинират и някои други 

фактори, които чисто обективно възпрепятстват развитието на лизинга в 

строителството. Като такива могат да бъдат посочени: 

в) Все още слабо развитата икономика на страната в сравнение с 

икономиките на останалите страни, членки на Евросъюза. 

г) Отсъствие на вторичен лизингов пазар. Това е и една от съществените 

причини за незначителния дял на оперативния лизинг в сектора. 

д) Част от строителните предприемачи действат хаотично, разчитат 

предимно на спекулативни печалби и не са склонни да инвестират в строителна 

техника. В същото време с покачване на цените  на строителна продукция се 

увеличават и рисковете пред предприемачите в сектора. Една част са свързани с 

несъобразени очаквания за периода след присъединявана на страната към ЕС, а друга 

с допълнителни фактори като степен на икономическо развитие и изградена 

инфраструктура, както и неизяснено градоустройствено планиране в много от 

големите градове. 

е) Необходимост от ефективен механизъм за определяне надеждността на 

клиенти и свързано с това изграждане на единна мрежа за кредитоспособността на 

строителните компании. 
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ж) Недостатъчна осведоменост на строителните предприемачи за 

предимствата, които предоставя лизингът като форма на финансиране. Причина за 

този проблем е и недостига на обучен персонал за лизинговите компании за 

рекламиране на лизинга „от врата на врата”. 

з) Липсата на фирмена история на новосъздадените фирми в строителния 

бранш е причина голяма част от лизингови компании да изискват допълнителни 

гаранции за събираемостта на лизинговите плащания. 

Анализът и обобщаването на проблемите и перспективите пред лизинговите 

отношения в строителния сектор дават основание да бъдат изведени и условията, 

необходими за ефективното им функциониране. Като такива ние посочваме: 

а) Поддръжка от централната и местна власт.  

Поддръжката от страна на министерства, ведомства и местна власт може да се 

изразява в облекчени условия при получаване на разрешения и концесии, държавни и 

общински гаранции при кредитиране и др. Без такава подкрепа лизингът ще стане 

труднодостъпен особено за субектите на малкия строителен бизнес и ще се ограничи 

до изпълнение на ограничен брой операции при реализиране на различни финансови 

схеми по оптимизиране на паричните потоци и данъчното планиране на големите 

компании от сектора. Министерството на регионалното развитие и благоустройство 

може да влезе в ролята на гарант при осъществяване на крупни проекти от 

национално значение. 

б) Подбор и подготовката на квалифициран персонал за работа в 

специализираните лизинговите компании. 

Спецификата на строителното производство изисква, наред със знанията и 

уменията в областта на икономиката, служителите в лизинговите компании, работещи 

с предприятия от строителния бранш, да притежават знания и в различни области на 

науката и техниката. В решаването на този проблем следва да се включат 

университетите, предприемаческите съюзи, научно-консултантски центрове и др. 

Координираната работа на тези субекти на свой ред ще способства за създаване на 

устойчива база за качествено и достъпно лизингово обслужване на строителния 

бизнес. В същото време за това са необходими и значителни разходи. Те могат да 

бъдат предоставени под формата на стипендии и др. от ведомства и водещи 

строителни компании. 

в) Осигуряване на работещ механизъм за защита правата на субектите по 

лизинговата сделка. 

Основа за достъпността на лизинга за субектите на строителния бизнес е 

юридическата защита правата на лизингодателя и лизингополучателя за надлежното 

изпълнение условията по договора за лизинг. За постигане на всичко това субектите 

следва да са запознати с видовете лизинг и етапите на лизинговата сделка. С точната 

регламентация на отношенията между страните ще бъдат избегнати непредвидени 

ситуации и бъдещи спорове. 

г) Стандартизация и унификация на обектите на лизинг. 

Характерна особеност на новоучредените фирми от малкия и среден бизнес у 

нас е разнопосочност на предприемаческите интереси. В много от случаите тя е 

продиктувана от некомпетентен мениджмънт, съчетан с желание за бързо развитие и 

недостатъчна информираност за конкретния пазарен сегмент. В тази връзка списъкът 

от обекти на лизинг, предоставяни на строителните фирми, може да бъде значителен. 

Ето защо полезно би било лизинговите компании, работещи с фирми от сектора, да 

обърнат подобаващо внимание за изготвяне на класификация на обектите на лизинг 
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като съблюдават принципите на стандартизация, унификация и възможност за 

алтернативно използване. 

В следващите части на изложението ние представяме вижданията си за 

намиране решение на проблемите, с цел осигуряване на посочените условия. Застъпва 

се становището, че развитието на лизинга в строителството е резултат от обединяване 

усилията на всички субекти, пряко или косвено участвуващи в реализцията на 

различните видове лизинг. 
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Глава трета 

Възможности за усъвършенстване на лизинговите отношения в 

строителството 

 

3.1. Усъсвършенстване на системата за институционално подпомагане на 

лизинга в строителството 

Направените в хода на изследването аналитични разсъждения и практически 

предложения биха били с по-висока резултатност, ако са последвани от предложения, 

свързани с усъвършенстване на цялостната система за институционално подпомагане 

на лизинга. Тя предполага реализиране на следните мероприятия: 

а) Усъвършенстване на законодателните нормативни актове, регулиращи 

лизинговите отношения. Това предполага на първо място приемане на Закон за 

лизинга, с което: 

• ще се систематизират и обобщят нормативните актове, касаещи 

лизинговата дейност в страната; 

• в подготовката по приемането на такъв закон ще се обединят усилията 

на всички наши и множество световни специалисти в областа с тези на 

заинтересованите браншови организации; 

• дискусиите при разработването и приемането му ще способстват за 

популяризиране на предимствата на тази форма на финансиране. 

В Закона за лизинга следва да се предвидят облекчения за субектите при 

реализация на дългосрочни операции по финансов лизинг и насочени към пълно или 

частично преоборудване и модернизация. Ефективно би било законодателят изрично 

да предвиди облекчения за строителни фирми, лизингови компании и техните 

кредитодатели, участвуващи в лизингови сделки с обект съвременни строителни 

технологии и оборудване, напр. за саниране на сгради, рехабилитация на пътната 

мрежа, сложни хидроинженерни проекти и др. 

б) Изграждане на единна информационна мрежа, обслужваща 

безвъзмездно или при облекчени условия строителните предприятия, която да: 

• набира и разпространява информация за действуващите и новоучредени 

лизингови компании; 

• изготвя рейтинг на компаниите от лизинговия и строителен бизнес. 

Обезпеченият достъп до информация се очаква да доведе до намаляване на 

разходваните време и средства на строителните предприемачи и, като краен резултат, 

вероятно ще повиши ефективността от дейността на сектора на всички равнища. С 

приемане на Закон за лизинга участниците в лизинговия пазар следва да бъдат 

задължени да предоставят и публикуват в мрежата данни за финансово състояние и 

надеждност. 

в) Разработка и унифициране на основни методически документи за 

експертизи и оценки при подбор на предприемачески проекти. За страна с все още 

малък опит в лизинговите отношения като България, същото се очаква до голяма 

степен да обезпечи жизнеспособността на проектите и в голяма степен да повиши 

ефективността на лизинга в строителството. 

г) Създаване на специализирана лизингова компания за обслужване на 

предприятията от строителния сектор. Като едно от задължителните условия при 

нейното учредяване може да се посочи  участието на крупен строителен холдинг и 

водещи предприятия от строителния бизнес. 
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Това би позволило да се отчита многообразието във вида на необходимото 

оборудване, технологии, транспортни средства, други обекти на лизинга. Съществен 

резерв за формиране на такава лизингова компания е използването за тази цел 

имущество на несъстоятелни, реорганизирани предприятия (напр. недостроени 

производствени сгради), общински терени и др. и размяната им като обекти на лизинг, 

което може до голяма степен да разреши въпроса с недостига на производствени 

площадки за строителния бизнес. 

д) Създаване и развитие на специализирана компания по застраховане на 

лизинговата дейност, която под гаранцията на фонд или банка да се ангажира с 

обслужване на строителните предприятия и  едновременно с това да усъвършенства 

системата за застраховане на лизинговата дейност. Факт е, че за разлика от други 

видове предприемачески дейности, лизинговата подлежи на задължително 

застраховане. 

е) Разработка на правителствена програма по инициатива на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство, насочена към 

активизиране на лизинга в строителния сектор. Такава една програма следва да 

включва изграждане на система от държавни гаранции за проекти, насочени за 

техническо преоборудване и модернизация на строителния сектор при условия на 

финансов лизинг120 . Това би позволило развитие на строителните предприятия от 

малък и среден тип и възможност те активно да участвуват и се развиват на 

националния пазар, въпреки очакващата се силна конкуренция от ЕС. 

