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2019 година: Депозитите ще растат, беднотията още повече
Годините си предадоха щафетата с тържествена заря и Дунавско хоро. Фойерверките и
музиката приповдигнаха настроението, докато „честитките“ от операторите на
всекидневните ни потребности – ток, вода, парно, телефон останаха за по-късна дата.
Затова и пожеланията за новата 2019 година основно започваха с „жив и здрав“, все
едно че бяха диктувани от всички онези, които чакат от все още дишащия и крачещ
българин да си плаща данъците, безропотно се реди по опашките да си плати тока и
водата, да си купи венетката /ако успее да я намери някак си/ и мълчаливо да си брои
стотинките за поскъпналия за пореден път сух залък хляб...
Да, да е жив и здрав, да може да работи и издържа постоянно растящата армия от
чиновници и служители в многобройните ешалони от партийни калинки и
парашутисти, от братовчеди и съратници, от съученици и земляци, от ловни дружинки
и селски футболни отборчета... Близо два милиона българи вече не харесаха подобна
орисия и заложиха късмета си на гурбета в чужбина – там ще плащат данъци, там ще
пращат на училище децата си, които утре така и няма да знаят майчиния си език, там
ще чакат по-висока и човешка пенсия,там ще плащат за образование и за
здравеопазване, които осигуряват човешко съществуване.
Какво го грее байчото от Горно Нанадолнище в Монтанско, че стотина - двеста души в
„хай спирит“ са подскачали и се надвиквали на столичния площад пред катедралата
„Александър Невски“, когато вчера са го пребили и ограбили пенсията, а утре ще му
спрат водата и тока, че не си ги е плащал, а беззъбата му уста отдавна не знае вкуса на
месото и сиренето. Високопарните приказни лъжи за просперитет и растеж не стигат
дори и до ушите му, тъй като и телевизорът му се е развалил преди години, а
радиоточката е замлъкнала отдавна със затварянето на кметството!
Байчото дори и не подозира, че животът му е станал по-хубав заради повишаването на
заплатите на държавните чиновници с 10 на сто, с още толкова се самовъзнаградиха
родните банкери, чиновниците от финансовото министерство се облажиха с коледни
бонуси по 3 бона и половина, хилядарки за премии хвърчаха и в печално известната
Агенция по вписванията, която поради грешка в софтуера не работи маса време и т.н.
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Къде що има държавен служител на ясла и доказал се гласоподавател попадна под
рога на изобилието и получи колкото му са отпуснали според заслугите.
Тогава какво да си пожелаем за Новата 2019 година? Може би най-вече да не прилича
на старата по начина на живот на хората, по ниския стандарт и многобройните
последни места в различните класации – заплащане, раждаемост, свобода на словото,
бизнес сигурност и т.н. И първи места в негативните подреждания – смъртност,
безработица, лошо здравеопазване. Фактът, че се увеличил през миналата година
броят на хората, които имат повече от милион лева депозити в банките, не говори, че
българинът е забогатял, а чисто и просто, че са се появили на терена нови крадци и
корумпирани играчи в обръчите около властта...
А байчото така и ще си чака поне бялата лястовица, но и тези прелетни птички вече не
долитат в родното му село, защото не остана читав покрив да свият гнездата си...
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Сравнителен анализ на застрахователния пазар в България
и страните от ОНД за периода 2008-2016 г.
Гл. ас. Милен МИТКОВ

Резюме
Основната цел на изследването е да се очертае състоянието и тенденции в развитието на
застрахователния пазар в нашата страна 10 години след финансово-икономическата
интеграция на България в ЕС и страните от Общност на независимите държави (ОНД). Анализът
е ограничен само по отношение на най-съществените закономерности, свързани с премийния
приход на застрахователния сектор като цяло,

както и развитието на показателите:

застрахователно проникване и застрахователна плътност
Summary
The main objective of the survey is to outline the state and trends in the development of the
insurance market in our country 10 years after the financial and economic integration of Bulgaria into
the EU and the Commonwealth of Independent States (CIS) countries. The analysis is limited only to
the most important laws relating to the premium income of the insurance sector as a whole and the
development of the indicators: insurance penetration and insurance density
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В процеса на развитие на икономиката своето важно място заема и застрахователната дейност.
Добре

развитият

застрахователен

сектор

е

неделима

част

от

всяка

една

съвременна икономическа система, често пъти той е част от стабилния икономически
растеж, част от високия процент на заетост на трудоспособното население. Приносът на
застрахователният сектор в икономиките на страните е от изключителна важност.
Основната цел на изследването е да се очертае състоянието и тенденции в развитието на
застрахователния пазар в нашата страна 10 години след финансово-икономическата
интеграция на България в ЕС и страните от Общност на независимите държави (ОНД).
Изпълнението на основната цел е свързано с решаване на следните по-важни задачи:
– очертаване на състоянието и тенденции в развитието на брутния вътрешен продукт за
периода 2008-2016г.
– очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на брутния премиен приход за
периода 2008-2016г.
– очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застрахователното проникване за
периода 2008-2016г.
– очертаване на състоянието и тенденциите в развитието на застрахователната плътност за
периода 2008-2016г.
Обект на настоящото изследване е застрахователният пазар в България и страните в ОНД за
периода 2008-2016г.
Анализът ще бъде ограничен само по отношение на най-съществените закономерности,
свързани с премийния приход на застрахователния сектор като цяло, както и развитието на
показателите: застрахователно проникване и застрахователна плътност. Извън обсега на
изследването остава състоянието и развитието на активите и пасивите на застрахователните
дружества,

структурата на инвестиционният портфейл на дружествата, границата на

платежоспособност и застрахователно-техническите резерви. Извън обсега на изследването
остава развитието на премийния приход реализиран от застрахователните посредници, както и
развитие на структурата на застрахователния пазар по видове застраховки.ъдържание на
въведението.
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1. Състояние и тенденции в развитието на брутния вътрешен продукт на България и страните от
ОНД за периода 2008-2016 г.
Показателят брутен вътрешен продукт се изследва тъй като се използва при изчисляване на
показателя застрахователното проникване. Той е един от най-важните показатели, определящ
развитието на една икономика и представлява крайния резултат от производствената дейност
на стопанските субекти. Системата на икономиката в една страна обхваща ,,всички сфери и
дейности, свързани със задоволяване на човешките потребности, както и отношенията между
хората, които възникват във връзка с това”*4+
Брутният вътрешен продукт е и един от показателите за измерване на икономическата
активност. Най-съществено може да се определи, като крайния резултат от производствената
дейност на стопанските субекти в страната. Въз основа на данните получени за брутния
вътрешен продукт могат да се оценят доходите на населението, както и неговите покупателни
способности.
Обикновено брутният вътрешен продукт се представя в номинално и реално изражение.
Номиналният брутен вътрешен продукт представлява стойността на стоките и услугите,
измерени по текущи цени, т.е. по цени на съответната година. Разбира се, според нас по-добър
измерител на икономическото благосъстояние е реалния брутен вътрешен продукт. Той
показва стойността на благата, ако количествата са се променили, но цените – не, т.е. при
съпоставими (постоянни) цени.
Преобразуването на номиналния брутния вътрешен продукт в реален става чрез помощта на
т.нар. дефлатор, които показва общото равнище на цените в една икономика. Функцията на
дефлатора е да изчиства номиналния брутния вътрешен продукт от влиянието на цените и да
го преобразува в реален. Ако той е по-голям от 100, текущото равнище на цените е по-голямо
от базисното и е на лице инфлация. Ако е по-малък от 100, текущото равнище е по-ниско от
базисното и се наблюдава дефлация. *2+
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Таблица 1 Брутен вътрешен продукт на България и страните от ОНД периода 2008-2016
г. /евро млрд./
Година

Страна

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

България

36,5

36,0

36,8

44,2

41,9

42,0

42,7

45,3

47,3

Русия

996,04

894,6

1148,2

1343,1

1663,7

1579,2

1158,8

1044,4

1345,8

Казахстан

93,4

80,0

111,7

143,8

155,7

170,5

178,8

110,1

129,8

Узбекистан

17,05

22,15

28,6

33,3

36,9

39,5

48,8

55,7

58,0

Беларус

42,2

33,5

41,5

27,5

48,3

51,3

56,0

44,3

47,6

Азербайджан

33,7

30,9

40,2

50,3

52,0

53,5

61,9

31,9

32,2

Армения

8,2

5,79

7,19

7,58

8,02

8,14

8,36

9,52

9,83

Молдова

4,1

3,89

4,38

5,04

5,52

5,59

5,9

5,7

6,5

Киргизстан

3,39

3,17

3,57

4,8

4,96

5,25

5,59

5,19

6,29

Общо за региона

1313,8

1181,3

1517,0

1780,3

2152,7

2091,6

1662,5

1433,9

1772,6

Източник: www.xprimm.com

Данните в таблица 1 показват, че през периода 2008-2016 г. ръстът на брутния
вътрешен продукт в България се е увеличил значително. Непрекъснатият икономически
растеж се наблюдава както през базовата година, така и във всяка следваща година на
периода. Изключение е само през 2009 г., когато отрицателният процент на изменение
(-0.3% в сравнение с предходната година) беше отбелязан в резултат на финансовата и
икономическа криза. Бавният, но реален растеж на икономиката от 2009 г. до голяма
степен се дължи на стабилната банкова система, паричния съвет и средствата на ЕС.
Усвояването на средствата от ЕС имаше значително въздействие върху положителния
растеж на икономиката. През 2016 г. българската икономика достигна най-високия си
темп на растеж от 2008 г., като брутният вътрешен продукт в реално изражение се
увеличи с 3,4%., което представлява над средния размер на този показател /2,9%/ за
всички страни от ОНД. В заключение, за периода 2008-2016 г. темпът на нарастване на
брутния вътрешен продукт в България е около 30%.
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2. Състояние и тенденции в развитието на брутния премиен приход на
застрахователните дружества в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г.
Застрахователният пазар се определя като съвкупност от потенциалните потребители
на застрахователни услуги, застрахователните дружества, които предлагат тези услуги,
и посредниците, които създават допълнителни предпоставки за осъществяване на
процеса по покупко-продажбата. *3+
Отношенията между застрахователя и застрахования се регламентират чрез
застрахователния договор. Той представлява ,,споразумение между застраховател,
който срещу установена сума, наречена застрахователна премия, се задължава да
изплати на застрахования определена парична сума (застрахователно обезщетение
или застрахователна сума) при настъпване на застрахователен случай или друго
условие, предвидено в договора”*1+. Според Мишева „застрахователния пазар
съществува в тесен и широк смисъл. Той е свързан с икономическо пространство,
където се сблъскват субективните интереси на участниците в него” *5+.
Основен измерител на състоянието и развитието на застрахователния пазар брутният
премиен приход. Икономическата същност на премийния приход се проявява във
факта, че той формира част от националния доход (респективно част от брутния
вътрешен продукт). Той се генерира от застрахованите с цел гарантиране на техните
интереси от вредно въздействие на неблагоприятни събития.
Осигурената застрахователна защита срещу последиците от неблагоприятни събития
дава възможност на фирмите и гражданите да получат парична компенсация и да се
справят с настъпилите затруднения. В този смисъл, застраховането подпомага
постигането на стабилност в икономиките на отделните страни. Добре развитият
застрахователен сектор е неделима част от всяка една съвременна икономическа
система. В икономическото пространство на Европейският съюз, приносът на
застрахователният сектор в икономиките на страните-членки е от изключителна
важност.
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Таблица 2
Брутен премиен приход на застрахователните дружества в България и страните от ОНД
периода 2008-2016 г. /евро млрд./
Година Страна

