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РАЗДЕЛ I. МИКРОИКОНОМИКА 

ТЕМА 1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА И 

ПРОЯВЛЕНИЕТО ИМ В ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНА 

ПРОДУКЦИЯ 

1.1. Основни категории на пазара 

1.2. Закони на търсене и предлагане и фактори, които влият върху 

изменението им. 

1.3. Пазарно равновесие 

 

1.1. Основни категории на пазара 

Пазарът се изгражда и функционира върху основата на 

конкуренцията, от една страна, между производители и потребители на 

стоки и услуги, и от друга – между отделните потребители и производители. 

Тя се води главно чрез системата на цените, която е основен механизъм за 

координиране на поведението на стопанските субекти. Цените се формират 

върху основата на търсенето и предлагането и представляват основната 

движеща сила на пазарната икономика. Те са моторът на стопанската 

организация на съвременните модерни държави1. 

 Пазарът е сферата, в която се осъществява размяната на стоките. Това 

е система от връзки и форми на реализацията им, които отразяват 

движението на стоките и парите и образуването на пазарните цени. 

Пазарните субекти са участниците в пазарните сделки, които 

свободно и самостоятелно вземат икономически решения. Това са 

купувачите, продавачите и държавата, която чрез правителството може да 

участва косвено или пряко при осъществяването на пазарните връзки. 

                                                           
1 Тр. Спасов и колектив. Микроикономика, УНСС, 2011. 
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1)Купувачите или домакинствата имат ключова роля в икономическия 

живот, т.к. те са търсещата страна в пазарното отношение. Техните решения 

относно стоките и услугите определят какво да се произвежда и в своето 

търсене те се ръководят от мотива за максимална полезност. Но освен в 

качеството си на търсещи определени стоки и услуги, домакинствата също 

така предлагат определени ресурси, които са тяхна собственост – земя, труд, 

капитал, и срещу това получават доходи. 

2) Функция на продавачите или фирмите е да създават блага и да ги 

придвижат до крайния потребител, т.е. производството и предлагането на 

стоки и услуги. В своята дейност те не само се стремят да възстановят 

направените разходи, но и да реализират печалба. Основният мотив в 

тяхното поведение е максимизирането на печалбата, която е разлика между 

получените от продажбата приходи и направените за производството 

разходи. За тази цел допринасят специализацията и сравнителните 

предимства. 

3)Държавата или правителството има неоспорима роля в 

икономическия живот. Тя трябва да подпомогне са отстраняване на 

негативните и подпомагане на позитивните ефекти на пазара, да регулира 

естествените монополи, да подпомага конкуренцията на частните пазари. 

Важна функция на държавата е и осигуряването на публични блага, 

преразпределението на доходите и  подпомагането на пълната заетост и 

осигуряване на ценова стабилност чрез провежданата от нея фискална и 

парична политика. Основни инструменти за извършването на тези функции 

са данъчното облагане, правителствените покупки, системата на 

трансферни плащания и др. 

Класификацията на видовете пазари се извършва въз основа на 

определени критерии: 

1)Универсални и специализирани – в зависимост от обхвата на 

видовете стоки; 
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2)Пазар на натурална размяна и пазар на парична размяна – в 

зависимост дали размяната е непосредствена или е с помощта на парите; 

3)Местен, национален и световен пазар – основава се на териториален 

принцип, но се свързва и с характера, качеството или обема на разменяните 

стоки; 

4)Постоянни и периодични пазари – в зависимост от трайността на 

стоката или поради сезонност на потреблението и производството; 

5)Официален, черен и скрит пазар – в зависимост от законността на 

сделките; 

6)Високоорганизирани пазари – световния пазар на златото и 

среброто, фондовата борса; 

7)Стоков пазар – осигурява всички необходими за крайното 

потребление на домакинствата блага; 

8)Пазар на ресурси – осигурява на бизнеса необходимите ресурси; 

9)Финансови пазари – институция, свързана с движението и 

използването на паричните средства във всички форми на проявлението им. 