ж) Създаване на регионални консултантски центрове. Удачно би било 

инициативата по организация на работата на тези центрове да бъде подета и 

финансирана от областните представителства на Камарата на строителите в 

България121  съвместно с БАЛ. Целите на консултантските центрове могат да бъдат 

формулирани като: 

• популяризиране предимствата на лизинга като форма на финансиране на 

строителните предприятия; 

• разкриване на спецификите и начините за усъвършенстване на 

лизинговите операции в областта на финансовото обезпечаване, юридическата 

защита, счетоводното отчитане и данъчно облагане; 

• методическа помощ при разработка на бизнеспланове, инвестиционни 

проекти и др.; 

• да осъществяват сътрудничество между фирмите от строителния сектор 

и лизинговите компании с цел координирани предложения, касаещи формата и обема 

на държавната и регионална поддръжка на лизинга в сферата на малкия бизнес; 

• да извършват анализ на причините, препятстващи развитието на лизинга 

в строителството и на тази база да изготвят предложения за изменения и допълнения в 

нормативната материя; 

• регулярно провеждане на дискусии и семинари за фирмите от бранша и 

всички заинтересовани; 

 
120 В началото на 2006г. на заседание на Консултативния съвет за малките и средни предприятия бе 

обсъден проект за създаване на гаранционен фонд 
121 Областни представителства на КСБ има в 27 града – Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Видин, 

Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, 

Русе, Сливен, Смолян, София, Ст. Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, Силистра, Монтана. 

Източник: http://www.ksb.bg/ 
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• да подготвят и издават спомагателни брошури и пособия. Удачни са и 

платени реклами и разяснителни кампании в специализирани издания и средствата за 

масово осведомяване; 

• организиране  и провеждане на изложби, панаири и сминари с 

присъствие на водещи производители на строителна техника; 

• да подготвят и изпращат данни към единната информационна мрежа. 

Консултантите от регионалните центрове следва да си сътрудничат с 

икономически и технически експерти от университетите в страната, производители, 

вносители и сервизни специалисти по всички въпроси, свързани с придобиване и 

техническо обслужване на техническо оборудване и по-сложни активи. В зависимост 

от потребностите, при тяхната съвместна работа би било целесъобразно да се 

провеждат обучения и се включват в провежданите такива по правителствените 

програми. 

и) Стимулиране и развитие не само на лизинг на оборудване, но и на 

недвижимо имущество. Реализацията на тази препоръка ще позволи да се набави от 

строителните предприятия необходимия за дейността им сграден фонд. 

За да бъде работеща усъвършенстваната система за организирана поддръжка на 

лизинга в строителството, тя трябва да обединява усилията на централната и местна 

власт в лицето на съответните министерства и ведомства, браншовите организации – 

Камарата на строителите в България, Българска асоциация за лизинг, Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и др., научните среди и 

всички субекти, пряко участвуващи в реализцията на различните видове лизинг. 

Предпоставките за това са на лице: 

1. Приет е Закон за малките и средните предприятия122 , Закон за камарата 

на строителите123 , т.е. имаме някаква степен на нормативна осигуреност. 

2. Целите и задачите, които си поставят Българска Асоциация за Лизинг124  и 

Камарата на строителите в България  в своите устави, както и средствата за 

постигането, в голямата си част се препокриват.  

3. На 30.09.2005 г. е преподписан Меморандум за сътрудничество между 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Българската 

строителна камара. Заложените в него намерения на страните също показват 

единомислие на централната власт в лицето на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството и съществуващата тогава браншова организация-

Българска строителна камара. 

На базата на това следва Камарата на строителите в България и водещи 

строителни компании, Българска асоциация за лизинг и лизингови компании, 

предоставящи строителна техника и инструментариум, съвместно да финанасират и 

участвуват в организираните от регионалните консултантски центрове научни 

конференции, срещи и обучения на ръководители и служители на съответните 

ведомства, лизингови компании и тези от строителния бизнес, на които да се 

разискват проблемите и се популяризират предимствата на лизинга като форма на 

финансиране в строителството. 

Те могат да са инициатори при реализирането на национални и международни 

програми за развитие на лизинга в строителството, което да послужи като основа на 

 
122 Вж. Закон за малките и средните предприятия, (Обн., ДВ, № 84, 1999, посл.изм.ДВ, № 59, 2006) 
123 Вж. Закон за камарата на строителите (Обн. ДВ,  № 108, 2006 ) 
124 Вж. Устав на Българска Асоциация за Лизинг, чл. 7, чл. 8. Уеб сайт: http://www.leasing-bulgaria.org/ 
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ускоряване интеграцията на страната ни в общоевропейското икономическо 

пространство. 

Ускореното развитие на лизинга в строителството като резултат от прилагане 

на предложените мерки в значителна степен би спомогнало за: 

а) развитието на инфраструктура на лизинговия пазар, включваща връзка 

на лизинговите компании и специализираните консултантски фирми; 

б) развитие на пазара на застрахователни услуги; 

в) създаване на обща система за лизингови услуги; 

г) задълбочаване на научно производствената интеграция; 

д) ръст в търсенето на най-нови и съвременни видове строителни машини 

и оборудване. 

Като един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката у нас, 

строителството е и един от най-перспективните за развитието на лизинговата дейност. 

Популяризирането на лизинга в сектор строителство е част от самата стратегия. 

 

3.2. Подобряване на механизма за ефективно управление на лизинга в 

строителството 

Посочените в изложението мерки за активизиране развитието на лизинга в 

строителството следва да бъдат приемани като част от общите мерки, насочени към 

насърчаване на инициативността, инвестициите и иновациите, което е предпоставка за 

повишаване конкурентоспособността на строителните предприятия. Активното 

развитие на лизинга е и необходима част от общата програма и важен елемент за 

поддръжка на строителния сектор. В тази връзка се предлага подобрен механизъм за 

ефективно управление на лизинга в строителството, чиято цел е повишаване нивото 

на лизингово обслужване на предприятията от строителния сектор. Този механизъм 

предполага реализация на комплекс от мероприятия. В последователността си те 

представляват система от действия, насочени към привличане в лизинговите 

отношения на нови субекти на малкия и среден строителен бизнес и създаване на 

допълнителни способи за стимулиране използването на лизинга в строителния сектор 

и включват: 

а) извършване на подробен анализ и оценка на лизинговите отношения в 

сектора с цел: 

• изготвяне на регистър на всички строителни предприятия по области и 

общини в страната. Тази задача в значителна степен се решава от приетия Закон за 

камарата на строителите125 . Съгл. Глава трета се създава централен професионален 

регистър, в който следва да се вписват всички строители по смисъла на Закона, 

отговарящи на изброените в чл. 15 изисквания; 

• изучаване потребностите на строителните предприятия от оборудване; 

• изготвяне на регистър на доставчиците (производители и вносители) на 

строителна техника и инструментариум; 

• изучаване и оценка на предложенията по доставка на строителна 

техника и оборудване; 

• изготвяне на регистър на лизинговите компании, работещи с фирми от 

бранша; 

• изготвяне на регистър на застрахователни компании; 

 
125 Вж. ДВ, № 108, 2006 
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• системен мониторинг на временно свободното и неексплоатирано 

строително оборудване към даден момент (напр. тримесечие, шестмесечие и т.н.) по 

области и общини. Това би дало ясна представа за състоянието и перспективите в 

развитието на вторичен лизингов пазар. 

Изпълнението на изброеното ще позволи цялата информация за лизинг в 

сектор строителство да бъде систематизирана, публикувана в интернет 

пространството и ще я направи лесно достъпна за стопанските субекти. 

б) разработване на схема за финансиране при лизинг на ново оборудване, 

както и процедури за привличане в лизинговите отношения на субекти от вторичния 

пазар и на такива от други сектори на икономиката; 

в) разработване и/или адаптиране на различни модели за оценка и 

управление на лизинга в сектора; 

г) създаване на национален център за развитие на лизинговите отношения 

в строителството. Това може да бъде осъществено по един от следните начини: 

• законодателно, например чрез Закона за малките и средни 

предприятия126  (Глава втора  „Органи за осъществяване на политиката по 

насърчаване на политиката на малките и средните предприятия”, или глава четвърта 

„Мерки за насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия”). 

• по инициатива на Камарата на строителите в България в партньорство с 

Българска асоциация за лизинг и Министерството на регионалното развитие и 

благоустройство127 . 

Изграждането на национален център за развитие на лизинга в строителството 

би имал изключително важна роля в реализацията на тази програма. Той ще се 

превърне в „команден пункт”, който организационно, технически и финансово ще 

обезпечава лизинговите отношения в сектора. Ще спомага за стандартизацията и 

унифицирането на лизинговите договори по субекти, обекти, региони и др. 