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

България

926

860

830

825

820

884

907

1,004

1,048

Русия

13317

11827

13814

15926

20112

20122

14453

12846

18502

Казахстан

877,8

622,4

786,3

1035,4

1191

1322

1399

776

1013

Беларус

305,4

271,6

337,8

219,1

383

508

505

405

475

Азербайджан

158,7

142,

147,3

209,3

330

376

451

260

261

Узбекистан

39,7

66,0

81,1

94,7

109

112

147

179

203

Молдова

54,7

52,6

55,8

61,6

68

67

63

57

64

Армения

15,1

15,0

17,2

44,9

67

62

52

59

64

Киргизстан

5,0

7,5

8,6

11,8

13

14

14

12

16

17 138

14985

17643

20021

24550

25376

18410

15867

21976

Общо
региона

за

Източник: www.xprimm.com

Данните в Таблица 2 показват, че през 2016 г. брутния премиен приход на всички
застрахователни дружества на територията на страната надхвърля 1 млр. Евро или
около 2,051 млр. лв. Забелязва се също така и трайна тенденция към нарастване на
премийния приход за целия период на изследването. През 2016г. премийният приход
на застрахователните дружества в България формират 3,34% от общия премиен приход
по застраховане в страните от Централна и Източна Европа. По отношение на
премийния приход България се доближава до реализирания премиен приход от
застрахователните дружества в Хърватска. От друга страна нашата страна изостава
значително от страни като: Полша, Чехия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия. Като
положителна тенденция може да се посочи, че страната ни изпреварва всички страни
от Западните Балкани, както и Прибалтийските републики. Темпът на приръст на
9

премийния приход в нашата страна изостава от темпът на приръст на премийния
приход на всички държави от ОНД.
Данните показват, че темпът на прираст на премийния прихов в България през 2016
година е 4,3%. Посочения по-горе темп на развитие е значително по-висок от
темповете на макроикономическите показатели и на показателите за развитие на
важни стопански отрасли. Постигнатите резултати се дължат на три главни фактора:
макроикономическа стабилизация, базирана на принципите на валутния борд, които
беше

въведен

през

1997

година;

своевременно

направените

промени

в

законодателната нормативна база на застрахователната дейност, във връзка с
приемането на България в Европейския съюз; добра контролна дейност върху
застрахователния сектор, осъществявана от застрахователния надзор. Въпреки
посочените добри резултати застрахователния пазар през този период остава със
скромни възможности в сравнение с пазарите на развитите западни държави.
3. Състояние и тенденции в развитието на застрахователното проникване и
застрахователната плътност в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г
Потенциалът за развитие на застрахователния пазар би могъл да се оцени посредством
редица индикатори като например: брутен премиен приход; застрахователно
проникване; застрахователна плътност. За разлика от брутния премиен приход, даващ
единствено количествена представа за размера на начислените премии като
абсолютни стойности, застрахователното проникване отчита изменението в ролята на
застраховането за икономическото развитие.
Застрахователното проникване се изчислява като отношение на брутния премиен
приход, спрямо брутния вътрешен продукт в процент. Той е един от най-важните
показатели и отразява мястото на застраховането в общата икономическа активност на
страната.
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Таблица 3
Застрахователно проникване в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г. /в %/
Година Страна

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

България

2,54

2,38

2,26

2,06

1,96

2,1

2,12

2,22

2,21

Русия

1,34

1,32

1,2

1,12

1,21

1,27

1,25

1,23

1,37

Молдова

1,33

1,35

1,27

1,22

1,23

1,119

1,07

1,00

1,00

Беларус

0,72

0,81

0,82

0,80

0,79

0,99

0,9

0,92

1,00

Азербайджан

0,47

0,47

0,37

0,42

0,63

0,70

0,73

0,81

0,81

Казахстан

0,93

0,78

0,70

0,72

0,77

0,78

0,67

0,71

0,78

Армения

0,18

0,26

0,24

0,6

0,83

0,76

0,62

0,62

0,65

Узбекистан

0,23

0,3

0,28

0,28

0,30

0,28

0,30

0,32

0,35

Киргизстан

0,15

0,24

0,24

0,25

0,27

0,27

0,25

0,23

0,25

1,3

1,27

1,16

1,12

1,14

1,21

1,11

1,11

1,24

Средно
региона

за

Източник: www.xprimm.com

От данните в Таблица 3 се забелязва, че темпът на развитие на застрахователното
проникване за периода 2008-2016 г., 10 години след приемането на България в
Европейският съюз се движи в рамките от 1,96% до 2,54%. В периода 2008-2012 година
се наблюдава непрекъснато намаление на застрахователното проникване, което се
дължи на световната финансова криза. Най-силно намаление се наблюдава през 2012
година, чиито стойност достига около 2%. През последните 4 години застрахователното
проникване се увеличава и запазва стойност от 2,2%, което означава че в близките
години при очерталата се динамика в развитието на брутния приход този показател
значително има възможност да се повиши.
Въпреки наблюдаваният темп на прираст на показателя „застрахователно проникване“,
характеризиращ застраховането в България, той все още не е достатъчно развит в
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сравнение със застраховането в страните от Западна Европа. Страните с най-голямо
застрахователно проникване са: Финландия, Нидерландия, Великобритания, Дания,
Швейцария, Франция и Италия. Държавите с по-ниски от нашите стойности на
показателя са Гърция, Естония, Румъния, Латвия и Турция.
По отношение на страните от ОНД нашата страна значително ги изпреварва по
отношение на показателя застрахователно проникване. В сравнение със страни като
Молдова и Беларус застрахователното проникване е над 2 пъти повече в България.
Нещо повече в сравнение с останалите държави България ги изпреварва над 8-9 пъти.
Другият показател, които се използва в застрахователния сектор за измерване на
мястото на застраховането в икономиката е „застрахователна плътност“.
Застрахователната плътност, показва приноса на всеки потребител на застрахователни
услуги в нарастване обема на премийния приход, реализиран от застрахователните
дружества. За разлика от премийния приход и застрахователното проникване тя се
изчислява като съотношение между брутният премиен приход за определен период и
броя на населението за същия период.
Таблица 4
Застрахователна плътност в България и страните от ОНД за периода 2008-2016 г. /в евро/
Година
Страна

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

България

121,71

113,66

110,60

112,61

112,63

122,17

125,9

140,39

147,38

Русия

93,3

82,8

96,67

111,37

140,36

140,35

100,77

89,55

128,99

Казахстан

55,64

38,43

47,84

62,1

70,43

77,04

68,62

43,90

58,43

Беларус

32,0

33,97

34,67

33,18

40,41

53,68

53,68

42,75

50,04

Азербайджан

18,1

15,96

16,37

22,97

35,9

40,6

18,25

27,59

27,47

Армения

4,68

4,6

5,3

13,7

22,47

20,70

17,44

19,81

21,48
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Молдова

15,32

14,74

15,65

17,3

19,13

18,75

17,82

16,09

13,16

Узбекистан

1,44

2,36

2,84

3,25

3,67

3,69

4,80

5,79

6,46

Киргизстан

0,93

1,39

1,57

2,13

2,37

2,47

2,41

2,01

2,58

Средно за
региона

61,32

53,39

62,63

70,75

86,90

89,28

65,10

55,92

77,13

Източник: www.xprimm.com

Данните в Таблица 4 показват, че застрахователната плътност достига 147,38 евро или
около 282 лева. Забелязва се също така и трайна тенденция към нарастване на
застрахователната плътност за целия период на изследването. За целия период 20082016 година темпът на развитие на застрахователната плътност е над 20%. В периода
2008-2010 година застрахователната плътност намалява, след което плавно се
увеличава. Това означава, че жителите на страна заделят повече парична средства за
застраховане. За целия период 2008-2016 година темпът на развитие на
застрахователната плътност изпреварва темпът на развитие на застрахователния пазар.
Това нарастване се дължи от една страна на увеличението на брутния премиен приход
и от друга на намаление на населението.
Въпреки наблюдаваният темп на прираст на показателя „застрахователна плътност“,
характеризиращ застраховането в България, той все още не е достатъчно развит в
сравнение със застраховането в страните от Европейския съюз. Нещо повече, по този
показател България изостава както от всички страни от Западна Европа, така и тези от
Централна и Източна Европа. След нашата страна са само страни като: Румъния и
страните от Западни Балкани. От друга страна България изпрерава всички страни от
ОНД по отношение на развитието на показателя застрахователна плътност. В сравнение
със страни като Казахстан и Беларус увеличението е близо 3 пъти, а страни като
Узбекистан и Киргистан увеличението е 25 пъти.
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Заключение
Очертаните тенденции дават основание да се направят следните изводи:
Темпът на развитие на брутния премиен приход в България изостава от темпът на
темпът на развитие на целият застрахователен пазар в ОНД.
Застрахованелното проникване в България достига стойност 2,2%, като темпът му на
развитие изпреварва всички страни от ОНД. По този показател България се доближава
до средният показател в страните от Централна и Източна Европа.
Застрахователната плътност в България непрекъснато се увеличава, достигайки 282
лева, като темпът и на развитие изпреварва темпът на развитие на брутния премиен
приход. България е сред последните места от европейските страни, където в Западна
Европа средно този показател 1843 евро, а за Централна и Източна Европа средния
показател е 260 евро. От друга страна България значително изпреварва всички страни
от ОНД.
За успешно развитие на застрахователен пазар и достигане на нивата в Западна Европа
е необходимо увеличаване размера на брутния премиен приход. Всичко това може да
се постигне посредством предлагането на нови застраховки и нов начин на предлагане
на застрахователната услуга във връзка с увеличаващото се през последните години,
развитие на информационните технологии. Един от начините е предлагане на онлайн
застраховане, като по този начин би се увеличил прихода, както и значението на
застраховането в развитието на икономиката като цяло.
Библиография
*1+ Василев, В., Митков, М. (2016). Общо застраховане. В.Търново:Фабер.
*2+ Василев, Й. (2014). Икономикс. Свищов:АИ “Ценов“
*3+Ерусалимов, Р., Василев, В., Панева, А., и др. (2015), Въведение в застраховането.
В.Търново:Фабер.