Пазарът, независимо от неговата разновидност, осъществява функции 

като комуникационна, информационна, стимулираща. При 

осъществяването на тези функции на пазара действа  пазарния механизъм, 

който е механизъм на конкуренцията – координиращ механизъм, който 

противопоставя частните интереси на пазарните участници. 

 

1.2 Закони на търсене и предлагане. 

Търсенето е процес, свързан с формирането на поведението на 

потребителите  на даден пазар в зависимост от равнището  на пазарните 

цени, доходите на купувачите и техните предпочитания. 
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Индивидуалното търсене е търсенето на дадена стока от определен 

субект, детерминирано от ценови и неценови фактори или то е израз на 

поведението на всеки отделен купувач. 

 

Пазарното търсене е търсенето на една стока от всички потребители. Тук се 

има предвид индивидуалното поведение на всички купувачи на дадена стока 

при всички възможни цени. Така пазарното търсене е съвкупност от 

търсенето на всички пазарни субекти. 

Законът на търсенето изразява обратната зависимост между 

изменението на цената и търсеното количество от една стока при равни 

други условия. Ако цената намалява, потребителят увеличава търсеното 

количество. Колкото по-големи са количествата от потребяваната стока, 

толкова по-малка е полезността от всяка допълнителна единица от нея, 

защото потребностите на хората се задоволяват в по-голяма степен. Затова 

е логично при намаляване на полезността на благата при нарастващите 

количества, те да се придобиват на по-ниски цени. Това се илюстрира и с 

кривата на търсене – при движение по нея се изразява обратната зависимост 

между изменението на цената и изменението на търсеното количество, 

което обуславя отрицателния наклон на кривата на търсенето: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

цена на стоката P, лв/ед 

количество на стоката Q, 

ед 

D 
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Освен ценовата детерминанта, търсенето се определя и от множество други 

фактори, към които отнасяме измененията в доходите на потребителите; 

предпочитанията; цените на свързаните стоки, които биват заместващи 

и допълващи; очакванията на потребителите и броя на купувачите. 

Действието на който и да е от тези фактори води до изменение на търсенето, 

в резултат от което кривата на търсенето се измества. При нарастване на 

търсенето, кривата се измества надясно, а при намаляване – наляво: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Върху търсенето на стоки и услуги влияят и други фактори. Например 

доходите на домакинствата. За тъй наречените нормални стоки е налице 

положителна, права връзка между нарастването на дохода и търсенето на 

стоката/услугата. Т.е. при равни други условия, когато доходът на 

домакинството расте, расте и потреблението. 

Друг фактор, който влияе върху търсенето, са цените на останалите 

стоки, но връзката между конкретна стока и нейното търсене и цените на 

останалите стоки е различна, в зависимост от това дали става дума за 

допълващи стоки, за стоки заместители или за стоки, които нямат връзка с 

разглежданата стока или услуга. Ако в резултат на изменението на цената 

на стоката заменител се повиши или падне нейното търсене, то в 

противоположна посока ще се промени търсенето на заместващата я стока, 

P, 

лв/ед 

Q, ед 

D D
1
 

D
2
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а цената ѝ ще се промени в същата посока, в която се е променила цената на 

първата2. 

При допълващи се стоки, ако в резултат на измененията на една от 

допълващите стоки, се промени нейното търсене, то в същото направление 

ще се търсенето на другата стока, а цената ѝ ще се промени в посока, 

противоположна на цената на първата стока. Влияят се взаимно и цените, и 

търсенето на стоки, които на пръв поглед изглеждат независими. Когато се 

променят цените на стоки с нееластично търсене (хляб), то при равни други 

условия потребителят е принуден да отделя все по-голяма част от дохода си 

за тях и в резултат- намалява търсенето на стоки с дълготрайно търсене 

(еластични). 

Друг фактор, който влияе, са очакванията на индивидите. Много често 

очакването за инфлация стимулира търсенето и то расте, независимо че 

растат и цените. Влияние върху търсенето оказва и качеството на стоките. 