Застъпва се становището, че формирането на Центъра е най-удачно да стане с 

инициатива и под ръководството на Камарата на строителите в България и Българска 

асоциация за лизинг. При условията на необходимост от разрастване на бизнеса на 

строителните предприятия и липсата на средства за закупуване на нова техника и 

обновяване на съществуващата, необходими за това разрастване, националният 

център за развитие на лизинга в строителството може да стане инициатор за създаване 

на малко известната у нас форма за акумулиране на средства Кредитни сдружения или 

центрове128 . По своята същност Кредитното сдружение е фонд за взаимно 

кредитиране, чиято цел е да осигурява евтин финансов ресурс за своите членове. 

Средствата от предприятията учредители във вид на дялови вноски се акумулират в 

съюза и се предоставят на участниците като заемен капитал на цена значително по-

ниска от тази на свободния пазар. От една страна, вноските за всеки от членовете в 

касата на сдружението са такива, че да не го обременяват финансово, а от друга – 

безлихвените или нисколихвени кредити от съюза позволяват на членовете му да 

придобиват ново скъпоструващо оборудване. Практически, постъпилите нови членове 

ще кредитират предходните. Така при недостиг на достатъчно свободни средства за 

 
126 Вж. ДВ, № 84, 1999 г, посл. изм. ДВ, № 59, 2006 
127 В подписания на 30.09.2005 г. меморандум за сътрудничество между МРРБ и БСтрК, т. III, 2. е 

записано „БСтрК и МРРБ ще подпомагат изпълнението на проекти с публично-частно партньорство, с 

привличане на български строителни фирми, финансови къщи и банки” 
128 Формата на кредитните сдружения е особено разпространена в сравнително небогатата по западните 

стандарти Италия 
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придобиване на оборудване и висока цена на заемния капитал, акумулирането на 

средства в Кредитни сдружения ще доведе до значително увеличение на обема 

лизингови сделки в сектора. 

В създаването на Кредитен център за развитие на лизинга в строителството 

(КЦРЛС) могат да участвуват всички предприятия от строителния сектор и лизингови 

компании, общини, асоциации и др.  

Очакванията са, след приключване на задължителния от Закона срок за 

регистрация, членове на Камарата на строителите в България да са над 2000 

строителни предприятия129 . Интерес към създаване на КЦРЛС и готовност да 

финансират такъв проект заявяват над 80% от анкетираните в хода на изследването 

строителни предприятия. Особено активни се очаква да бъдат малките и средни 

строителни фирми, за които лизингът е единствен начин за оборудване със 

скъпоструваща техника. Темпът на строителство на жилищни, ваканционни, 

търговски, бизнес и производствени комплекси по Черноморското крайбрежие, 

съчетан с предстоящото изграждане на големи инфраструктурни проекти в региона 

като Коридор номер 8, нефтопровода Бургас-Александропулис и др., безспорно 

предполага участие на голяма част тези фирми в изграждане на обектите и 

необходимостта от все повече и по-съвременна строителна техника. 

Интересът на големите строителни компании се обуславя с факта, че чрез 

КЦРЛС ще имат възможност да разширят погледа си върху малките строителни 

предприятия, които биха наели като подизпълнители.  

Изключително важно условие за функционирането на КЦРЛС е спазване от 

страна на участниците строга отчетност за използваните акумулирани средства и 

взаимно доверие. Ето защо, освен пряко финансиране на лизингови сделки, 

сдружението следва да контролира финансовите потоци на лизингополучателите и 

правилността на лизинговите плащания. В партньорство с научните и университетски 

центрове в страната ще консултира членовете си и ще извършва анализи. 

По действащото у нас законодателство КЦРЛС може да бъде регистриран по 

Търговския закон, Закона за кооперациите и др. 

Механизмът на функциониране на КЦРЛС е показан на фиг. 15: 

 

 
129 Очакванията са на изпълнителния директор на Камарата на строителите в България г-н Иван Бойков. 

Източник: http://www.stroitelstvo.infо 
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Фиг. 15. Механизъм на функциониране на КЦРЛС 

 

1. Участниците в КЦРЛС внасят съответната сума или актив. Като вноска 

могат да бъдат предоставени и действащи машини, оборудване, земя, сгради и 

съоръжения и др. 

2. Предоставя финансови средства на своите членове за осъществяване на 

лизингови сделки (или свободни активи на оперативен лизинг). Тук е редно да се 

следва последователността на постъпване и размера на паричната или друга вноска в 

съюза.   

3. Получените средства или активи се възстановяват на КЦРЛС след 

приключване на сделката (съответните строителни работи). 

4. КЦРЛС директно предоставя на оперативен лизинг свободното 

оборудване на строителни и други фирми, нечленуващи в съюза, или посредничи при 

такава сделка при пазарни условия. 

5. Заплащане на получените услуги. 

Предоставените на участниците заемен капитал или активи са на цена 

значително по-ниска от тази на свободния пазар. 

Изграждането на стройна база данни в КЦРЛС ще послужи за основа при 

поетапното и планомерно снабдяване на строителните предприятия членове на съюза 

с необходимото оборудване при осъществяване на предприемаческата им дейност. 

УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА КЦРЛС 

 

Строителни 

предприятия 

 

Общини 

 

Асоциации 

и други 

1 1 1 

СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЧЛЕНОВЕ НА КЦРЛС 

2 2 4 

 

А н а л и з  

 

 

 

 

 

 

М о н и т о р и н г  

 

КРЕДИТЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГА В 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

Лизингови 

компании 

 

1 

СТРОИТЕЛНИ И ДРУГИ 

ФИРМИ, КОИТО НЕ СА 

ЧЛЕНОВЕ НА КЦРЛС 

 3  3  5 
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Като субект в лизинговите отношения КЦРЛС има и своите функции на 

отделните етапи130  (табл.16). 

Така предложеният механизъм се основава на следните принципи: 

а) възвращаемост, позволяваща развитие на предприемаческата дейност; 

б) системност, предполагаща комплексен характер на лизинговото 

обслужване на малките и средни предприятия; 

в) поетапност, даваща възможност за постепенно допълване на парка от 

строителни машини и инструментариум; 

г) контрол, предвиждащ материална отговорност за субектите в 

лизинговата сделка. 

Таблица 16 
Функции на КЦРЛС в лизингова операция 

 

  
 

ЕТАП 

 

 

 

ФУНКЦИИ 

 

1.Подготвителен 

1.Анализ на външната среда;  

2.Консултиране на строителните предприятия; 

3.Мониторинг на обектите и субектите в лизинговите 

отношения. 

 

 

2.Организационен 

 

1.Финансиране на строителното преприятие; 

2.Контрол на финансовите потоци на 

лизингополучателя и превилността на лизинговите 

плащания. 

 

 

 

3.Управленски 

 

 

 

1.Финансиране на строителното преприятие; 

2.Контрол на финансовите потоци на 

лизингополучателя и превилността на лизинговите 

плащания 

3.Контрол върху експлоатацията на имуществото 

4.Мониторинг и анализ на икономическите показатели 

от реализацията на лизинговата операция. 

 

 

4.Заключителен 

 

 

1.Мониторинг върху изпълнение на задълженията на 

лизингополучателя по всички договори; 

2.Контрол по оформяне на отношенията относно 

използване обекта на лизинг след изтичане на договора 

условията на договора. 

 

Спазването на тези принципи ще създаде главните условия за успешното 

реализиране на лизинговите отношения в сферата на строителния бизнес и запълва 

съдържанието на четирите етапа по осъществяване на лизинговите сделки от  

строителното предприятие. 

 
130 Вж параграф 1.3 от изложението 
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На основание на изложеното, нашето виждане е, че практическото реализиране 

на така предложения механизъм би спомогнало на строителните предприятия за 

следното: 

а) новосформираните строителни предприятия да започнат да 

осъществяват своята дейност с незначителни парични средства; 

б) да се избегне увеличаване на срока на възвръщаемост на обекта на 

лизинг; 

в) последователно да увеличават парка си от строителни машини и 

оборудване без използване на банков кредит; 

г) да оптимизират процедурата по сключване на лизинговите сделки и 

едновременно съкратят срока за намиране на обекта на лизинг; 

д) да повишат ефективността на дейността си чрез контролиране на 

финансовите потоци и разходите. 

Това може да бъде постигнато чрез: 

а) минимизация на инвестиционните рискове в следствие участието на 

КЦРЛС в лизинговата схема още при оценка на предприемаческата идея; 

б) финансово обезпечение на лизинговата схема в достатъчен обем, което 

дава възможност да се придобие скъпоструващо оборудване при неголям начален 

капитал; 

в) възможност за привличане на финансови ресурси от кредитни 

институции, специализирани фондове и др.; 

г) контрол на финансовите потоци на лизингополучателя от страна на 

КЦРЛС, което гарантира регулярността на лизинговите плащания. 