14

*4+ Йорданова, Е. (2009). Въведение в икономиката. София:Дионис.
*5+Мишева, И. (2011). Застрахователен маркетинг. София
www.xprimm.com (27.04.2018)

Авторът Милен Митков е главен асистент в Катедра „Застраховане и социално
дело“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. В публикацията си той
анализира състоянието и тенденциите на развитие в застрахователния
сектор след първите десет години от присъединяването на България към
Европейския съюз, както и състоянието на застрахователния пазар в страните
от Организацията на независимите държави /ОНД/.
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Професори настояват за нова икономическа стратегия на
България
Проф. д-р Ганчо Ганчев
Национален референдум, иницииран от група български професори – икономисти
стартира в началото на есента на 2018 година. Целта на допитването е да се потърсят
мерки и набележат реформи, които ще превърнат страната ни в наистина
икономически равностоен субект в семейъството на ЕС.
"Има стратегически опасности пред България, които не позволяват да отлагаме това,
което правим." Това заяви при представяне на инициативата в БТА проф. Александър
Томов, според когото икономическото изоставане и демографската криза според него
са основна стратегическа опасност пред държавата.
Той се мотивира с продължаващото намаляване на населението в страната, хроничния
недостиг на работна ръка, а и на млади хора. По думите на Томов в момента в
България работят под 3 милиона души по трудово правоотноошение.
"Във

всички

сектори се

налага технологична

революция,

докато

българското

правителство стои настрана от проблема", коментира още той. "Темповете на растеж са
недостатъчни. Ние предлагаме алтернативна програма за достигане на 6-7%
икономически растеж."
Въпросите в планирания референдум са пет и са свързани с нова икономическа
стратегия на страната и промяна на политическата система. Комитетът разполага с
програма, в която са включени 30 национални проекта за оптимизиране на
управлението в страната. Програмата ще бъде представена в цялата страна.
Референдумът ще бъде за:
6 -7 процента икономически растеж;
30 национални проекта;
2 пъти по-високи заплати и пенсии;
5 млрд. евро годишно чужди инвестиции.
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В основата на предложението стои външна икономическа политика от нов тип, а
отварянето на пазарите за България, което е важно за растежа. Александър Томов
коментира и липсата на ясни стратегии за реформи в политиката и привличането на
капиталови вложения отвън.
Според проф. Ганчо Ганчев българското правителство не разполага с макромодел, за
да

планира

резултатите

от

своите

действия,

включително

фискалната

политика. "Стресиращ факт е, че България няма орган за прогнозиране и моделиране".
Основен принос за икономиката имат чужди фирми, които при срив отвън, биха
намалили производителността си в страната. Това е причината за разработването на 30
проекти, които според инициативният комитет държавата ще генерира, без да става
техен собственик.
Минимум 700 000 хиляди подписи са необходими, а предварителната дата за
провеждането на референдума чможе да да бъде и 19 май, когато са насрочени и
европейските избори. "Битката за този референдум е битка за промяната", посочи
проф. Томов. "Става дума за коалиция на знанието. Обществено-политическа
коалиция, която няма партиен характер", посочи проф. Томов.
Участници в Инициативния комитет за свикване на референдума са: проф. д-р Динко
Динков, проф. д.и.н Велчо Стоянов, проф. д.с.н. Иван Станков, проф. д-р Ганчо Ганчев,
проф. д-р Александър Томов, проф. д.и.н. Трендафил Митев, проф. д-р Мария
Видолова, проф. д-р Христо Стоянов, проф. д-р Никола Алтънков, проф. д-р Искра
Балканска, проф. д.и.н. Гарабед Минасян.
Следващите

две публикации на един от инициаторите на движението за нова

икономическа стратегия проф. д-р Ганчо Ганчев разглеждат два от основните аспекта
на стратегията за реформи в икономиката, които повече не могат да се отлагат.
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Проф. д-р Ганчо Ганчев: Имаме нужда от нов модел на икономически растеж
България се нуждае от нов модел на икономически растеж, който предполага повисоки темпове, тъй като сегашните около 3% не ни гарантират приближаване до
средното равнище на Европейския съюз. Това е много важно и в контекста на
кандидатстването на страната за еврозоната. Има различни мнения, че преди да
влезем еврозоната трябва да ускорим развитието, което обаче е малко вероятно, тъй
като сме във валутен борд, който налага сериозни ограничения. Така че, влизането в
еврозоната е по-скоро предпоставка за по-високи темпове в бъдеще, отколкото
обратното.
Група професори се обединихме около идеята, че е необходима нова комплексна
програма за по-ускорено развитие на страната. Нашата концепция за развитие и
мерките на Европейската централна банка за влизането в еврозоната се различават.
Банката се интересува преди всичко от стабилността на банковата система, тъй като
опитът с другите посткомунистически държави, които влязоха – Словения, Словакия,
Прибалтийските държави, показа, че банковата им система е особено уязвима, ако не
бъдат взети мерки по линията на управлението на риска и банковия контрол. Така че,
експертите на банката биха искали да се обезопасят именно от тази гледна точка.
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При постсоциалистическите държави нямаме особени проблеми при държавните
дългове, но пък имаме проблеми с частния банков сектор. Нашият интерес е в по-друг
план – по-скоро макроикономическа, структурна политика. Разбира се, банковият
сектор също играе огромна роля за ускоряване на растежа. За стабилността трябва
също да отнесем и капиталовите пазари, данъчното облагане. Тоест, необходима е
цяла система от мерки за ускоряване на растежа. Най-важното нещо, по което трябва
да се работи е стимулирането на чуждестранните инвестиции, тъй като след глобалната
финансова криза имаме много съществен отлив, което влияе негативно върху
развитието на страната, производителността на труда, възможността да увеличим
доходите и да модернизираме икономиката. С това забавяне на чуждите инвестиции
ние трудно бихме могли да модернизираме икономиката и да постигнем висок растеж.
Това е може би най-важната структурна мярка. Също така, ориентиране към
електронно правителство, за което много се говори, но все още не съществува. От
гледна точка на фискалната политика може би е необходимо по-интензивно
финансиране на инвестиционния процес. Например, виждате какво става с пътната
инфраструктура и последният инцидент с катастрофиралия автобус край Своге. Макар,
че инфраструктурата е приоритет на правителството, сериозно сме притеснени, тъй
като инвестициите в този сектор са сериозно забавени. В момента новият акцент е
върху новата тол система, но това пак няма да бъде достатъчно. Има нужда от цялостна
модернизация и по-специално на транспортната инфраструктура, както пътищата, така
и железницата.
В нашата програма, която предлагаме, гарантира увеличаване на темповете на растеж
до 6-7 процента годишно или 6-7 милиарда лева. В основата са заложени 30
инвестиционни проекта, които генерират приходи годишно от 4-6 млрд. евро чужди
инвестиции. Ресурсите за увеличаване на заплатите за период от 3 години идват от
увеличените темпове на растеж и чуждите инвестиции, от увеличените приходи от ДДС
(над 2 млрд. лева), на корпоративния данък - 1 млрд. лева, на акцизи – 0,8 млрд. лева.
Програмата за ускорение на българското развитие е модел за стимулиране на
вътрешното потребление, като генератор на растежа, но и съчетано с мащабни
инвестиционни проекти, структурни реформи и нова система от стимули за чужди
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инвестиции. Удвояването на заплатите се отнася не само за държавния, но и за частния
сектор, за което са предвидени нови регулации. Нашите анализи показват, че
тригодишната програма за удвояване на доходите ще намали рязко изоставането от
другите източноевропейски страни и ще сведе до минимум икономическа миграция.
Програмата е разработена така, че да не доведе до дебалансиране на бюджета.
Проф. д-р Ганчо Ганчев: Задържане на работната заплата няма да помогне на бизнеса
Икономическата и социалната политика на държавата не е адекватна на проблема с
изтичането на работна сила в България, което още повече задълбочава демографската криза.
Ниските нива на работна заплата са основната причина българите да търсят реализация в
чужбина. Това показва най-новото изследване на Института по икономика и международни
отношения, направено в страните от Източна Европа. Добрата новина е, че бизнесът у нас ще
бъде принуден да повиши рязко заплащането на труда, а влизането ни в еврозоната ще ускори
този процес още.
Макроикономистът проф. Ганчо Ганчев коментира : „Изследването се базира на
иконометричен анализ на данни, засягащи България и другите източноевропейски страни.
Акцентът е върху това кои са факторите, които въздействат върху притока към нашите страни и
изтичането на работна сила от нашите страни към западна Европа. В случая има големи
разлики между другите източноевропейски страни и България. Основната разлика е, че, първо,
процесът на движение на работна сила в другите източноевропейски страни е много поинтензивен, отколкото в България – три-четири пъти. При нас основният фактор е работната
заплата, докато при другите страни действат и други фактори, свързани с разделението на
труда между Източна и Западна Европа“.
Най-динамично