Това е свързано с аномалия, която се нарича "Веблен" и се появява при 

съмнение на потребителя, че цените са ниски, защото качеството е ниско. 

"Снобски ефект"- има групи, които, когато една стока поевтинее, 

спират да си я купуват, и започват да взимат по-скъпи стоки със същото 

предназначение, за да покажат, че са от друга група в обществото. 

Върху търсенето влияе цената на определена стока, доходът на 

населението, цените на останалите стоки, качеството, вкусовете и 

предпочитанията, техният брой и др. Когато става дума за ценовия фактор 

имаме движение по кривата на търсенето. Когато става дума за неценовия 

фактор (всички останали фактори), имаме цялостно изместване на кривата 

на търсенето вдясно и вляво. Различни домакинства могат да бъдат 

категоризирани към различни групи, в зависимост от равнището на 

доходите им. Те имат различна покупателна стойност. Когато обобщим 

                                                           
2 С. Ракарова, Пътеводител по микроикономика, НБУ, 2014 
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търсенето на определена стока или услуга, което всяко едно домакинство 

има, за всяко конкретно равнище на цената получаваме пазарно търсене на 

конкретна стока. 

Предлагането е процес, свързан с формиране на поведението на 

производителите в зависимост от равнището на пазарните цени и други 

детерминанти на предлагането. 

Индивидуалното предлагане е предлагането на дадена стока от даден 

субект, фиксирано от ценови и неценови детерминанти или то е израз на 

поведението на всеки отделен продавач. 

Пазарното предлагане е предлагането на една стока от всички 

продавачи. Има се предвид индивидуалното поведение на всички продавачи 

на дадена стока при всички възможни цени. Така пазарното предлагане е 

сбор от предлагането на всички пазарни субекти. 

Законът на предлагането изразява правата зависимост между 

изменението на цената и предлаганото количество от една стока при 

равни други условия. Всеки производител иска да максимизира ефекта от 

дейността си и в този смисъл цената има стимулираща роля. Ако тя расте в 

дадена сфера, производителите пренасочват ресурсите и увеличават 

производството с цел да увеличат приходите и съответно печалбата си. В 

същото време държат сметка и за алтернативните разходи, като, ако те 

растат, цената също трябва да расте. Кривата на предлагането графично 

илюстрира поведението на продавачите, като правата зависимост между  

цената и предлаганото количество обуславя нейния положителен наклон. 

Ако цената нараства, предлаганите количества също нарастват като по 

кривата това се илюстрира чрез преминаване от една точка към друга: 
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Предлагането се формира под влияние на цената, но зависи и от 

редица неценови фактори, които се отразяват главно върху разходите на 

производителите и с това ограничават нарастването на производството. Към 

тези неценови детерминанти отнасяме измененията в цените на ресурсите; 

технологиите и производителността; промените в цените на свързаните 

стоки; броя на производителите. Действието на който и да е от тези 

фактори води до изменение на предлагането и съответно до изместване на 

кривата на предлагането. Ако то нараства – кривата се измества надясно, а 

ако намалява – наляво: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Друг фактор, който влияе на предлагането, са производствените 

разходи. Колкото по-високи са те, толкова по-неизгодно за производителя е 

цена на стоката P, лв/ед 

количество на стоката Q, ед 
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да предлага стоката си при установилата се на пазара цена. Предлагането е 

в зависимост и от цените на останалите стоки. Връзката е обратна. 

Когато се разглежда директна връзка между цена и предлагано 

количество имаме движение по кривата на предлагането. Когато се изследва 

влиянието на неценови фактори, кривата на предлагане се измества 

цялостно. 