 

3.3. Модифициран модел за оптимално динамично управление на лизинга 

в строителството 131 

Резултатите от проведеното за целите на настоящия труд емпирично 

изследване недвусмислено показват, че строителните предприятия не познават и респ. 

не използват какъвто и да е методически инструментариум, свързан с оптималното 

управление на лизинга. На въпросът „Използвате ли конкретен методически 

инструментариум за управление на лизинга?” по-малко от един процент  от 

анкетираните са отговорили положително. Като причина за това може да бъде 

посочен фактът, че лизингът все още е сравнително ново за нашите условия 

икономическо явление и в тази връзка проблемите, свързани с развитието на лизинга в 

строителството, не са изследвани и изяснени в специализираната литература у нас. 

Този факт, съчетан с ръста на лизинга в строителството, дава основание една от 

възможностите за усъвършенстване на лизинга в сектора да бъде търсена именно в 

съставяне, адаптиране и решаване на различни модели. 

С оглед на това в настоящия труд ние сме адаптирали и приложили 

„Модифициран модел за оптимално динамично управление на лизинга в 

строителството”, с помощта на който може да бъде определен оптималният момент за 

прекратяване на лизинговите отношения и преминаване към нови такива за същия или 

друг тип актив, със същия или друг лизингодател. 

 
131 Динамичното оптимиране възниква като теория и метод в началото на 50-те години на XX-ти век. 

Първите и най-значителни разработки в областта на динамичното оптимиране са направени от 

американския математик Ричард Белман. 
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Моделът е съобразен с българските икономически условия и по нашето 

убеждение приложението му ще спомогне за: 

а) повишаване ефективността на лизинговите операции в строителството; 

б) обосноваване на решение за използване на лизингови схеми; 

в) подобряване на условията при реализиране на лизингови проекти. 

След като за целите на изследването определихме лизинга като комплекс от 

икономически, имуществени, данъчни, митнически, арбитражни, застрахователни и 

други отношения, възникващи между физически и/или юридически лица при 

кредитиране на инвестиционна операция, която се състои в покупка и последващо 

отдаване под наем на актива за срок, близък до срока на пълната му амортизация. 

Нека сега този срок разделим на n години/месеца. Бихме си поставили за задача да 

определим оптималната стратегия на строителното предприятие-лизингополучател до 

края на срока на лизинговия договор при критерии за оптималност „постигане на 

максимален доход от производствения актив за целия период”. В началото на всяка 

година/месец от периода на действието на лизинговия договор строителното 

предприятие следва да вземе решение дали да се продължи работата на 

производствения актив или да прекрати лизинговия договор и да се насочи към 

придобиване на нов такъв. За една година/месец с производствения актив се 

реализира строителна дейност с определена стойност, която е в зависимост от 

възрастта му. Лесно могат да се пресметнат годишните експлоатационни разходи и 

остатъчната по лизинговия договор стойност, които логично е също по определен 

начин да зависят от неговата възраст. Предварително също може да се приеме, че е 

известно какви парични средства ще трябва да се инвестират от строителното 

предприятие-лизингополучател при евентуална подмяна на актива с нов такъв. 

От изложеното до тук стигаме до извода, че в случая е налице един 

многоетапен (n-етапен) процес за вземане на решение, който може да бъде разрешен с 

методите на динамичното оптимизиране. Тъй като прехвърлянето правото на 

собственост върху лизингополучателя в края на периода е честа, но не задължителна 

практика, може да се допусне, че е възможна замяна с ново оборудване (същото или с 

подобрени характеристики), което веднага се включва в производствената дейност на 

компанията. 

Тук може да се използва принципът на Белман132  за оптималност, въз основа 

на който ще съставим функционални уравнения за изследване на многоетапен процес. 

За целта въвеждаме следните означения: 

v(t) – стойност на обема на строително-монтажната дейност, осъществени за 

една година от производствения актив, ако той е на възраст t години (спадат се 

разходите, които не са свързани с работата на актива); 

u(t) – годишни експлоатационни разходи на производствения актив, имащ 

възраст t години; 

s(t) – остатъчна стойност на актива, имащ възраст t години (по лизинговия 

договор); 

с(t) – текуща стойност на лизинговите плащания за t години; 

р – стойност на нов производствен актив (в т.ч. разходите по доставка и 

монтаж), предлаган от лизингодателя/производителя; 

 
132 Атанасов Б, Д. Дочев. Изследване на операциите. Изд. „Наука и икономика”, Икономически 

университет - Варна, 2006 
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l(t) – разходи, свързани с подмяната на производствения актив. Изчисляват се 

като разлика от стойността на актива по нов договор зa лизинг и остатъчната стойност 

на стария, т. е.  

l(t) = р - s(t) 

 За да използваме методите на динамичното оптимизиране, ще номерираме 

етапите от края към началото на изтичането на лизинговия договор. Така n=1 

означава, че е налице едноетапен процес, т.е. до края на периода остава една година, а 

n=n се отнася за началото на сключвания договор, т.е. до края остават n етапа. 

Отчитането на възрастта на производствения актив започва със сключване на 

договора за лизинг. Така t=3 означава, че се отнася за производствен актив, който е в 

експлоатация от три години. 

За прилагане на функционалните уравнения на Белман въвеждаме функцията 

fn(t), изразяваща максималния сумарен доход, който се получава за периода от 

оставащите n години от актива на възраст t години при следване на оптимална 

лизингова политика. 

Нека предположим, че към началото на последната година (последния n-ти 

етап), строителната машина е на възраст t години. Съществуват две възможности за 

строителното предприятие – лизингополучател: да продължи да ползва актива до 

изтичане на лизинговия договор или да прекрати договора и да сключи договор за нов 

актив със същите или подобрени характеристики. Ако мениджърският екип вземе 

решение да не се променя договора, то през n-тия етап се получава доход, равен на 

разликата между стойността на приходите от актива и експлоатационните разходи 

плюс текущата стойност на лизинговите плащания: 

v(t) – u(t) – c(t). 

Съгласно принципa на Белман, за останалите n-1 етапа трябва да се следва 

оптимална стратегия. Тъй като към началото на този (n-1) етапен процес 

производственият актив е на възраст t+1 години, максималният доход се определя от 

формулата: 

fn-1(t+1). 

Следователно доходът от целия n етапен процес при взетото решение за 

запазване на строителната машина и следване на оптимална стратегия за оставащите 

етапи е: 

     fn(1)(t) = v(t) – u(t) – c(t) + fn-1(t+1).  (1) 

Аналогично се получава доходът от целия процес, ако на n-тия етап се вземе 

решение за прекратяване на лизинговия договор и сключване на друг за нов 

производствен актив с евентуално подобрени характеристики, носещи допълнителен 

доход r(t): 

 fn(2)(t) = v(0) + r(0) – u(0) – l(t) + fn-1(1).      (2) 

Така се взема предвид, че след взето решение за замяна на актива на n-тия етап 

на този етап, той е нов, т.е. t=0, а в началото на (n-1)-етапния процес 

производственият актив е на възраст една година (t=1). 

По такъв начин, ако доходът fn(1)(t) е по-голям от дохода fn(2)(t), то трябва да 

продължи да се спазва лизинговият договор, в противен случай е необходимо да се 

премине към нов такъв. 

Като обединим (1) и (2), получаваме функционалното уравнение, 

съответстващо на разглежданата проблематика: 

       v(t) – u(t) – c(t) + fn-1(t+1) 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 17, 2022,  
ISBN  978-619-210-062-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 17, 2022,  
ISBN 978-619-210-062-9, VARNA, BULGARIA 

 

 

91 

 

fn(t) = max        (3) 

           v(0) + r(0) – u(0) – l(t) + fn-1(1) 

 
 

Горният ред в (3) определя дохода, който се получава при продължаване на 

стария лизингов договор, а в долния ред – в случай на нов лизингов договор. 

Като приложим в (1) n=1 достигаме до функционалното уравнение за 

едноетапен процес, за който събираемите fn-1(t+1) и fn-1(1) нямат смисъл, поради 

което следва да се изключат: 

    v(t) – u(t) – c(t)  

f1(t) = max        (4) 

           v(0) + r(0) – u(0) – l(t)  

 
 

Посредством уравнения (3) и (4) величината fn(t) се определя в зависимост от 

fn-1(t). Изчислителната процедура започва с уравнението (4), описващо едноетапен 

процес. След това се използва (3) при n=2,3,…, докато се определят всички стойности 

на fn(t). Вземането на решение на всеки етап за всяко t се състои в избор на един от 

двата варианта – продължаване действието на стария лизингов договор или 

преминаване към нов такъв. Оценката на двата варианта се осъществява на основата 

на резултатите от извършените пресмятания за уравненията (3) и (4). Тези 

пресмятания дават отговор на въпроса не само какво решение да се вземе, но 

определят и величината на максималния доход, съответстващ на всяко от двете 

възможни решения. 