е

движението

на

работна

ръка

в

прибалтийските

страни,

а

в

централноевропейските не е така интензивно, обясни проф. Ганчев: „При нас движението на
работна сила е детерминирано изцяло от работната заплата и не е свързано с някакви други
фактори. Практически, 95% от движението може да се обясни с работната заплата“, каза той и
допълни:
„Характерно за България е, че задържането на работната заплата, към което се стреми
българският бизнес, фактически не помага изобщо на бизнеса, тъй като при ниски работни
заплати се интензифицира изтичането на работна сила и се забавя притокът на работна сила
към България. Покачването на заплатите на може да се избегне, може само да се стигне до
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периоди на временно забавяне, последвани от ускоряване. Дори да имаме нарастване на
работната заплата и дори това нарастване да е по-високо от нарастването на
производителността на труда, след от две до три години производителността на труда се
увеличава, което показва, че действа хипотезата за така наречената „ефективна работна
заплата“. Грубо казано, това означава, че когато на хората се плаща повече, те са склонни да
работят по-интензивно и по-производително“.
Българският бизнес очаква приток на работна сила от Украйна, Молдова и други страни, но
работниците в тези страни имат избор между България и другите източноевропейски държави,
а там заплащането е по-високо, предупреждава макроикономистът:
„Тук не можем да разчитаме на съществен приток на работна сила, така че увеличаването на
работната заплата няма алтернатива и колкото по-ясна е политиката на правителството в това
отношение, толкова по-добре и за хората, и за бизнеса“.
Данните показват, че ако нашият пазар на работна сила се развива нормално, е възможно
притокът на работна сила към България в рамките на две-три години да превиши броя на тези,
които напускат страната: „Възможно е движението на работна сила да подпомогне решаването
на демографския проблем, с който се сблъскваме“.
Проф. Ганчев се съмнява, че докладът ще има въздействащ ефект върху бизнеса, защото „у нас
никой нищо не чете“: „Очаквам всичко да продължи, както е било досега – да има периоди на
задържане на работната заплата, което ще изтласка част от работната сила извън страната.
Това ще породи нови дефицити, които ще накарат бизнеса да вдигне заплатите. Тоест, ще има
такива цикли на забавяне и ускоряване нарастването на цената на работната сила, докато в
някакъв по-далечен период не се стигне до някакво равновесие. Допълнително всичко това
може да бъде ускорено, ако влезем в еврозоната, тъй като тогава цените на стоките и услугите
ще станат по-прозрачни, по-ясни и по-видими. Това вероятно ще ускори процеса на движение
на работна сила. Очаквам тези естествени процеси да доведат до някакви решения. Не очаквам
някакви интелигентни решения от страна на икономическата политика у нас“.
Експертът не очаква след зимните месеци да има голяма вълна от изтичащи навън работници
заради поскъпването на живота у нас: „Тъй като се очертава една тенденция на забавяне на
икономическия растеж в Западна Европа, което означава и забавяне на търсенето на работна
сила и отварянето на нови работни места. Процесът долу-горе ще продължи в тези рамки, в
които го наблюдаваме досега“.
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Заблуди и злоупотреби, свързани с приватизацията
Пламен ТОДОРОВ – финансист
Резюме
Най-трагичното не е цената на предприятията, на която се извърши тяхната продажба, а това,
че нито разчетите в приватизационните договори, нито реалните инвестиции, които бяха
отчетени, че са направени, не доведоха до издигане на техническото и технологично ниво на
българската икономика при наличието на сериозни източници на ресурси и механизми за
усвояване.
Summary
The most tragic is not the price of the enterprises on which they were sold, but neither the estimates
in the privatization contracts nor the real investments that were taken into account have led to the
rise of the technical and technological level of the Bulgarian economy in the presence of significant
sources of resources and absorption mechanisms

Изминаха 28 години от онзи паметен ден на месец ноември, когато в официалните
държавни медии бе разпространена информацията за падането от власт на Тодор
Живков. Това амбицира близкото му обкръжение, политическите партизани,
дисидентите, реваншистки настроените политически затворници, репресираните без
значение на причините и още толкова политически несретници и калпазани да тръгнат
в поход към властта. Така през първите близо десет години властта се реализираше
само под въздействието на политическите емоции, които до този момент бяха
задушени от монопола на еднопартийна система. В онзи момент и цялото население
участваше активно в подялбата на политическото пространство. Така вече поделеното
политическо пространство подготви и излъчи своя икономически елит, който трябваше
да участва в процесите свързани с реформирането на икономиката.
Какво всъщност се случи при раздържавяването на икономиката, наречено
приватизация? Съвсем накратко казано – заблуди и злоупотреби.
Заблудите произтичат от следното:
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1. Типично за себичния по своята природа и нрав, българинът смята, че той знае и
може да се справи по-добре от всеки друг в процеса на приватизацията.
2. Обикновените хора не разполагаха с адекватна информация за състоянието на
българската икономика, какво действително се приватизираше? На практика
нашата

икономика

може

да

бъде

определена

като

неефективна,

материалоемка, трудоемка и енергоемка, екстензивна, на ниско техническо и
тихнологично равнище, без възможности за сериозна конкуренция на пазара
извън територията на бившия Съвет за икономическа взаимопомощ /СИВ/.
3. Че с приватизацията ще се осъществи справедливо разпределение на
производствените мощности на предприятията. Това контрастираше с мисълта,
че срещу дългогодишния трудов стаж на всеки работник, трябва справедливо,
дори безвъзмездно да му бъде предоставено правото да управлява част от тази
собственост, която му принадлежи.
4. Че процесът на приватизация ще бъде управляван така, че да бъдат
елиминирани стихийността и сътресенията в процеса на адаптация и
конкуренция на отворения пазар.
5. Че емоционалният заряд и сантименти у довчерашния работник към
държавното предприятие, в което е работил са достатъчни, за пазарната
трансформация на производството и запазване на социалния му статус.
6. Че предвижданите /умишлено или не/ инвестиции в приватизационните
договори покриваха действителните нужди за пазарното ориентиране и
поддържане на конкурентноспособността на приватизираните предприятия.
7. Че предвидените клаузи за поддържането на броя на работниците в годините
след приватизацията ще решат въпроса за социалните ангажименти на
държавата, тъй като все още липсваха структурите на социалното и пенсионно
осигуряване.
8. Че след приватизацията ще се запазят ниските нива на професионална
подготовка и трудова дисциплина от времето преди приватизацията.
9. Че контролът върху процеса на приватизация ще бъде ефективен, корективен и
възмезден.
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10. Че политическата класа, възполваща се от властта няма да създаде
необходимата й олигархия, която да управлява приватизацията по сценарий
написан от властта и в полза на самата власт.
Злоупотребите пък са плод, както на обективните обстоятелства предвид липсата на
опит в тази област, така и на субективния контрол от страна на държавата в лицето на
властта:
1. Пазарната оценка на голяма част от предприятията, които се приватизираха
беше направена така, че заплащането на цената за покупката да бъде за сметка
на приходите от готовата продукция, която се намираше на склад.
2. Търговските банки бяха доста активни при предоставянето на мостови кредити,
с които се закупуваха предприятията и, които бързо се погасяваха след
продажбата на готовата продукция.
3. Практиката при приватизацията показва, че преди приватизацията най-вече на
стратегически предприятия се вкарваха екипи от специалисти на бъдещия
собственик.
4. Схемата на приватизация се изграждаше въз основа на необходимите
краткосрочни приходи за бюджета, вместо стратегията за бъдещото развитие на
конкретното предприятие.
5. Приватизацията и контролът върху нея се извършваха при сериозно
несъответствие при изпълнението на инвестиционната и социалната политика
като съдържателна част на приватизационните договори.
6. В началния етап на приватизацията имаше сериозно отклонение и преливане на
инвестиционни средства от приватизираните предприятия към строителството,
което осигуряваше високи печалби, но обричаше бъдещето на приватизираните
предприятия;
7. Промени на законовите и подзаконовите нормативни актове с цел преследване
на олигарсите на старата власт в полза на олигарсите на новата власт;
8. Използването на различни юридически, финансово-кредитни и на моменти найгруби

силови

прийоми

за

отклонение

от

целите

и

клаузите

на

приватизационните договори .
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9. Усвояване на парични средства по европейските програми за обучение и
повишаване

на

професионалната

квалификация

на

работниците

като

ангажимент по договора за приватизация, без възможности за използването им,
поради изоставане/липси в техническото и технологично равнище на
приватизираното предприятие.
10. Използването на корупционни схеми, които водят до отклонение от реалната
стойност на приватизираното предприятие в резултат на използваните парични
заместители/инструменти, чиято цена бе сериозно подценена, поради
манипулиране на търсенето и предлагането им на пазара.

Възможно е да бъдат посочени още и други заблуди и злоупотреби, отнасящи се до
приватизацията, които обаче няма да променят политическия сценарий на
раздържавяването. Най-трагичното не е цената на предприятията, на която се извърши
тяхната продажба, а това, че нито разчетите в приватизационните договори, нито
реалните инвестиции, които бяха отчетени, че са направени, не доведоха до издигане
на техническото и технологично ниво на българската икономика при наличието на
сериозни източници на ресурси и механизми за усвояване.
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Кога България ще види, че царят е гол?
Генади МАРИНОВ
Резюме
Неолибералната система работи добре, защото е създадена в полза на един елит, или
на така наречения “един процент” от населението, и като такава тя безспорно
изпълнява предназначението си. В нея коректив на бизнеса е само пазарът, който
притежава мистичната характеристика да се саморегулира.
Summary
The neoliberal system works well because it is created for the benefit of an elite or the so-called "one
percent" of the population, and as such undoubtedly fulfills its purpose. In it the business correction
is only the market that has the mystical characteristic to self-regulate.

За своите поддръжници, и то съвсем доскоро, неолиберализмът беше надхвърлил
границите на икономическа система, превръщайки се в нещо като религия.
Икономически и политически елити в страните с развити пазарни стопанства и
интернационални организации - като Международния валутен фонд и Световната
банка - в продължение на десетилетия налагаха неговите принципи повсеместно и
последователно.

“Нищо

не

осигурява

прогрес

и

просперитет

по-добре

от

саморегулиращ се пазар, минимални данъци и отказ на държавата да играе реална
роля в икономиката”, гласи неолибералната мантра.
По време на рухването на комунизма неолибералната експанзия на Запад вече беше
набрала сила и затова не бе чудно, че помощта и натискът, идващ от там към
новоизлюпващите се пазарни икономики, беше неолиберален.
Най-силно и трайно повлияна от този процес се оказа България, чиято икономика бе
тонирана радикално с помощта на неолиберални инструменти: валутен борд, тотална
приватизация, пропорционално данъчно облагане с много ниска ставка, поддържане
на минимален бюджетен дефицит и обезсилен фиск.
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Резултатите от стриктното им използване обаче се оказаха по-скоро негативни.
България се утвърди трайно като бедния член на Европа, с най-малък брутен вътрешен
продукт и доход на глава от населението.
Но не само това. Дори 3-4 процентният годишен растеж на икономиката през
последните години се явява недостатъчен, за да се случи така желаното догонване на
европейския стандарт. Прогнозите са дори за спад на растежа, като по данни на
рейтинговата агенция Фич, се очаква той да падне до 3 процента през 2020 година. За
действително догонване можем да мислим при два пъти и повече тази цифра.
Ако погледнем ниският плосък данък, въведен през 2007 година, той - противно на
очакваното от него - не привлече нито множество, нито големи инвеститори. Един
показателен пример е откриването на нови производства в Източна Европа от
автомобилни гиганти, които по правило подминаваха и продължават да подминават,
България за сметка на страни с не толкова неолиберален уклон.
В медиите за тези неуспехи често са обвинявани корупцията, проблемното
законодателство и съдебна система, неефективната администрация, а напоследък и
недостигът на работна ръка. Тези фактори обаче не са структуроопределящи в
икономиката за разлика от неолибералните такива. Може да се каже, че
икономическото ниво на страната нямаше да бъде много по-различно дори ако тя не
беше сред шампионите по корупция.
Истината е, че неолибералните принципи продуцират точно такива резултати, за
каквито са били създадени. Тоест, те работят много добре, макар на пръв поглед, както
е в българския вариант, да изглежда обратното. Естествено е в различните държави
резултатите от тяхното приложение да са оцветени от местна специфика, но ефектът от
тях е един и същ.
Неолибералната система работи добре, защото е създадена в полза на един елит, или
на така наречения “един процент” от населението, и като такава тя безспорно
изпълнява предназначението си. В нея коректив на бизнеса е само пазарът, който
притежава

мистичната

характеристика

да

се

саморегулира.