1.3. Пазарно равновесие  

Търсенето и предлагането на всеки пазар не се проявяват 

самостоятелно и независимо – те винаги си взаимодействат като се формира 

тенденция към тяхното изравняване. Пазарното равновесие е такова 

състояние на пазара, при което количеството на търсения продукт се 

изравнява с количеството на предлагания продукт. Цената, по която се 

осъществява балансирането на двете сили се нарича равновесна цена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако при определено състояние на пазара действителната цена не 

съответства на равновесната пазарна цена, се създават условия за 

възникване на пазарен излишък или пазарен дефицит. 

Изменението на пазарното равновесие е възможно в резултат от 

изменение на търсенето и/или на предлагането. 

1) Изменението на търсенето се формира под влиянието на неценови 

детерминанти, като, ако те са благоприятни търсенето се увеличава, а ако са 

P,лв/ед 

   3 

           2 

           1 

    1        2        3     Q, ед 
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неблагоприятни търсенето намалява и това се изразява в изместване на 

кривата на търсене съответно надясно или наляво. Независимо от това, как 

се изменя търсенето, равновесната цена и равновесното количество се 

изменят в едно и също направление, т.е. или едновременно се увеличават 

или намаляват. Например ако доходът на потребителите расте, те са склонни 

да увеличават потребяваните количества дори и при по-висока цена и 

обратно ако  доходът им намалява, те са склонни да ограничават 

потребяваните количества дори и при по-ниска цена. 

2)  Изменението на предлагането се формира под влияние на неценови 

детерминанти, като когато те са благоприятни, производителите увеличават 

предлагането и обратно – при неблагоприятни фактори намаляват 

предлагането. Това води до изместване на кривата на предлагане съответно 

надясно или наляво и независимо от това, на къде се мести тя, равновесната 

цена и равновесното количество се изменят в противоположни направления, 

т.е. ако едното нараства, другото намалява и обратно. Например ако 

разходите за производство намаляват, производителите са склонни да 

увеличават производството и при по-ниска цена. А ако производствените 

разходи се увеличават, то производителите ще намаляват производството 

дори и при по-висока цена. 

Взаимодействието между търсенето и предлагането и формирането на 

пазарно равновесие може да се анализира и в динамичен аспект – в поредица 

от последователни краткосрочни периоди. Това най-добре се представя чрез 

спиралата на пазарната реакция като чрез нея може да се установи реакцията 

на пазарните субекти при изменение на пазарните условия в зависимост от 

еластичността на търсенето и предлагането. Различават се завиваща се 

динамична спирала, развиваща се и спирала на постоянните колебания. При 

първия вид търсенето е с по-голяма еластичност от предлагането, при 

втория вид предлагането е по-еластично от търсенето, а при третия – 

търсенето и предлагането са с еднаква еластичност. 
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В краткосрочен период са възможни големи колебания в цените на 

определена продукция, т.к. пазарният механизъм не е съвършен. В такъв 

случай е необходимо да се намеси държавата като осъществи ценови 

контрол. Това може да стане по два начина: 

1) Въвеждане на максимални цени – осъществява се, когато търсенето 

на дадена стока е по-голямо от предлагането. Мотивите на правителството 

могат да бъдат намаляване темпа на инфлацията като цяло, преустановяване 

растежа на цените на дадена стока или защита на потребителите от 

действията на фирми, които са монополизирали предлагането на дадена 

стока. Тъй като максималната цена е по-ниска от равновесната, се създават 

предимства за потребителите на тази стока, но от друга страна се 

дестимулира предлагането, в резултат на което възниква хроничен дефицит. 

Наличието на свръхтърсене подтиква производителите да влошат 

качеството, появява се и черен пазар. Ако подобна цена действа 

продължително , производителите напускат бизнеса и така проблемът с 

дефицита се задълбочава. За целта държавата трябва да отпуска субсидия за 

производителя, която да му компенсира разликата, между по-високата 

пазарна и по-ниската регулирана цена: 

2)Чрез въвеждане на минимална цена се гарантира определена 

печалба за производителите, поради това че не се допуска цената да падне 

под определено равнище. Като правило минималната цена е по-висока от 

равновесната цена, към която би се стремил пазара при отсъствие на 

държавен контрол. Така се създават преференции в полза на 

производителите, което е за сметка на потребителите на съответната стока. 