Резултатите от проведената в хода на изследването анкета показаха, че в 

преобладаваща част от случаите най-предпочитани начини за придобиване на 

скъпоструваща строителна техника са финансовият лизинг и покупката със заемни 

средства. Ето защо приложението на същинския модел за оптимално управление на 

лизинга в строителството следва да бъде предхождано от извършване на сравнителен 

анализ между лизинг и покупка чрез кредит. Провеждането на такъв един анализ също 

следва да е съобразен с действащото законодателство,  актуалните данни за 

финансовото състояние на предприятието и конкретни проекти по договори за кредит 

и договор за финансов лизинг. Освен тях, с оглед перспективната насоченост на 

анализа и с цел постигане на по-точни резултати, следва да е съобразен и с 

информацията за макроикономическите тенденции в страната и развитието на 

строителния сектор, изследвани в Глава втора на настоящото изследване. 

Сравнителният анализ се основава на сравнение величината на плащанията, 

извършвани от строителното предприятие. По-изгодна е операцията, обезпечаваща и 

гарантираща по-малка стойност на плащанията. 

Стойността на плащанията, свързани с покупката на актива чрез кредит, в 

началния момент на време може да бъде определен по формулата: 

PVk = A – ДДС + PV(K) + ΔPV(ДДС) – PV(TPa)+PV(TF) – PV(TPtf), (5) 

където:  

А – средствата, с които разполага строителното предприятие в началния 

момент; 
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ДДС – общата сума на данък добавена стойност, заплатен на продавача по 

условията на договора за покупко-продажба; 

PV(K) – стойността на плащанията по кредита, включващи главница и лихвен 

процент към началната дата; 

ΔPV(ДДС) – изменението на настоящата стойност на плащанията по ДДС при 

изменение на срока за плащане; 

PV(TPa) – изчислената в началото стойност на намаляване на данък печалба за 

сметка на амортизационните отчисления от придобитата строителна машина за целия 

срок на амортизиране. 

На този етап се изчислява и настоящата стойност на данъка върху актива, ако 

за същия се дължи такъв: 

PV(TF) – текуща стойност на данъка върху актива, който следва да бъде 

заплащан от фирмата до пълната му амортизация; 

PV(TPtf) - стойността на намалението на данък печалба за сметка на данъка 

върху актива, изчислен към началната дата. 

Приема се, че изплащането на лихвения процент по кредита ще става за сметка 

на собствени средства на фирмата. 

При определяне стойността на плащанията, свързани с придобиване на 

строителната техника по договор за финансов лизинг към началния момент, могат да 

бъдат разгледани две ситуации: 

а) при отчитане на обекта на лизинг в баланса на лизингополучателя 

търсените показатели се изчисляват по следната формула: 

PVL = A’ + PV(L) + ΔPV(ДДС) – PV(TPa) + PV(TF) – PV(TPtf),      (6) 

б) при отчитане в баланса на лизингодателя търсените показатели се 

намират по формулата: 

PVL = A’ + PV(L) + ΔPV(ДДС),                 (7) 

където: 

А’ е авансовата вноска без ДДС; 

PV(L) – текуща стойност на лизинговите плащания без ДДС, подлежащи на 

плащане по договора за финансов лизинг; 

ΔPV(ДДС) – изменението на текущата стойност на ДДС във връзка с 

изменението на сроковете за плащане; 

PV(TPa) – стойността на намаление на данък печалба за сметка на 

амортизацията на придобивания актив за целия срок на амортизация, изчислен към 

началната дата; 

PV(TF) – текуща стойност на данъка върху актива, който следва да бъде 

заплащан от фирмата до пълната му амортизация; 

PV(TPtf) – стойността на намалението на данък печалба за сметка на данъка 

върху актива, изчислен към началната дата. 

На заключителния етап от изчисленията се прави сравнение на обобщаващите 

показатели PVk и PVL и се подготвя заключението по резултатите от анализа. 

Предлаганият модел е практически приложим и този факт ще бъде илюстриран 

с конкретни данни133 . 

„Хидрострой” АД, гр. Варна, за да увеличи обема си на производство, е 

необходимо да придобие  пътна фреза “WIRTGEN W50”134 . Стойността на 

строителната машина е 129 600 EUR, в т. ч. 21 600 EUR ДДС. 

 
133 Вж. Приложения 4, 5 и 6 
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Към 01.07.2007 г. за придобиване на актива „Хидрострой” АД разполага с 12 

960 EUR. За покупка на строителната техника на 01.07.2007 г. компанията може да 

получи кредит в размер на недостигащата и сума от 116 640 EUR с ДДС (129 600-12 

960). След проведени собствени на фирмата проучвания сред водещи банки е 

установено, че  най-изгодният към момента кредит за срок от пет години е с 8% 

годишна лихва при ежемесечно погасяване на дълга с равни вноски. 

Размерът на ежемесечните анюитетни плащания по кредита е 2 365.04 EUR135  . 

Привеждането на величината на бъдещите плащания към определен начален 

момент време включва операциите: 

1. Дисконтиране, чрез коригиране на плащанията с прогнозируемия за 

периода на реализация на проекта темп на инфлация136 . 

2. Количествена оценка на възможните рискове, свързани с редица 

фактори и водещи до увеличаване размера на плащанията.  

В случая величината на плащанията на фирма „Хидрострой” АД се привежда 

към 01.07.2007 г. и, за да се облекчи изчислението, ще се ограничим само с 

операцията по дисконтиране. Оценката на рисковете от увеличение на плащанията за 

уточняване на изчисленията всеки инвеститор може да прави самостоятелно в 

зависимост от съществуващите вътрефирмени фактори и външни условия при 

реализация на инвестицията. 

Като ставка за дисконтиране се приема средномесечният темп на инфлацията в 

размер на 1.0% 137. 

Освен оценка на темпа на инфлация, при конвертиране на размера на бъдещите 

плащания в сегашна стойност към определена дата, възниква и въпросът за 

определяне на минимален период от време между плащанията, при наличие на които е 

целесъобразно да се прави дисконтирането. За такъв период се предлагат 15 

календарни дни. Ако интервалът между плащанията е по-малък от 15 дни, то за 

улесняване на изчисленията следва да се счита, че се правят едновременно. 

Дисконтираната величина на плащанията по кредита PV(K), изхождайки от 

конкретните условия, се изчислява по формула (9) от Приложение 6 и е равна на 

сумата от 106 320.44 EUR. 

Изчисляването на изменението на текущата стойност на плащанията по ДДС е 

продиктувано от различните срокове на плащане заради следната причина: 

заплатеното на доставчика ДДС при покупка на актива намалява задлъжнялостта на 

фирмата към бюджета, т.е. частта от сумата на ДДС, подлежаща на плащане към 

бюджета в установените от закона срокове, е заплатена по-рано на продавача на 

 
134 За този тип активи не се дължи пътен или друг данък 
135 Изчисленията в тази част на изложението са в евро. При необходимост могат да бъдат преизчислени 

в лева чрез умножение с 1.955. Съдържанието на формулите за изчисляване на анюитетните вноски и 

следващи са посочени в Приложение 6 
136 Някои автори (вж. напр. R. Brealy and S. Myers, “Principles of Corporate Finance”, 7th Edition, Irwin, 

McGraw-Hill, 2003, с. 455-457, Van Horne,J., “Financial Management and Policy”, Englewood Cliffs, NJ, 

Prentice Hall, 1998 с. 542) дисконтират паричните потоци, свързани с конкретното финансиране, с 

дисконтов процент r*=r.(1-T), където Т е данъчната ставка на данъка върху печалбата. Това те 

обясняват с теорията за дисконтиране на сигурните, номинални парични потоци, където данъчните 

ефекти от амортизацията или лихвите по кредита се приемат за сигурни и се дисконтират с 

коригираното r* 
137 Средномесечната инфлация по т.нар. „хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)” за 

повечето страни от ЕС е по-малко от едни процент. Данните са от интернет сайт www.expert.bg 
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актива. В следствие на това изменение се дисконтира и величината на ДДС, която 

заплаща фирмата. 

За улесняване на изчисленията се предполага, че фирмата заплаща ДДС на 14-

то число на месеца, следващ отчетния. В разглеждания пример на 01.07.2007 г. 

фирмата извършва плащане за придобиване на имуществото в размер на 129 600 EUR, 

в т.ч. 21 600 EUR ДДС. Следователно, ДДС в размер на 21 600 EUR подлежи на 

приспадане от задълженията към бюджета за юли 2007 г., плащани на 14.08.2007 г. 

Изменението в настоящата стойност на плащанията по ДДС, заплатени на 

продавача, изчислена по формула (10) от Приложение 6, е в размер на 320.00 EUR. 