Именно

затова

регулиращата, социалната и фискално активната държава трябва да бъде натикана в
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ъгъла и държана там. В този контекст за стойност на човека в смисъла на познатите
хуманитарни ценности не може да се говори, тъй като тя е равна на коефициента му на
производителност.
В последните години подобни критики се чуват от все повече икономисти и
анализатори. Те се засилиха особено след 2016 година, когато самият Международен
валутен фонд призна, че неолибералните практики са причината за днешното
изключително разделение в доходите на “единия процент” и “деветдесет и деветте
процента”.

Ситуацията в България е кристално ясно потвърждение на тези критики. Над 70
процента от трудово заетите са работещи бедни. Голяма част от останалите получават
доходи, които гарантират по-скоро някакво оцеляване, отколкото добър живот.
Социалната държава отсъства, както и нейната фискална дейност, в смисъл на
нерестриктивно данъчно облагане и реално инвестиционно участие в икономиката. По
отношение на переспективата при социалното неравенство данни на Евростат сочат, че
година след година пропастта между доходите на българския “един процент” и
останалата част от населението нараства.
Макар и недотам радикално, заради разликата в развитието на икономиките, същото
се случва и на Запад. Само че там вече знаят, че царят е гол и има противодействие на
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това развитие. В Съединените щати то доведе на власт Доналд Тръмп. От тази страна
на Атлантика то спомогна за Брекзит, който в значителна степен е реакция срещу
рестриктивните политики на неолиберална Европа, налагани и в Обединеното
кралство.
В България, където потърпевша е огромната част от обществото, може да се очаква
засилен уличен натиск за промяна. Онова, което би потушило уличното напрежение, е
връщане

към

традиционните

пазарни

механизми,

по-активна

държава

и

възстановяване на социалния детайл. Въпрос е дали някоя политическа сила би го
направила дори и да има разбирането и волята за промяна. Най-малкото защото би се
натъкнала на сериозна съпротива вътре и извън страната.
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Основни икономически подходи за държавно управление
Иван МИТЕВ - икономист

Основна цел на Централната банка (ЦБ) е да поддържа ценовата стабилност чрез
осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична
политика в съответствие с изискванията на приетите закони.
ЦБ реализира съществени противоположности: (1) ползи от благодатни участия и
(2) щети при дейността. Сложността на стопанските процеси и други причини са
прегради за ЦБ да осъществи поставената цел. При работата на ЦБ възникват щети.
Създават се инфлация, банкрути на банки, фалити на фирми и прочие лоши последици.
През месец октомври 2018 година американският президент Доналд Тръмп публично
представи истината, че най-голямата заплаха за президента на САЩ е Федералната
резервна система на САЩ. Сходно със САЩ, щетите от ЦБ поразяват съответната
държава. Изводът е, ЦБ не е достатъчна за спасение от нарастващи страдания.

На снимката: Карикатура на Федералния резерв, който сега президентът Тръмп взе на
мушка...
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За спасение от щетите правителството подпомага националната ЦБ.
В света вековният труд на министрите чрез абсолютно подсигуряване на икономически
растеж да противодействуват на щети от ЦБ е с качество на основен икономически
подход за държавно управление. Този подход сътворява блага, ала изгражда условия
за възникване на нови щети от ЦБ. Неограничаваните щети от ЦБ спомагат за стопански
крах. Правителството е принудено (при наличие на кредитор) да ползва заеми за да
предпази държавата от щети. Заключението е, работата за икономически растеж е
непълна за спасение от нарастващи страдания.
Пример: При абсолютен икономическия растеж за противодействие срещу щети от
Европейската ЦБ в Република Гърция възникна национална криза.
При местна проява на световна практика да е без защита срещу щети от ЦБ, колкото
повече работи правителството за икономически растеж – толкова повече са
затрудненията в държавата. Министър-председателят е с подсигуряван провал.
Пример: Неограничаваните щети от Европейската ЦБ подсигуриха политическия
провал на германския канцлер Ангела Меркел.
Липсата на защита срещу щети от ЦБ е водещият фактор за нарастващи страдания.
Лошите последици доказват прилагане на грешен основен икономически подход за
държавно управление.
Спасението от общественото зло е възможно. Необходимо е подобрение – въвеждане
на защита срещу щети при работата на ЦБ. Усъвършенствуването е световна новост.
Същото сътворява правилен основен икономически подход за държавно управление.
Кратко представено, основните икономически подходи за държавно управление са
два:
Грешният подход е държавно управление с абсолютно подсигуряван икономически
растеж. По инициатива на Джон Лоу, за първи път в света е въведен през 1716 година.
При подхода липсва защита срещу щети от ЦБ. Същият влияе за нарастване на
страданията. Правителството е със съдба на жертва.
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Правилният подход е държавно управление със съвместни (1) подсигуряван
икономически растеж и (2) реализиране на защита срещу щети от ЦБ. При него е
прекратен водещият причинител за сегашни страдания. С подхода е постижим
устойчив държавен просперитет.
Спасението от нарастващи беди е изпълнимо с прилагане на правилен основен
икономически подход за държавно управление.
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Правни аспекти върху същността на Договора за Франчайз и
Договора за лиценз на произвоствен опит
Александра ЧЕКАНСКА - юрист
Глобализацията в съвременния свят обхваща всички сфери на живота – от икономиката
и технологиите до политиката и културата. Тя не е качествено ново и напълно
непознато явление в хилядолетния ход на световните исторически събития. Ако се
обърнем към историческото развитие на човешката цивилизация, ще забележим, че
глобализационни процеси и глобални явления съществуват още в най- дълбока
древност, но през последните три десетилетия тя придобива невиждани до този
момент размери. Правната глобализация е неразривно свързана с икономическата и
политическата глобализация.1
Устремно утвърждаващата и развиваща се глобализация доведе и до възможността за
правене на бизнес в световен мащаб, което в днешно време се постига чрез
прилагането на институтите на франчайзинга и лицензията.
С настоящата разработка ще се опитам да изясня някои правни аспекти върху
същността на договора за франчайз, както и върху франчайзинга като понятие и по –
съществените елементи от договора за лицензия на производствен опит.
Франчайзингът или както го нарича закона още „франчайз“, макар и да няма изрична
правна уредба, има легално определение, като в параграф 1, т. 10 от Допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане – ЗКПО го определя като –
„съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до
търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско
право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за
продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги“. Съответно по отношение на него следва
да се прилагат и отделни разпоредби на Закона за патентите и Закона за марките и
географските означение.

Изрична нормативна уредба също така на договора за франчайз в Търговския закон
липсва, от което следва, че не съществуват ограничения за обектите и субектите по този
1

Илиян Иванов - Бизнес право – 2009 г.
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договор. Обичайно обект на договора за франчайз и основен актив за
франчайзополучателя е известна, престижна марка, а заплащането обикновено се
договоря като първоначално твърдо възнаграждение и процент от печалбите,
реализирана от съответната дейност. Този тип ненаименовани договори са най разпространени в сферата на търговията на дребно и услугите.

Франчайзодателят предоставя на другата страна ноу-хау, техническа помощ, обучение
на персонала, рекламни стратегии, концепция за управление и други характерни за
самия

бизнес материални и нематериални

франчайзополучателят

се

задължава

да

активи.
се

придържа

От
към

своя

страна,

зададените

от

франчайзодателя стандарти на качество на предоставяните продукти и услуги и да
следва неговата маркетингова политика. Тоест франчайзополучателят е длъжен да
изпълнява указанията на другата страна, като я допуска да прави проверки на
качеството. По принцип франчайзинговия договор най – често се сключва за срок от 8
до 12 години, но понякога и за значително по – дълъг период. Договорите се
прекратяват предсрочно най – често заради невъзможността да се постигнат целените
високи стандарти, поставени от франчайзингодателя, заради отклонения от
стандартите, в обслужването, от определените предварително срокове за отстраняване
на констатираните недостатъци, неспазване на условията за заплащане и други.
От всичко написано до тук следва, че по своя правен характер договора за фарнчайз е
двустранен договор, както по смисъла на облигационното право, така и на търговското

34

право, възмезден, комутативен, консенсуален, неформален с продължително
изпълнение. Той е смесен договор, който елемнти на договора за изработка и на
лицензионен договор – договор за лицензия за ползване на търговската марка на
франчайзодателя. 2
В теорията и практиката са застъпени няколко вида класификации на франчайза, като
една от ранните класификации е в зависимост от така нареченото поколение или още
франчайз от първо поколение. При този вид договорът се отнася за точно конкретен
единичен продукт - /стока или услуга/. Следваща квалификация е франчайз от второ
поколение – при него обект на договора за франчайз е търговска марка или know –
how. При франчайза от трето поколение съответно договора се отнася за цялостен
пакет от know – how, технологии, процедури за осъществяване на стопанска дейност.
В началото на 70–те години много автори и учени считат за по–приемлива следната
класификация на франчайзинга, като я определят по следния начин - производител –
търговец на дребно. В случая производителя е франчайзодател, а търговецът на
дребно като франчайзополучател продава стоката пряко на потребителя. Пример за
такъв тип франчайзинг са нефтопреработващите компании и дистрибуторите на
автомобили. На второ място мнозина автори утвърждават следните субекти –
производител – търговец на едро. Най – добрия пример за франчайзинг от този тип са
компаниите за безалкохолни напитки, които продават лиценз за производство на
напитки на независимите производители – франчайзополучатели. Като трети вид са
определили търговец на едро – търговец на дребно /франчайзополучател/. В единия
случай това са взаимоотношения между компании за търговия на едро, която е
франчайзодател и кооперация от търговци на дребно. Всички търговци на дребно,
влизащи в кооперацията, според договора са задължени да купуват чрез нея. Това
може да бъде и търговец на едро, който да продава своята стока на независими
търговци на дребно – франчайзополучатели. Следващият тип франчайз е търговска
марка, търговско име, лицензиар - търговец на дребно /франчайзополучател/.
Франчайзодателят /не е задължително да бъде производител/ може да притежава
услуга или стока, която да се продава под общо търговско име. Бизнесът на всеки