Провеждането на подобна политика поражда хроничен излишък на 

съответните пазари. Възникващото свръхпроизводство може да се изкупи от 

държавата по минимални цени, но за това са необходими големи парични 

фондове. 
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 ТЕМА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО  

2.1. Ценов под и таван. 

2.2. Ценов под при заплащането на труда. 

2.3. Минимални работни заплати в ЕС 

2.4. Други основни икономически закони  

 

2.1. Ценов под и ценов таван 

Дефектите на пазарния механизъм се отстраняват чрез държавна 

намеса посредством ценов под и ценов таван, които тя декретира. При ценов 

таван държавата фиксира цената под равнището на равновесната. Тогава 

търсените количества превишават предлаганите и на пазара се наблюдава 

стоков дефицит. При подовите цени държавата ги фиксира над 

равновесните. Предлаганите количества превишават търсените и пазарната 

конюнктура се характеризира с излишъци на стоки. Пазарният излишък се 

формира, когато действителната цена е по-висока от равновесната, в 

резултат от което предлаганото количество е по-голямо от търсеното такова. 

Тази по-висока цена стимулира производителите, но ограничава 

потребителите, което води до увеличаването на стоковите запаси в 

складовете на производителите. Това ги кара да намалят пазарната цена и 

предлаганото количество, което стимулира към увеличаване на търсеното 

количество. Формира се т. нар. натиск на цените отгоре: 
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Пазарният дефицит /недостиг/ се формира, когато действителната 

цена е по-ниска от равновесната, в резултат от което търсеното количество 

е по-голямо от предлаганото. Тази по-ниска цена стимулира купувачите, но 

не е изгодна за производителите. Пазарният дефицит се свежда до 

намаляване на стоковите запаси в складовете на производителите, което 

предизвиква повишаване на цената, увеличаване на производството и 

съответно на предлаганото количество и в същото време принуждава 

потребителите да ограничат потреблението. Формира се т. нар. натиск на 

цените отдолу.   

Ценовите тавани се появяват като изискване на правителствата 

цените да не надвишават определено равнище. Ако ценовият таван е под 

равнището на свободно договаряните цени, възниква недостиг на дадените 

стоки или услуги. Недостигът, дефицитът е не само оскъдица на стоки и 

услуги - всички стоки са в ограничено количество. Но само онези с хронично 

ниски налагани ценови тавани са хронично недостатъчни. Предполага се, че 

при липса на ценови ограничения недостигът ще бъде рано или късно 

преодолян или чрез по-интензивно предлагане или чрез създаване на 

            P, лв/ед 
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заместители. Последиците от ценовите тавани са основно три вида, които 

могат да се появяват в различни вариации: 

А) Неценово регулиране на търсенето и предлагането - каквито са 

опашките и дискриминацията (например разпределянето на стоките за 

привилегировани групи потребители, или недопускането на външни за 

дадена юрисдикция предприемачи или работници до даден пазар); 

Б) Снижаване на качеството, за да се намалят разходите за продажба 

под даден ценови таван; 

В) Възникване на черен пазар, на който стоките и услугите се продават 

над цените установени със закон или друг нормативен акт със съответната 

премия за риска. 

 

2.2. Ценов под при заплащането на труда. 

При равновесната цена Pе потребителите искат да закупят точно 

количеството, което доставчиците на стоки и услуги искат да продадат. Ако 

P1 е най-ниската цена, която може законно да се иска, доставчиците желаят 

да продават Q1S, единици от продукта. Но при P1 потребителите желаят да 

купят само Q1D единици. Резултатът е излишък, причинен от разликата 

между Q1S и Q1D. Подходящият отговор на излишъка е някаква комбинация 

от намалено предлагане и увеличено потребление. При свободен пазар 

доставчиците предават тяхното разочарование, че не могат да продадат 

всичко, което биха предпочели, чрез намаляване на цената, която искат. 