Дисконтираната величина на намалението на данъка върху печалбата за сметка 

на амортизацията на придобития актив, изчислена по формула (11) от Приложение 6, 

изхождайки от примера, е 8 091.91 евро. 

При анализа следва да се отчете и фактът, че фирмата прави ежемесечни 

вноски съгл. ЗКПО не по-късно от 15-число на текущия месец. 

След заместване на намерените значения  във формула (5) се получава 

текущата стойност на плащанията, свързани с придобиването на актива чрез банков 

кредит. 

PV(K) = 12 960 – 21 600 + 106 320.44 + 320 – 8 091 =  89 908.53 

Като алтернатива на това е възможността за сключване на договор за финансов 

лизинг с „Хипо Алпе-Адрия-Лизинг” ЕООД, гр. София (Приложение 5). Съгласно 

разработената в параграф 1.2 класификация, приложеният договор е за класически 

тристранен финансов лизинг на реални активи, с равни вноски. Срокът на договора 

също е пет години, а общата сума на лизинговите плащания е 150 286.68 EUR в т.ч. 25 

047.78 EUR ДДС. Лизинговите вноски ще се заплащат ежемесечно от месец юли 2007 

до месец юли 2012 г.  По условията на примера сумата на аванса без ДДС е: 12 960 – 2 

160 = 10 800 EUR.  

Изчислението на текущата стойност на лизинговите плащания се прави с 

помощта на формула (12) от Приложение 6 и е равна на 85 743.92 EUR. 

Изчисляването на изменението на текущата стойност на ДДС във връзка с 

изменението на срока за плащане при избор на вариант финансов лизинг е обусловен 

от следните обстоятелства: 

а) сумата на ДДС, заплатена с авансовата вноска, намалява задължението 

по ДДС към бюджета за месеците, в които ще бъдат внасяни бъдещите лизингови 

вноски; 

б) сумата на ДДС, включена в състава на лизинговите вноски, намалява 

задълженията към бюджета за месеците, в които те са заплатени (начислени), 

подлежащи на погасяване в установения срок. 

От условието на примера сумата на ДДС в състава на аванса, който е заплатен 

като първо лизингово плащане, е 2 160 EUR. Величината на ДДС в сумата на всяко 

лизингово плащане е 1 144.39 EUR. 

Като се използва формула (13) от Приложение 6, изменението на текущата 

стойност на плащанията по ДДС, във връзка с изменението на сроковете им на 

плащане, се изчислява на 255.33 евро. 

Дисконтираната величина на намалението на данък печалба за сметка на 

амортизациите на придобития актив през срока на амортизирането му може да бъде 

изчислена с формулата (14) от Приложение 6 и е равна на 9 383.53 евро. 
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Като се използва формула (6), дисконтираната величина на плащанията, 

свързани с придобиване на строителната машина чрез финансов лизинг, ще се 

изчисли така: 

PV(L) = 10 800 + 85 743.92 + 255.33 – 9 383.53 = 87 415.72 евро 

Дисконтираната величина на потока от плащания при използване на финансов 

лизинг в случая е по-малка, от колкото при покупка на оборудването чрез банков 

кредит PV(К). Икономията на средства при използване на лизинговата схема на 

финансиране на строителното предприятие представлява: 

89 908.53 – 87 415.72 = 2 492.81 евро 

Следователно, в дадената ситуация фирмата правилно е избрала по-изгодния 

начин за придобиване на строителната машина – финансовия лизинг. 

Основните параметри, с които е апробиран модела за оптимално динамично 

управление на лизинга в строителството, са предоставени от „Хидрострой” АД гр. 

Варна и са показани в таблица 17. 

Таблица 17 
Основни технически характеристики и разходни норми на пътна фреза 

“WIRTGEN W50”138 
 

I. Основни технически характеристики 

Вид на двигателя Дизел 

Коефициент на заетост по време 0.75 

Амортизационен период (години) 5 

Годишна амортизационна норма (%) 20 

Машиносмени за една година 150 

Гаранционен срок в години 1 

II. Разходи за обслужване на машината 

Брой работници Дневна 

ставка 

Брой  

мсм 

Общо 

1 25 150 3 750.00 

Допълнителни разходи 100% 3 750.00 

Общо: 7 500.00 

III. Разходи за мазилни материали  

Разходи за ГСМ Колич. 

 

Норма 

ч.мсм 

Цена Стойност 

Газьол 30 л/ч 150*8=1200 1.425 51 300.00 

Масло двигателно 28л/200 м.ч. 6 9.58 1 609.44 

Масло трансмисионно 12л/200 м.ч. 6 1.94 139.68 

Масло хидравлично 20% от ст/та 

на горивото 

  10 260.00 

Грес 15% от ст/та   7 695.00 

 
138 Изчисленията в тази част на изложението са в лева. При необходимост могат да бъдат преизчислени 

в евро чрез разделяне на 1.955 
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на горивото 

Спомагателни 

материали 

6.7% от ст/та 

на горивото 

  3 437.1 

Гуми 4 бр.  1 600.00 6 400.00 

Общо: 74 441.22 

IV. Разходи за амортизационни отчисления 

За възстановяване от набавната ст/ст 20% 244842.05 48968,41 

Разходи за текущ ремонт и поддръжка 4-5% от АО 2 350.48 
 

Поради отсъствие на серийно производство, в строителството много често е 

невъзможно с точност да бъде определен делът на прихода от конкретна строителна 

машина в общия приход от реализация на продукцията. Ето защо, за целите на 

изследването, приходът v(t) е константна величинина и е равен на стойността на една 

машиносмяна. Едновременно с това към момента на провеждане на изследването на 

пазара не е предложен модел с подобрени характеристики, заради което при решаване 

на модела се приема, че строителното предприятие ще замени машината със същият 

тип такава, т.е. r(t) няма да има стойност и при тези условия ще бъде равно на нула. 

Тогава моделът за оптимално динамично управлениен на лизинга ще придобие 

следния вид: 

 

     – u(t) – c(t) + fn-1(t+1) 

fn(t) = max         (8) 

            – u(0) – l(t) + fn-1(1) 
  

 
Като не отчитаме v(t) в модела, по-удачно става вместо максималeн доход да се 

търси минимален разход за строителното предприятие до края на лизинговия договор. 

Максимумът от една функция е равен на минус минимум от минус функцията, т. е. 

max fn(t)= -min[-fn(t)]. Така моделът придобива следния вид: 

 

     u(t) + c(t) - fn-1(t+1) 

fn(t) = min        (9) 

            u(0) + l(t) - fn-1(1) 
 

 

Пътната фреза е с една година пълна гаранция, през която всички разходи по 

обслужването се поемат от оторизиран сервиз на производителя. Следователно, 

стойността u(t) през първите 12 месеца от лизинговия договор може да се приравни 

само на сбора от разходите за гориво-смазочни материали и амортизационните 

отчисления и възлиза на  10 284.14 лв. месечно (Приложение 7). 

След проведеното в хода на изследването дълбочинно интервю с управителите 

на „Хидрострой” АД, гр. Варна и „Строителна механизация – Варна” АД се 

констатира, че, в резултат на износване машини от този тип, с всяка следваща година 
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увеличават разхода си на ГСМ средно с 3%. Като прибавим към това разхода за 

подмяна на гуми и разходите за текущи ремонти след изтичане на гаранционния срок, 

то изчисляваме, че с всеки следващ месец разходите се повишават средно с един 

процент. 

Стойността на месечните лизингови плащания c(t) са константна величина и са 

равни на левовата равностойност на 1 907.32 евро или 3 728.81 лв. Изключение прави 

само стойността на c(0), тъй като отчита първоналната вноска по договора за лизинг. 

Определяме min fn(t) при следните условия: 

1) n – цяло число и в интервала [0,36]. Това е продиктувано от конкретните 

условия по договора за лизинг и предвидения в него начален неотменим период от 24 

месеца; 

2) сборът от месеци, оставащи до края и месеците от началото на 

лизинговия договор , т.е. n+ t = 60 месеца; 

3) като търсим min на fn(t) при условия 1 и 2, ние търсим min по 

елементите: fk(60-k), k[0,36], т.е. f0(60), f1(59), f2(58), f3(57), ..., f36(24). 

След обработване на данните с помоща на MS Excel, минимумът бе определен 

при функцията f8(52) = -8 934.54 лв., което означава, че на 52-рия месец от лизинговия 

договор за строителната компания е най-добре да прекрати лизинговия договор и да 

договори условия по сключване на нов такъв за нова машина от същия тип. 