2

Поля Голева – Търговски сделки, 2012г.
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франчайзополучател се организира по стандартен начин на основата на схема,
разработена от франчайзодателя. Съществуват множество примери на франчайзинг от
този тип - от мрежа ресторанти за бързо обслужване до услуги от сферата на битовото
обслужване. Тази класификация подразделя франчайзинга от първо поколение на три
групи, а франчайзингът от второ поколение се обединява в една група. Вследствие от
стремителното развитие през последните 10 години на бизнес формата франчайзна
сделка /fanchising business format/ се установява, че тази система е остаряла. 3
В зависимост от вложената първоначална инвестиция, fanchising business format
започва да се разделя на следните видове подгрупи по следния начин: 1. Франчиза работно място - работна франчиза /job franchise/ - такъв тип франчайзинг, където
франчайзодателят създава предварително добре подготвено място за предприемача.
Основните инвестиции са за покупката на малка търговска точка. 2. Франчиза –
предприятие - търговска франчиза /business franchise/ - по- големи инвестиции,
наличие на работни помещения, допълнителен наемен персонал. 3. Франчиза,
изискваща големи инвестиции - инвестиционна франчиза /investment franchise/ – по големи инвестиции. Основната цел при нея е връщането на първоначалната сума от
инвестициите.
Друга класификация определя видовете франчайзинг в зависимост от основния тип
дейност: 1. Промишлен франчайзинг – като пример ще дам производство на
безалкохолни напитки. 2. Търговски франчайзинг - за първи път се прилага в САЩ в
средата на XIX век като нов начин за продажба на шевни машини. Фирма Singer Sewing
Machine

Company

продава

правото

на

независими

фирми

да

реализират

произведените от нея шевни машини на определена територия. Днес се използва в
различни сфери на дейност. 3. Сервизен франчайзинг. Този вид франчайзинг е силно
разпространен. Състои се в придобиване на право на франчайзополучателя да открива
ресторанти, хотели или друго предприятие за услуги с търговската марка на

3

AMSTUTZ, M. MORIN, A. und SCHLUEP, W. R. Basier Kommntar - Franchisevertrag
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франчайзодателя. Сервизният франчайзинг започва да се развива с бързи темпове в
САЩ през 40 – 50 - те години на ХХ в. 4
Според териториалния обхват франчайзингът се дели на международен, национален и
регионален. Според областта, в която се проявява бива – производствен, икономически
и социален. Икономическият се подразделя на продуктов /производство на стоки и
тяхната дистрибуция. Франчайзополучателят произвежда и продава определен
продукт според инструкциите на франчайзодателя и ползва неговата търговска марка/,
пласментен /търговски – редистрибуция, продажба на стоки върху определена
територия/ и франчайзинг за услуги /производство и дистрибуция на услуги/.
Възможно е да се комбинират всички видове. В зависимост от вида на
взаимоотношенията между двете страни има субординационен франчайзинг /както
вече се изясни, че между страните съществуват отношения на подчинение/,
франчайзополучателят изпълнява стриктно изискванията на франчайзодателя, като е
пасивен изпълнител, кооперационен /това е франчайзинг от втори род, няма толкова
силно изразена субординация/, коалиционен /договор, чиято цел е да удовлетвори
интересите и целите на двете страни/, конфедерационен /блоков – тясно обвързване
на субектите в името на определена цел, но те си запазват равноправието, като
изискването тук е да са налице активни франчайзополучатели/. Според характера на
концепцията има частичен и пълен /бизнес формат/ франчайзинг. Частичният включва
само няколко елемента на франчайзинговия пакет, най - вече експлоатацията на
определена търговска марка. Пълният включва цялата концепция на начина на водене
на бизнеса, т.е. дейността по производство, продажба и дистрибуция на стоки и/или
услуги в съответния бранш.
Според степените на сключване на франчайзинг договори има едностепенен /един
франчайзодател, който сключва споразумение директно с франчайзополучател/ и
многостепенен. Последният се нар. още мастър франчайзинг и представлява
сключване на няколко типа споразумения. Тук франчайзодателят отстъпва на друго
лице – субфранчайзодател, правото да сключва договори за франчайзинг в определена
SKAUPY, W. – Wirtschaftliche und rechtliche Pronleme der Franchise – Sysyeme in USA und
Europa
4
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територия. Отстъпеното

право в

повечето

случаи

е

изключително, защото

субфранчайзодателят е заинтересован да няма конкуренция на съответната територия.
Недостатък е, че франчайзодателят предоставя управлението на бизнеса на
субфранчайзодателя, което води до голям риск. Друг недостатък е, че при
прекратяване

на

договорните

отношения

има

риск

за

отразяването

на

недоразуменията върху цялата система, а не малък проблем е и определянето на
вноските.

Конверсионен

франчайзинг

–

франчайзинг

чрез

превръщане,

т.е.