Когато цената падне под P1 потребителите увеличават своето потребление, 

а доставчиците намаляват производството си. Това взаимно приспособяване 

продължава докато цената достигне PE, където решенията на 

производителите и потребителите са съвършено съгласувани. Но ценовият 

под P1 блокира това общуване между доставчици и потребители, пречейки 
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им да отговорят на излишъка по един взаимно изгоден начин. Положението 

на потребителите е явно влошено от ценовите подове. Те са принудени да 

плащат по-високи цени и потребяват по-малки количества, отколкото ако 

цените на пазарите бяха свободни. Минималните цени облагодетелстват 

доставчиците. Пример за минимална цена е минималната заплата (в този 

случай служителите са доставчици на труд, а работодателят е купувач или 

потребител). При наличие на минимална заплата се появява 

свръхпредлагане на труд - повече хора търсят работа, отколкото са 

предлаганите работни места. С тази минимална цена тези, които могат да си 

намерят работа, печелят, но също така има и увеличение на безработицата. 

Минималните заплати създават излишно предлагане, с което 

правителствата трябва да се справят. Най-прекият начин е правителството 

просто да изкупи излишното предлагане, което, в случая с труда, означава 

да се създадат работни места в обществения сектор. 

През 2004 в България със закон е създадена монополна Камара на 

архитектите в България, която има право да определя задължителни 

минимални цени за услугите, извършвани от архитектите. Официално 

обявеното намерение на привържениците на тази мярка е конкуренцията 

между архитектите да се осъществява на базата състезание за по-добро 

тарифна ставка, лв/ч         
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качество, а не за по-евтина работа. Реакцията на пазара е в намиране на 

формални средства за заобикаляне на минималните цени, например 

изкуствено изплащане на неустойки, така че практическото им въздействие 

е минимално. 

Но ценовите подове могат също да влошат положението на 

доставчиците. Някои доставчици могат да извлекат полза от ценовия под, 

ако могат да продадат цялото или по-голямата част от количеството, което 

биха желали при тази цена, но тогава други доставчици още по-малко ще 

имат възможност да продават толкова, колкото желаят. Само ако 

доставчиците на един продукт могат да продадат толкова, колкото желаят 

на ценовия под, за тях като група е възможно да бъдат по-добре, но само 

временно. Фермерите одобряват ценовото подпомагане на реколтата, 

защото правителство е готово да купува предлаганото количество, което 

фермерите не биха могли да продадат на цена, над пазарната. Но даже в този 

случай, ползата за доставчиците е само временна, защото конкуренцията 

между фермерите повишава разходите за правене на бизнес. Например, 

обаянието на надпазарните цени потиква фермерите да увеличат цената на 

земята. По този начин цената на земята включва ползите от ценовата 

подкрепа. Онези, които са владеели добра земеделска земя преди 

стартирането на програмата, са спечелили неочаквано, но онези, които са 

започнали да се занимават със земеделие след това и са платили повишената 

земеделска цена, не са. 

Законовото установяване на минимална заплата често е възприемано 

като ефективен начин да се повишат заплатите на ниско платените 

работници. За съжаление, тя, както всеки ценови под, създава излишък. В 

този случай, това е излишък от работници (доставчици на труд), повечето от 

които желаят да работят при минималната заплата, отколкото 

работодателите (потребителите на труд) желаят да наемат при тази заплата. 