 

 

 
 

Фиг. 16. Определяне на минимална стойност на fn(t) 

 

На базата на извършените изчисления могат да се направят няколко основни 

извода: 

а) моделът „работи” и е практически приложим. Резултатите показват, че 

ако едно строително предприятие се нуждае от оценка на алтернативни варианти за 
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придобиване на техника, то може да базира избора си на предложения в изследването 

модел; 

б) вземането на решение за начина на придобиване на активи,  базирано на 

изчисленията чрез модела и съобразено с макроикономическите тенденции, гарантира 

правилността му; 

в) в началото на всяка година/месец от периода на действието на 

лизинговия договор строителното предприятие следва да вземе решение дали да се 

продължи работата на производствения актив или да прекрати лизинговия договор и 

да се насочи към придобиване на нов такъв; 

в) моделът може да бъде адаптиран не само за лизинг на строителни 

машини, но и за активи, използвани от други сектори на националната икономика. 

Съставянето и решаването на такива модели следва да бъде и една от 

функциите на Кредитния център за развитие на лизинга в строителството. 
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Заключение 

 

В контекста на протичащите промени в националното стопанство в хода на 

евроинтеграция, проблемите свързани с развитието на строителството като един от 

най-бързо развиващите се и перспективни сектори в националната икономика, стават 

все по-актуални. Тепърва на вниманието на специалистите от теорията и практиката 

ще бъдат поставени редица въпроси свързани с усъвършенстване на отношенията, 

които възникват между строителните предприятия и други стопански субекти при 

осъществяване на дейността им.  

В тази връзка, предвид сравнително кратката история на лизинга у нас, 

изследването на икономическите предпоставки за неговото възникване, състояние и 

перспективи за развитие, следва да се приемат за съвсем навремени. 

В рамките на проведеното изследване се разкрива нуждата от прецизиране на 

някои теоретични въпроси, отнасящи се до съдържанието на процеса на развитие на 

лизинга като форма на финансиране на строителните предприятия. В тази посока са 

изведените специфични особености на лизинга в строителството и предложението за 

класифициране на видовете лизинг в строителния бранш. Проследява се и 

взаимодействието между елементите в сложната система на лизинговите отношения. 

Чрез теоретично обобщение и анализ, извършени през призмата на очертаните 

тенденции в развитието на макроикономическата среда, е оценено състоянието на 

лизинговите отношения в строителството. Акцентирано е на факторите, влияещи 

благоприятно върху степента на използване на лизинга. Въз основа на това се 

забелязват възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с приложението на 

лизинга в строителните предприятия и перспективите за неговото усъвършенстване. 

Цялостното изследване подсказва нуждата от формулиране на конкретни 

предложения, даващи възможност за повишаване на полезността на лизинга в 

строителния сектор.  

В хода на изследването е откроена нуждата от усъвършенстване на системата 

за институционално подпомагане на лизинга в сферата на строителството, което 

предполага реализиране на комплекс от мероприятия, в т.ч. усъвършенстване на 

законодателните нормативни актове, регулиращи лизинговите отношения; изграждане 

на единна информационна мрежа; разработка и унифициране на основни методически 

документи; създаване на специализирана лизингова компания за обслужване на 

предприятията от строителния сектор;  създаване и развитие на специализирана 

компания по застраховане на лизинговата дейност; създаване на регионални 

консултантски центрове; разработка на правителствена програма, насочена към 

активизиране на лизинга в строителството. Реализирани тези мероприятия биха 

запълнили пропуските най-вече по отношение на информационната осигуреност и 

разясняване на предимствата, които лизингът предоставя на строителните 

предприятия като субекти в лизинговите отношения и със съдействие на централната 

и местна власт в значителна степен да спомогнат за развитието на икономиката ни 

като цяло. 

Проблематиката се разглежда като изключително сложна и тепърва предстои 

да се правят теоретични и практически разработки в тази насока. Формирането на 

лизинговите отношения в инвестиционната дейност на строителните предприятия 

само по себе си може да се отдели като самостоятелно направление за поддръжка на 

строителния бизнес на централно и местно ниво. В същото време трябва да се посочи, 

че в изследването са потърсени възможности и направени предложения в тази насока. 
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Извършеното изследване на развитието на лизинга в строителството и 

подсказаните проблеми са основа за подобряване на механизма за ефекивно 

управление на лизинга. В това отношение е полезно изграждането и функционирането 

на Кредитен център за развитие на лизинга в строителството, който организационно, 

технически и финансово да обезпечава лизинговите отношения в сектора. Идеята за 

създаване на Кредитен център за развитие на лизинга в строителството ще обедини 

интересите на различните субекти на лизинговите отношения в строителството и 

считаме, че следва да бъде доразвита до достигане на практическата и реализация. 

В хода на изследването е обоснована потеребността от усъвършенстване на 

модели за оптимално управление на лизинга в строителството и резултатите от 

прилагането на предложеният от нас модифициран модел подкрепя направения извод. 

В заключение може да се обобщи, че усъвършенстването на лизинговите 

отношения в строителството е фактор за  икономическата стабилност и успешната 

стопанска дейност на субектите в строителното производство. Болшинството фирми в 

бранша са малки и средни и не могат да осъществяват дейността си без 

високоефективни инвестиции. Един от инструментите за постигане на тези цели е 

лизингът. Така развитието на лизинга в строителството може да се разглежда като 

обективна необходимост, която способства за обновяване на основните 

производствени активи на строителните предприятия, освобождава значителни 

парични средства за организацията на строителния производствен процес и така 

стимулира инвестиционната активност. На основа казаното до тук считаме, че е 

доказана тезата на настоящия труд. 

Същевременно е необходимо да се отбележи, че изследователската и 

практическа дейност, свързана със сложната и актуална проблематика на настоящата 

разработка, следва да продължава. Да се разработват по-гъвкави схеми за погасяване и 

нови лизингови продукти, адаптирани към различни клиентски сегменти. Това 

произтича от факта, че следприсъединителният период (след присъединяване на 

страната към ЕС) се характеризира със силна динамика на пазарните отношения, на 

които трябва да се реагира икономически адекватно. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Еволюция на лизинговите отношения 

 

Период 1. Възникване и развитие на идеята за използване на чужда собственост. 

Сключване на сделки, аналогични на съвременните 

наемни и лизингови в страните от древността  

 

Етап 1. Възникване 

на идеята 

 
Етап 1. Развитие на 

идеята 

 

Появяване на института владеене на актива без правото 

на собственост в римското право, явяващо се основа за 

развитието на европейските правни системи 

Период 2. Развитие на правовата конструкция за използване на чужда собственост. 

Етап 3. Развитие на 

правовата 

конструкция за 

използване в 

английската правна 

система 

Особености на английското земеделско законодателство 

и опита за сделки по наем-продажба на железопътни 

вагони за превоз на въглища 

Етап 4. Появяване 

на термина 

„лизинг” 

 

Идея за защита на технологията с помощта не на 

продажба на продукция, а чрез предоставянето и за 

ползване 

 

Период 3. Лизинговият отрасъл като самостоятелен сегмент на финансовия пазар. 

Етап 5. Появяване 

на лизингов пазар в 

САЩ 

 
Етап 6. Световна 

лизингова 

онтеграция 

 

Използване на лизинга като ефективен канал за 

попълване на недостига от финансови ресурси 

 

Двустранно използване на лизинга: от една страна като 

ефективен механизъм за попълване на недостига от 

финансови ресурси, а от друга като ефективен 

механизъм в помощ на продажбите 

 
Етап 7. Интеграция 

на страните от 

Централна и 

Източна Европа 

 

Използване предимствата на лизинга при прехода от 

планова към пазарна икономика за попълване на острия 

дефицит на финансови ресурси и в хода на 

раздържавяването 
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Приложение 2 

Класификация на рисковете в сферата на лизинговите отношения в 

строителството 

 

 
 

Систематични рискове Несистематични (специфични) 

 рискове 

Политически риск 

Макроикономически 

рискове 

Юридически рискове 

Данъчни 

рискове 

Рискове, свързани с 

други участници в 

проекта 

Риск от 

невръщане 

Риск от 

повреда или 

загуба 

 

Риск от 

невъзможност 

за реализация 

на актива 

 

Портфейлен 

риск 

Валутен риск 

Риск от 

неплащане 

на 

лизинговите 

вноски 

Митнически 

рискове 

Инфлационен 

риск 

Други 

макроикономичес

ки рискове 

Кредитен риск 

Фирмени рискове 

Процентен риск 

Рискове, 

свързани с обекта 

на лизинг 

Рискове, свързани с 

лизингополучатели

те 

Отраслов риск 

Производствени 

Маркетингови  

Финансови  

Рискове 
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Приложение 3 

Източници на финансиране на строителните предприятия 

 
 

ЗАЕМНИ И ДРУГИ ПРИВЛЕЧЕНИ 

СРЕДСТВА 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Вътрешно 

финансиране 

Външно 

финансиране 

 

 