съществуващ обект, който се превръща във франчайзополучател. Много разпространен
е в туризма. Друг вид франчайзинг е т. нар. комбинативен франчайзинг, при който се
смесват под един покрив няколко франчайзополучатели с различни търговски марки,
като целта е да се намалят експлоатационните разходи. Съществуват и франчайзинг
чрез филиали, джойнт венчър и др
Като цяло франчайзингът предлага съществени предимства и на двете договарящи се
страни. Франчайзополучателят получава възможност да започне стопанска дейност с
ограничен капитал и да използва чужд търговски опит. Нещо повече - един търговски
или туристически обект, ползващ световноизвестна марка /”Боди шоп, ”Бъргър Кинг”/,
много често е осигурен с клиенти още с отварянето си. Ако възникнат проблеми
франчайзополучателят може да получи напътствия и съвети от франчайзодателя
напълно или почти безплатно. Като цяло франшизираните обекти са по-рентабилни от
независимо управлявания бизнес. Като ползва известна и наложена марка на крупна
верига, франшизатът получава мощно оръжие в конкурентната борба. Освен това
франшизатът разчита на рекламната поддръжка на франшизьора, като получава
рекламни материали за местна реклама и има възможност да се включи в
общонационалните кампании, провеждани от франшизьора. От своя страна, чрез
франчайзинговия договор франшизьорът постига бързо и селективно разпространение
на своя продукт, като избягва високите разходи по изграждането и експлоатацията на
свои собствени търговски обекти. Фактически той оперира с чужди капитали при
намален икономически риск. По този начин му остават повече свободни средства за
разширяване на производството и за реклама, в темпове и размери, които никоя друга
фирма не може да осигури. В същото време той би могъл да се осигури чрез договора,
че франшизираните обекти ще се експлоатират при съблюдаване на собствените му
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стандарти. Предимство за франшизьора е и обстоятелството, че франчизатът има
висока мотивация да преуспее, което означава повече продажби и по - голяма печалба
и на франшизьора. Същевременно за франшизьора отпада необходимостта да
контролира стриктно управленските кадри в териториално разпръснати франшизирани
обекти, тъй като самият франшизат е пряко заинтересован от успешното им
функциониране. Франчайзингът носи съществени предимства и за потребителя - той
получава висококачествени и отговарящи на потребностите му стоки и услуги,
асортиментът се разнообразява, а обслужването рязко се подобрява.
Въпреки многобройните си предимства, франчайзингът крие определени рискове и
недостатъци. Франшизьорът може да диктува стопанска активност на франшизата в
много посоки: от ценовата и асортиментната му политика до декора и оформлението
на обекта, модела на униформите на персонала, типовете знаци и много други детайли
в работата, докато франшизатът няма право да ги променя. И все пак съществува
определен риск да се влоши фирменият образ (имидж) и да се размие чистотата на
търговската марка на франшизьора вследствие пониженото качество на продукта
(поради недобросъвестни и недостатъчно компетентни франшизати, заради допуснати
слабости при подбор на партньорите и невинаги сполучливо изграждане на нови
обекти), невъзможността на франшизьора да осъществи сам експлоатация и пр.
Финансирането на франчайзинг проекти в България няма законова регламентация.
Всеки отделен франчайзодател има ангажимента да преговаря с отделни банки за
финансирането на проекта си. Няма специализирани банкови продукти, които да се
предлагат на клиентите, встъпващи във франчайзингова сделка. В тази връзка,
Българската асоциация по франчайзинг води преговори с Юнион Банк и ПроКредит
Банк. Към настоящия момент, обаче, финансирането на франчайзинг проекти в
България е затруднено. Недостигът на финансови средства е една от ключовите
причини за провала на малкия бизнес. Ето защо, някои институции стартират
предоставянето на микрозаеми като финансов инструмент. Микрозаемите са
подходящи, когато на дадена компания са й необходими малко средства, за нейното
разрастване. Те са добър източник на финансиране за компании, които никога не са
ползвали банкови кредити, а също така и осигуряват необходимия на компанията
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ресурс, който повечето банки не биха осигурили, особено, когато става въпрос за
бизнес - заем.
През годните някои немски автори са искали да асимилират изцяло договора за
франчайз в лицензионния договор, тъй като в някои отношения двата договора са
много близки по между си.
Голяма част от договора за франчайз е изградена въз основа на възмездното
използване на право на интелектуалната собственост, ноу – хау, и търговски техники,
които са основен елемент на лицензионния договор. 5 Ще бъде ограничаващо обаче,
ако сведем аспектите на договора за франчайзинг единствено до лицензионния
договор, имайки предвид, ме франчайзодателят осигурява постоянна помощ срещу
възнаграждение, за да може франчайзополучателят да извършва активно продажбата
на продукта и за да може да се приобщи към една система за разпространение, което
не е относимо към лицензополучателя.
Договорът за лицензия е уреден в Търговския закон - чл. 587 до чл. 599. Уредбата е
обща и обхваща както договора за лицензия на защитени (патентовани, регистрирани и
т. н.) знания, така и договора за лицензия на незащитени знания (производствен опит
(ноу-хау). По отношение на договорите за лицензия на защитени права (патентовани,
регистрирани и т. н.) в съответните закони има специални разпоредби, които при
колизия имат предимство пред общите норми в Търговския закон. Защитените права са
уредени съответно в: Закона за патентите; Закона за марките и географските
означения; Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните
схеми.
Договорът за лицензия на производствен опит представлява предоставяне от
лицензодателя на лицензополучателя на правото на ползване на непатентовани
производствени секрети, знания и опит (т. нар. ноу-хау) относно производството на
някакво изделие или група от изделия. Макар тези знания и опит да нямат специална
5
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закрила, те дават възможност на лицензополучателя да усвои технологията на
производство на дадено изделие и/или да подобри организацията на производството,
контрола върху качеството, обучението на кадрите. Производствените знания и опит се
материализират най-често в техническа документация, резултати от лабораторни
изследвания, организационни правила, схема за обучение на кадрите и т. н.
Предоставеният производствен опит може да има самостойно значение или да е
допълнение към получени от лицензополучателя технологии, машини и съоръжения.
Непатентованите знания и производствен опит може да са предоставени от
лицензодателя на лицензополучателя заедно с лицензия за ползване на патентовани
знания. В този случай ще е налице един комплексен договор за предоставяне на
лицензия както за ползването на изобретение, полезен модел, промишлен дизайн,
така и за ползване на непатентовани знания и производствен опит.
В обобщение на всичко написано до тук, искам да наблегна и на факта, че. устремното
утвърждаващата и развиваща се глобализация доведе и до възможността за правене
на бизнес в световен мащаб като се реализира чрез прилагането на договора за
франчайз и договора за лиценз на производствен опит. Организационно - правен
проблем в България е обаче липсата на правна регламентация на франчайзинга, както
в самостоятелен нормативен документ, така и като част от правна уредба по
аналогични въпроси. Той се споменава само в Закона за корпоративното подоходно
облагане. Пазарът на франчайзинга в България не е регулиран за разлика от развитите
франчайз пазари като в САЩ, където след дълги опити и грешки държавната уредба е
задължила франчайзодателите да отговарят на дадени изисквания. Например, има
задължителни 10 дни от представянето на презентационните материали до
сключването на договора. Това се прави, за да се предпази франчайзополучателя от
вземането на спонтанни решения - да може да помисли и да вземе рационално
решение. Необходимо е: ¾ да се създадат условия за реална конкуренция между
франчайзинговите системи и традиционните механизми за реализация на стоки; ¾ да
се обезпечи с удобство приетата законодателна база за участниците във
франчайзинговата система; ¾ да се създаде прозрачност в системата и нейните
елементи за контролиращите органи. За България франчайзингът е средство за
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привличане на чуждестранен опит и капитал в страната. Като форма на бизнес, той има
голямо значение за повишаване качеството на обслужването в цели сектори на
икономиката, добиването на ноу-хау и доближаване до световните стандарти
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Репресивни правомощия на частни охранителни фирми не е
решение за обществен ред
Димитър ЕПИТРОПОВ
На 18 януари 2018 г. Народното събрание прие на второ четене нов Закон за частната
охранителна дейност (ЗЧОД) (ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.). С приближаването на
момента, от който той ще започне да се прилага (30.03.2018 г.), бихме искали да
обърнем внимание на една част от него – разпоредбите, които създават нов вид
охранителна дейност, а именно охрана на урбанизирана територия.
ЗЧОД определя частната охранителна дейност като „търговска дейност, насочена към
опазване на живота и здравето на физическите лица, охраняване на имуществото на
физическите и юридическите лица, гарантиране на максимално ниво на сигурност при
транспортиране на ценни пратки и товари, осигуряване на безпрепятствено
провеждане на различни по характер и вид мероприятия“ (чл. 2, ал. 1), като в ал. 2 на
същия член пояснява, че тя се извършва въз основа на писмен договор от търговци.
Това характеризира дейността като предмет на частноправни отношения, в които
основен принцип ще бъде свободата на договарянето, макар законът да не го е
изброил изрично в чл. 3, където са заложени принципите, при които следва да се
извършва тази дейност.
Охраната на урбанизирани територии е регламентирана като един от видовете частна
охранителна дейност с обект на охрана „селищната територия, обхваната от границите
на населеното място или селищното образувание (строителните му граници),
определени с устройствен план, без да се включва землището” (съгласно
определението, което се съдържа в допълнителните разпоредби на закона).
Регламентацията на охраната на урбанизирани територии се свежда до 3 законови
разпоредби (чл. 27 – чл. 29), чието съдържание е лаконично: че охраната на
урбанизирани територии е комплекс от дейности, който включва защита от
противоправни посегателства върху имуществото и населението в съответната
урбанизирана територия посредством наблюдение, контрол и реакция с мобилни
охранителни патрули; че възложител по договор за охрана на урбанизирана територия
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е кметът на общината; че за извършване на този вид охрана търговецът обособява
екипи и оптимизира техния брой съгласно границите на охраняваната урбанизирана
територия, а видовете, броят и числеността на екипите се посочват в договора за
охрана.
Представената по-горе
нормативна уредба
поставя въпроса за
противоречието на тези
разпоредби с
Конституцията на
Република България.
Съгласно чл. 105, ал. 2 от
Конституцията в
компетентността на
Министерския съвет (МС)
се включва осигуряването на обществения ред и националната сигурност. Тази обща
разпоредба, която съдържа правомощие, т.е. едновременно право и задължение, на
изпълнителната власт да пази реда и сигурността в държавата, намира израз в
дейността на Министерството на вътрешните работи (МВР), подробно регламентирана
в Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Основни негови функции са
защита на правата и свободите на гражданите, защита на националната сигурност,
опазване на обществения ред (чл. 2, ал. 1 от ЗМВР). Същевременно, за разлика от
охраната на конкретно лице, имущество или мероприятие, охраната на урбанизирана
територия засяга изключително широк кръг права и интереси на неопределен брой
субекти и поради тази причина се припокрива с дейността на МВР по осигуряване и
опазване на обществения ред. На практика тези властнически правомощия се
прехвърлят на частноправни субекти, което принципно не е забранено, но невинаги е
допустимо. Функциите по защита на обществения ред „съставляват ядрото на
държавния суверенитет и чрез тях се реализира и поддържа легитимният монопол
върху насилието в националната държава“ (както постановява Конституционният съд в
Решение № 5/2005 г.). От друга страна, те са свързани с прилагане на мерки за
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принуда, които мерки сами по себе си също засягат правата на гражданите. Поради
тази причина основният закон постановява те да бъдат изключително правомощие на
публичната власт. В припокриването на дейността по осъществяване на охрана на
урбанизирани територии с държавната функция по защита на обществения ред
възниква противоречието с принципите на правовата държава.
Разгледан в детайли, проблемът произтича от различните принципи, въз основа на
които се реализира частната охранителна дейност, оскъдната регламентация на
изискванията към лицата, които я осъществяват, както и липсата на гаранции за защита
на правата на гражданите. В рамките на изпълнителната власт – в системата на МВР,
съществува законоустановена йерархична структура с ясни правила за отчетност и
контрол (глава трета ЗМВР). Цялостната дейност на ведомството се ръководи от
министър, над когото контрол може да осъществява Народното събрание и който носи
своята политическа отговорност. Подобни подробни правила липсват по отношение на
частната охрана. С новия ЗЧОД е създадена възможност защитата от противоправни
посегателства върху имуществото и населението да бъде предмет на частноправно
отношение – на договор. Глава пета от ЗЧОД много общо установява, че между
частните

охранители

и

МВР

следва

да

има

взаимодействие,

свързано

с

административното регулиране и административния контрол на частната охранителна
дейност, сътрудничество и взаимодействие. Но държавата няма да има възможност да
упражнява контрол върху изпълнението на задълженията по конкретен договор.
Всички въпроси, отнасящи се до неизпълнение и отговорност ще се разглеждат на
плоскостта на гражданскоправните отношения. На волята на съответния кмет се
предоставя да избере лицата, на които да възложи функции по охрана, както и дали да
търси реализиране на отговорността им при нарушение и неспазване условията на
договора.
Същевременно, за субектите, осъществяващи охрана, е предвидена възможност да
прилагат мерки и средства, които са типични за полицейските органите – проверки,
задържане, предаване, употреба на физическа сила. При сравнение между ЗЧОД и
ЗМВР става ясно, че за органите на министерството съществуват много по-подробни
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правила относно случаите, в които могат да извършват проверки, да задържат лице, да
упражняват физическа сила и т.н. (чл. 61 и сл. от ЗМВР).
ЗЧОД провокира реакция и у държавните органи. Във връзка с приетия закон пред
Конституционния съд са образувани две дела (№ 5/2018 г. и № 6/2018 г.) по искане
съответно на главния прокурор и президента. И с двете искания Конституционният съд
е сезиран да се произнесе по конституционосъобразността именно на разпоредбите,
отнасящи се до охраната на урбанизирани територии. Аргументите на главния
прокурор и на президента се доближават до изложеното по-горе и заслужават
подкрепа.
Освен гореизложеното по отношение на съдържанието на закона, се установява, че не
е спазена прецизно процедурата за приемане му. Не е извършена предвидената в чл.
20 от Закона за нормативните актове предварителна оценка на въздействието, а
общественото обсъждане не е проведено в законоустановения 30-дневен срок
(проектът на Закон за частната охранителна дейност е публикуван на 19 април 2016 г.
на електронния портал за обществени консултации, а крайният срок за подаване на
становища е изтекъл на 03 май 2016 г.). И двата инструмента – оценка на
въздействието и обществено обсъждане, са насочени към изнасяне на дискусията по
нормативни актове, и особено по такива, които засягат широк кръг правни субекти,
преди приемането им. Ако широкият обществен отзвук се бе случил на етап
законопроект, щеше да бъде намалена вероятността да се поставя въпросът за
съобразността на тези норми с Конституцията.
Осъзнаваме, че осигуряването на обществения ред в малките населени места е
изключително важен проблем. Но изразяваме съмнение доколко предоставянето на
репресивни правомощия на частни охранителни фирми е най-разумното решение. С
оглед избрания подход за справяне с проблема, с любопитство очакваме евентуални
нови законодателни промени (защо не за създаване на частни затвори или на частна
армия например).
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Краят на доларовата хегемония е все по-близо
Милен АТАНАСОВ
Съединените американски щати водят икономическа война с поне една десета от
държави по света с общо население от близо два милиарда души и общ брутен
вътрешен продукт от над $15 трилиона. Те включват Русия, Иран, Венецуела, Куба,
Судан, Зимбабве, Мианмар, Конго, Северна Корея и други, на които Вашингтон е
наложил санкции през годината, но също и страни като Китай, Пакистан и Турция,
срещу които има наказателни икономически мерки, пише Гал Луфт, ко-директор на
Института за анализ на световната сигурност и старши съветник на Съвета за енергийна
сигурност в САЩ за CNBC.
В допълнение, хиляди индивидуални лица от редица страни са включени в списъка на
Министерство на финансите, в който се вписват блокираните хора от доминираната от
САЩ световна финансова система. Много от тях са или близки, или част от
управлението на държавите, които живеят.
От гледна точка на Вашингтон има причина за санкциите на всяка една страна или
човек: от нарушения на човешките права, тероризъм, престъпления, ядрена търговия,
корупция или, в случая на Китай, нечестни търговски практики и кражба на
интелектуална собственост.
Но в последните месеци изглежда, че решението на Америка да се бори с всички на
света събра тези правителства, и богатите, които ги подкрепят, в една критична маса,
която обединява сили, за да създаде паралелна финансова система, която няма да е
достъпна за дългата ръка на САЩ. Ако успеят, влиянието на Америка върху света ще се
промени коренно.
Световното надмощие на САЩ е въможно не само заради военната