Ние наричаме излишъкът, причинен от минималната заплата, 
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“безработица”. Един под на заплатите засяга работници, чиито способности 

са ограничени, предимно млади хора. Според някои изследвания средното 

ниво на безработица сред работниците под 25 години е три пъти по-високо 

от средното ниво на безработицата сред тези на 25 или повече. Младите хора 

имат най-добра възможност да подобрят техните икономически 

перспективи чрез развитие на умения, които увеличават тяхната 

производителност. За онези с най-малко предимства най- добрата надежда е 

трудов опит и обучение по време на работа. Минималната заплата 

ограничава броя на хората, които работодателите ще наемат за това, което е 

по съществото си обучение. Вземаме под внимание също така, че 

минималната заплата ограничава разходите за дискриминиране на 

неикономическа основа при наемане. С повече млади хора, кандидатстващи 

за работа, отколкото работодателите искат да наемат и при липса на законен 

начин за плащане на по-ниска заплата, не струва нищо да се изключат някои 

кандидати от разглеждане. Ако един работодател има избор между наемане 

на кметския син или едно бедно хлапе, което би се съгласило да работи за 

по-малка сума, почти е сигурно, че кметският син ще получи работата. 

Младият човек от едно богато семейство може да се очаква да има 

връзки, които правят възможно той да получи работа на минимална заплата, 

преди да влезе в колеж или университет или работа на непълно работно 

време докато е в колежа или университета. Бедното хлапе, чието 

образование в обществено училище прави ходенето му в колеж малко 

вероятно, е по-малко възможно да получи работа заради минималната 

заплата. Това хлапе би имало доста по-добър шанс, ако можеше да съобщи 

своето желание да работи чрез приемане на по- ниска заплата, което сега е 

незаконно. Въвеждането на ценови под, чрез минимална работна заплата 

/тарифна ставка на час/ води до допълнителна безработица. Допълнителната 

безработица от въвеждането на ценов под е равна на разликата NE - N1D. 

Политическото изискване за минималната заплата не произтича от ниско 
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платените работници. Днес синдикатите са най-активните поддръжници на 

повишаване на минималната заплата. Нечленуващите в синдикат ниско 

квалифицирани работници могат да се конкурират с квалифицираните 

работници от синдиката само чрез предлагане на техните услуги на по-ниска 

цена. Увеличаването на минималната заплата ограничава тази конкуренция, 

позволявайки на работниците от синдикатите да искат по-високи заплати, 

отколкото би било възможно да получат при други обстоятелства. 

2.3. Минимални работни заплати в ЕС 

Някои от държавите членки — основателки на ЕС, имат дълга 

традиция на гарантиране на национална минимална работна заплата за по-

нископлатената част от работната сила. От друга страна редица държави 

членки, включително Германия, Ирландия, Обединеното кралство и много 

от държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. или след това, 

въведоха едва наскоро законодателство за минималната работна заплата, 

докато шест от държавите членки от ЕС-28 не са въвели национална 

минимална работна заплата към 1 януари 2016 г. 

Обикновено минималните работни заплати са представени като 

месечни ставки на работните заплати в качеството им на брутни доходи, т.е. 

преди удържане на данъка върху доходите и социалноосигурителните 

вноски , дължими от наетите лица; тези удръжки се различават в отделните 

държави. 

Евростат публикува информация за размера на националната 

минимална работна заплата два пъти годишно. Тази информация отразява 

положението към 1 януари и към 1 юли на всяка съответна година. Поради 

това измененията на минималните работни заплати през периода между тези 

две дати се публикуват със следващото от двете годишни оповестявания на 

данни. 
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Минимални работни заплати за периода 2012-2017  

Източник: Евростат (earn_mw_cur) 

 

През януари 2016 г. 22 от 28-те държави — членки на ЕС (с 

изключение на Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция), са 

установили национална минимална работна заплата. Към 1 януари 2016 г. 

месечните минимални работни заплати се различават значително, от 215 

EUR в България до 1 923 EUR в Люксембург. Освен това национална 

минимална работна заплата е въведена в следните държави — кандидатки 

за членство в ЕС: Албания, Черна гора, бившата югославска република 

Македония, Сърбия и Турция. 