Външно 

финансиране 

Вътрешно 

финансиране 

Уставен 

капитал 

Допълнителен 

капитал 

капитал 

Резервен фонд 

със специално 

предназначение 

Неразпределена 

печалба 

Допълнителна 

емисия акции 

капитал 

Уставен 

капитал 

Емисионен 

доход 

Устойчиви 

пасиви 

Краткосрочни 

заемни средства 

Дългосрочни 

заемни средства 

Краткосрочни 

банкови 

кредити 

Дългосрочни 

банкови 

кредити 

Краткосрочни 

заемни средства 

(облигации, 

полици)  

Облигационни 

заеми и полици 

за срок над една 

година 

Краткосрочна 

кредиторска 

задлъжнялост 

Активи 

получени на 

лизинг или от 

фирма майка 

Стокови 

кредити от 

производители 

и търговци 

Бюджетно 

финансиране 

Лизингови 

фондове 

Инвестиционен 

кредит 

Държавен 

лизингов фонд 

Отраслеви 

лизингов фонд 

 

Кредитен център за развитие на лизинга в строителството 

(КЦРЛС) 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА СП 
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Приложение 4 

 

АНКЕТНА КАРТА 
 

Уважаема госпожо / Уважаеми господине, настоящото анкетно проучване има 

единствено научноизследователски характер. Изготвено е с цел да проучи Вашето 

мнение по някои аспекти, свързани с развитието на лизинга в строителството в 

РБългария. Координати за обратна връзка: Божидар Чапаров - редовен докторант към 

Икономически университет – гр.Варна; gsm: 0897/ 865280, e-mail:  b.chaparov@ue-

varna.bg 

 

1. Използвате ли сте финансов лизинг като форма на финансиране? Моля 

посочете със знак “х” избраният от Вас отговор: 

а) да  

б) не 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Ако отговорът е положителен, моля посочете посочете броя и вида на 

актива/активите придобити чрез финансов лизинг     

 

2. Използвате ли сте оперативен лизинг? Моля посочете със знак “х” избраният 

от Вас отговор: 

 а) да  

б) не 

 

Ако отговорът е положителен, посочете броя и вида на актива/активите 

ползвани на оперативен лизинг. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

3. Използвате ли конкретен методически инструментариум за управление на 

лизинга? 

 а) да  

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не  

 

Ако отговорът е положителен, моля посочете източника/източниците 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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4. Познавате ли предимствата, които лизингът предоставя като форма на 

финансиране?  

а) да  

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не 

 

Ако отговора е положителен, моля посочете някои от тях 

      

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

5. Как беше придобит последния актив на Вашата компания? Моля посочете със знак 

“х” избраният от Вас отговор: 

а) покупка със собствени средства 

б) покупка със заемни средства 

в) лизинг 

г) други 

 

6. Как оценявате значимостта на всеки от посочените фактори, влияещи върху 

степента на използване и развитие на лизинга в строителството? 

Оценяване: от 1 – много значим до 4 – изобщо не е значим. 

 

Фактори, влияещи върху степента на използване и 

развитие на лизинга в строителството 

1 2 3 4 

1. Макроикономическата политика на държавата     

2. Състояние на различните сектори в нац. икономика     

3. Степен на развитие на фин.пазари в страната     

4. Политика на лизинговите компании към сектора     

5. Други     

 

7. Познавате ли нормативната материя в областта на лизинговите сделки в България?

 а) да  

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не 

 

8. Необходимо ли е според Вас прецизиране на законодателството, касаещо лизинга? 

 а) да 

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не, не е необходимо 

 

9. Ако на предходния въпрос сте отговорили положително, моля посочете в 

какви насоки трябва да бъдат промените: 

а) необходим е специален Закон за лизинга по подобие на други държави 

б) промени в рамките на действащото законодателство 

в) други 
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10. Необходимо ли е според Вас създаване на специализирана структура за 

подпомагане прилагането и развитието на лизинга като форма на финансиране в 

строителството? 

а) да  

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не, не е необходимо 

 

11. Ако на предходния въпрос сте отговорили положително, моля посочете 

какви функции трябва да изпълнява тази структура. 

Оценяване: от 1 – много висока степен до 4 – много ниска степен. 

 

Функции на специализирана структура за подпомагане 

прилагането и развитието на лизинга в строителството 

1 2 3 4 

1. Регулативна     

2. Контролна     

3. Консултативна     

4. Финансова      

5. Други     

 

12. Бихте ли участвали в учредяване на такава структура? 

а) да  

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не 

 

13. Бихте ли финансирали учредяване на такава структура? 

а) да  

б) не мога да отговоря категорично, по скоро не 

в) не 

 

14. С какъв вид строителство се занимава Вашата компания: 

а) жилищно 

б) пътно 

в) друго 

 

17. Моля, посочете заеманата от Вас длъжност в компанията 

........................................................................................................ 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 

 

 

 

 

 

 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 17, 2022,  
ISBN  978-619-210-062-9, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 17, 2022,  
ISBN 978-619-210-062-9, VARNA, BULGARIA 

 

 

107 

 

Приложение 6 

 

Формули и изчисления 

 

I. Формула за изчисляване размерът на ежемесечните плащания по кредит: 

 

     

, 

      (10) 
 

където:  

К – общата сума на кредита; 

Кm – ежемесечните вноски по кредита, включващи главница и лихва; 

r – годишен лихвен процент по кредита; 

к – брой плащания по кредита. 

От формула (10) ежемесечните плащания по кредита изчисляваме като: 

 

II. Формула за определяне на дисконтираната величина на 

плащанията по кредита PV(K): 

 

 

                                                         (11) 
 

 
III. Формула за определяне на изменението в настоящата стойност на 

плащанията по ДДС заплатени на продавача: 

[PV(ДДСзапл.на.прод.)i]  –  PV(ДДСдълж.бюдж.),                     (12) PV(ДДС) = 
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където: 

 

[PV(ДДСзапл.на.прод.)i] е дисконтираната величина на сумата на ДДС, 

заплащана на продавача в състава на к-тото плащане за погасяване на 

цялото задължение по договора за покупко-продажба; 

PV(ДДСдълж.бюдж.) – общата сума ДДС по условията на договора за покупко-

продажба, подлежаща на приспадане след изплащане на строителната машина. 

ΔPV(ДДС) = 21 600 - =320.00 евро.  

 
 

IV. Формула за определяне на дисконтираната величина на намалението на 

данъка върху печалбата за сметка на амортизацията на придобития актив за срока на 

амортизирането му: 

 

      
(13) 

където: 

F e покупната стойност на актива без ДДС; 

а – годишната норма на амортизация; 

h – срок на амортизация в месеци. 

 
V. Формула за изчисляване на текущата стойност на лизинговите плащания: 

 

PV(L) =      

 

PV(L) =     (14) 

 
където:  

LсДДС е общата сума на лизинговите плащания с ДДС по договора за 

финансов лизинг; 

к – броя ежемесечни лизингови плащания. 

 

PV(L)   =   
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VI. Формула за изчисляване изменението на текущата стойност на ДДС във връзка с 

изменението на срока за плащане: 

ΔPV(ДДС) = ДДСА’ - PV(ДДСнач А’)q - PV(ДДСнач А’)p - ...+  

 +           [PV(ДДСзапл.на.лиз.)i - PV(ДДСдълж.бюдж.) i]   (15) 
 

където: 

ДДСА’ е сумата на ДДС, включена в аванса; 

PV(ДДСначА’)q, PV(ДДСначА’)p, … - дисконтирана величина на сумата на 

ДДС, включена в състава на аванса (заплатен с авансовата вноска) през q-ти, p-ти и 

т.н. ежемесечни лизингови плащания. Тези суми на ДДС намаляват задължението на 

фирмата пред бюджета за q-ти, p-ти и т.н. месеци; 

PV(ДДСзапл.на лд)i – дисконтираната величина на ДДС, заплащана на 

лизингодателя в състава на i-тото лизингово плащане; 

PV(ДДСзапл.на бюдж)i – дисконтирана величина, намаляваща задлъжнялостта 

на фирма „Хидрострой” АД към бюджета по ДДС за i-ти месец, подлежащо на 

заплащане към 14 число на i+1 месец, на величината на ДДС вече заплатено на 

лизингодателя в състава на i-тото лизингово плащане. 

 

ΔPV(ДДС) = =255.33 евро 

. 

 

VII. Формула за изчисляване дисконтираната величина на намалението на 

данък печалба за сметка на амортизациите на придобития актив през срока на 

амортизирането му: 

      

     (16) 
където: 

LбезДДС – сумата от лизингови плащания за целия срок на договора за 

финансов лизинг дез ДДС (т.е. сумата, по която активът се зачислява в баланса на 

лизингополучателя); 

a – годишна норма на амортизация на актива; 

k – срок на амортизиране на актива в месеци. 
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