мощ и

партньорите им, но заради контрола върху световните финанси и особено заради
широко приетия като световна валута долар. Уникалният статус на американската
валута идва след Втората световна война. Всяка транзакция, направена в щатски
долари или чрез американска банка, автоматично поставя партньорите в сделката под
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американска юрисдикция. Когато САЩ реши да наложи санкции, както в случая с Иран,
тя всъщност казва на правителствата, корпорациите и хората по света, че трябва да
изберат дали да спрат да правят бизнес със санкционираната страна, или да загубят
достъп до най-голямата икономика в света. Това е мощен инструмент.
Не са много компаниите или банките, които могат да си позволят да се откажат от
американския пазар или да се лишат от достъп до американските финансови
институции. Държавите, които искат да се опълчат срещу тази система, я възприемат
като удар срещу суверенита им. Ето защо и Китай, и Русия разработиха свои версии на
SWIFT - световната мрежа, която позволява трансгранични финансови транзакции. И
двете страни карат своите търговски партньори да изоставят долара в търговията с тях.
Русия бързо успя да привлече и Турция в антидоларовия блок, като заяви, че ще
подкрепи търговия без долари със страната. Договорът за закупуването от страна на
Турция на руски ракети С-400 ще се изпълни без щатска валута въпреки милиардната
стойност на сделката. Китай пък използва своята инициатива "Един пояс, един път"
като инструмент да накара държавите да бъдат кредитирани и да търгуват с юани,
вместо в долари. Например една от тези страни е Пакистан, която получава най-много
пари от новия "Път на коприната", с които пари решава доста от вътрешните си
проблеми,
Срещата на БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) бе повик срещу
хегемонията на долара,
а страни като Турция,
Ямайка,

Индонесия,

Аржентина и Египет бяха
поканени с БРИКС плюс с
цел

създаване

на

икономика без долари.
Основният

фронт,

на

който ще бъде решена
съдбата на долара, е
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пазара на стоки и суровини - особено този на петрол, оценяван на $1,7 трилиона. От
1973 г. насам, когато президентът Ричард Никсън премахна златния стандарт и убеди
Саудитска Арабия и останалите членки на картела ОПЕК да продават петрол само в
долари, световната търговия на "черното злато" е свързана с американската валута.
Това утъпка пътят и останалите суровини да бъдат купувани и продавани в долари.
Този ход помогна на Америка, като създаде постоянно растяща нужда за зелената
валута, което пък позволи на редица правителства да раздуват дефицита. Но това скоро
вече няма да е така. Много от членките на алианса срещу долара са износителки и те
вече не смятат, че продуктите им трябва да бъдат търгувани във валута, която вече не
желаят.
Например, когато Китай купи петрол от Ангола, газ от Русия, въглища от Монголия или
соя от Бразилия, Пекин вече предпочита да го прави в своята валута, избягвайки и
нежеланите такси за обмен. Това вече започва да се случва. Русия и Китай се съгласиха
да търгуват част от енергията в юани. Китай кара и страните, от които внася най-много
петрол - Саудитска Арабия, Ангола и Иран, да приемат юани.
Постепенното приемане на дигиталните валути дават и друг шанс на страните,
обединени срещу долара, да зареждат зелената валута. Сега членовете на БРИКС
обсъждат собствена криптовалута.
Всички тези действия сочат към едно: в следващите години доларът ще трябва да се
изправи пред много атаки с цел край на хегемонията. И пазарът на енергия ще бъде
едно от основните бойни полета, на което ще бъде решено бъдещето на
американската икономическа доминация.
Всеки успешен опит за поставяне на край на търговията на стоки и суровини в долари
ще имат невероятен ефект не само върху световната икономическа система, но и върху
позицията на Америка зад граница.
Игнорирането на растящата коалиция срещу долара ще бъде във вреда на САЩ. Бичият
пазар все някога ще приключи, а с дълг от $21 трилиона събуждането ще бъде по-грубо
и по-скоро, отколкото повечето икономисти предвиждат. Трябва да помним, че всеки
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четвърти от жителите на планетата живее в страна, чието правителството иска да
прекрати хегемонията на „зелените гущери“.
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Правата ни съгласно Общ регламент относно защитата на
данните /”GDPR”/
Дамян ТОДОРОВ
Регламент /ЕС/ 2016/679 – Общ
регламент относно защитата на данните
(„GDPR“), който защитава основни
права и свободи на физическите лица, и
по-специално тяхното право на защита
на личните данни.
Защитата, предоставена с РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) 2016/679, следва да се прилага за
физическите лица, независимо от
тяхното гражданство или
местопребиваване, във връзка с
обработването на техните лични данни.
Следната инфографика показва списък
с правата ни съгласно Общ регламент
относно защитата на данните („GDPR“)
Чл. 12. Право на достъп на субекта на
данните – всяко физическо лице има
право да получи потвърждение дали се
обработват негови лични данни. При
положителен

отговор,

физическото

лице има право да получи достъп до
обработваните

лични

данни

и

допълнителна информация.
Чл. 13. Право на коригиране – всяко
физическо лице има право да поиска
обработваните негови неточни лични
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данни да бъдат коригирани или допълнени при непълноти.
Чл. 14. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – при определени основания
всяко физическо лице има право да поиска от администратора на лични данни
обработваните лични данни да бъдат изтрити.
Чл. 15. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между
администратор на лични данни и физическо лице, последният има право да изиска от
администратора ограничаване на обработването на собствените му лични данни.
Чл. 20. Право на преносимост на данните – всяко физическо лице има право да получи
личните данни, които го засягат и е предоставил за обработване, в подходящ за него
формат за четене.
Чл. 21. Право на възражение – Всяко физическо лице има право, по всяко време и на
основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване
на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д)
или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби.
Чл. 22. Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо
профилиране – всяко физическо лице има право да не бъде обект на решение,
основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране,
което поражда правни последствия за физическото лице или по подобен начин го
засяга в значителна степен.
чл.23. NB : Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от
зкаонодателството на държавата членка при строго определени условия.
*******
Източник: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Официален превод на български език
http://damyan.tv/infographic
*******
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ФинХумор
Интересно, но и за това някои плащат щури пари...
Финансов анализатор
Ако перифразираме Уинстън Чърчил, може да кажем, че основната задача на
финансовия анализатор е да предскаже нещо, а после да обясни защо не се е случило.
При това тези хора не произвеждат нищо и не помагат за производството на никакъв
продукт. Познал си котировките за следващия ден – браво, умна глава! Не си познал –
факторите са се съчетали неблагоприятно, е, нищо – другия път ще уцелиш. Познал си
три пъти поред – и вече си водещ финансов експерт!
Психоаналитик
Получава щури пари за това, че мълчи, докато клиентът говори за проблемите си. Със
същия успех може да поговорите – безплатно – с плюшената си играчка вкъщи. Обаче
хитрите психоаналитици си придават такъв вид, сякаш че аха-аха – и ще ви помогнат!
Да, ама не. Към 20-тия сеанс, в който слушате мълчанието му, ви озарява разбирането,
че проблемите ви са решими и скоро всичко ще се оправи, само и само никога повече
да не лягате на тази проклета кушетка!!! Хитрият психоаналитик обаче мълчи и сега. Не
му е жал, че ще си отидете – двадесетте скъпи сеанса вече са му платили поредното
петзвездно
околосветско
пътешествие.
Бизнес консултант
Младеж, когото наемат
разни сериозни чичовци,
когато усетят, че нещо с
делата им не е наред. Ама
какво точно – не им стига
пипето да разберат. Отделят
му бюро, той рязко започва
да досажда на служителите
по изключително неприятен
начин,
отвлича
ги
от
работата им за един-два
месеца и накрая отива при
сериозния чичо с папка, озаглавена „Всичко ще бъде наред, ако...”. Получава луди
пари, усмихва се и си отива. След това в папката обикновено намират два листа хартия,
на които пише „Уволнете градинаря, шофьора Тони и баба Мара чистачката”.
Брокер и други продавачи на въздух под налягане
Отдавна ни мъчи желанието да се обърнем към хората, които печелят пари от хазарта с
валути, курсове и прочее атрибути на фондовите борси. Хора! Вие не правите нищо!
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Полезността на професията ви е равна на абсолютната нула, а от глупавите ви грешки
реалните компании губят изкараните с тежък труд милиони, пазари рухват, а
световната икономика страда.

Може и така....
Из американски мотивационни писма и автобиографии на кандидати за работа:
„Завърших осми по успех в клас от десет човека.“
„Провалих се на адвокатския изпит с относително високи оценки.“
„Съм перфекционист и рядко или или никога не пропускам детайлите.“
„Нека се срещнем, за да можете да поахкате и повъздишате над досегашния ми опит.“
„Станал съм напълно параноичен и не вярвам абсолютно на никого и на нищо.“
„Търся работа на половин работен ден с възможност за кариерно израстване.“
„Други интереси: Да играя с двете ми кучета. (Те принадлежат всъщност на жена ми, но
ги обичам повече, отколкото нея.)“
Мъж на около 40 години: „Тъкмо приключих една ранна криза на средната възраст и
съм нетърпелив да се завърна отново сред трудещото се войнство.“
„Имам богат опит с чуждестранни акценти.“
„Причина за напускане: Уволниха ме, след като казах „Уволнението би било
благословия.“
„Семейството ми има желание да се премести на ново място. Но не в Ню Инглънд
(твърде студено) и не в Южна Калифорния (земетресения). Индианаполис или Чикаго
са ОК. Най-малкият ми син предпочита Орландо, заради близостта с Disney World.“
„Лоялен съм и знам кога да си държа голямата уста затворена.“
„Бих разбил сърцето на майка си, за да работя за вас!“
„Всяко прекъсване на трудовия ми стаж се дължи на факта, че съм бил безработен.“
„Цел: Да стана Велик господар на галактиката.“
„Причина за напускане на предишната месторабота: Бях избутан от приятелката на
вицепрезидента на компанията, за да може тя да ми открадне работата.“
„Недостатъци: Много зле съм с времето и не ми е проблем да го призная. Да трябва да
идвам в определен час на работа няма смисъл за мен. Има смисъл да си свърша
работата. Всяка компания, която държи на стриктното работно време, ще установи, че
съм истински кошмар.“
„Квалификация: Близначката ми има диплома за счетоводител.“
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„Опит: Работя здраво и т.н.“
„Причина за напускане: Мислех, че идва краят на света.“
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