TIME/GEO 2012S2 2013S1 2013S2 2014S1 2014S2 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1

Belgium 1 472,42 1 501,82 1 501,82 1 501,82 1 501,82 1 501,82 1 501,82 1 501,82 1 531,93 1 531,93

Bulgaria 148,28 158,50 158,50 173,84 173,84 184,07 194,29 214,75 214,75 235,20

Czech Republic 312,01 318,08 308,30 309,91 309,62 331,71 337,58 366,35 364,90 407,09

Denmark : : : : : : : : : :

Germany (until 1990 former territory of the FRG): : : : : 1 440,00 1 440,00 1 440,00 1 440,00 1 498,00

Estonia 290,00 320,00 320,00 355,00 355,00 390,00 390,00 430,00 430,00 470,00

Ireland 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 461,85 1 546,35 1 546,35 1 563,25

Greece 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76 683,76

Spain 748,30 752,85 752,85 752,85 752,85 756,70 756,70 764,40 764,40 825,65

France 1 425,67 1 430,22 1 430,22 1 445,38 1 445,38 1 457,52 1 457,52 1 466,62 1 466,62 1 480,27

Croatia 374,31 372,35 400,67 395,67 398,31 395,61 398,90 408,48 414,45 433,35

Italy : : : : : : : : : :

Cyprus : : : : : : : : : :

Latvia 287,07 286,66 284,74 320,00 320,00 360,00 360,00 370,00 370,00 380,00

Lithuania 231,70 289,62 289,62 289,62 289,62 300,00 325,00 350,00 380,00 380,00

Luxembourg 1 801,49 1 874,19 1 874,19 1 921,03 1 921,03 1 922,96 1 922,96 1 922,96 1 922,96 1 998,59

Hungary 323,17 335,27 332,37 341,70 328,16 332,76 333,41 351,29 350,09 411,52

Malta 685,14 702,82 702,82 717,95 717,95 720,46 720,46 728,04 728,04 735,63

Netherlands 1 456,20 1 469,40 1 477,80 1 485,60 1 495,20 1 501,80 1 507,80 1 524,60 1 537,20 1 551,60

Austria : : : : : : : : : :

Poland 353,04 392,73 368,87 404,40 404,16 409,53 417,55 433,88 417,02 453,48

Portugal 565,83 565,83 565,83 565,83 565,83 589,17 589,17 618,33 618,33 649,83

Romania 157,26 157,50 179,36 190,11 205,34 217,50 234,77 232,10 276,34 275,39

Slovenia 763,06 783,66 783,66 789,15 789,15 790,73 790,73 790,73 790,73 804,96

Slovakia 327,00 337,70 337,70 352,00 352,00 380,00 380,00 405,00 405,00 435,00

Finland : : : : : : : : : :

Sweden : : : : : : : : : :

United Kingdom1 244,42 1 249,85 1 189,92 1 251,05 1 301,31 1 378,87 1 509,70 1 512,36 1 447,07 1 396,90

Iceland : : : : : : : : : :

Norway : : : : : : : : : :

Switzerland : : : : : : : : : :

Montenegro : : 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05 288,05

Former Yugoslav Republic of Macedonia, the: 199,48 198,95 213,62 213,04 213,72 226,69 223,08 232,28 231,40

Albania : : : 156,92 156,85 156,99 156,82 155,71 155,71 154,61

Serbia 234,90 239,24 236,28 235,31 232,90 235,05 235,51 233,57 233,37 249,69

Turkey 411,89 415,52 405,20 361,76 391,45 424,26 425,17 518,50 513,72 479,47

United States 998,15 952,46 960,76 911,22 920,10 1 035,06 1 123,13 1 154,28 1 131,93 1 192,17
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Държавите са разделени на три групи въз основа на равнището на 

минималната работна заплата. Първата група включва държави, в които 

минималните работни заплати са под 500 EUR месечно: в тази група влизат 

четири държави кандидатки (Албания, Черна гора, бившата югославска 

република Македония и Сърбия) и десет държави — членки на ЕС 

(България, Румъния, Литва, Унгария, Чешката република, Латвия, 

Словакия, Хърватия, Естония и Полша). 

Втората група обхваща пет държави — членки на ЕС (Португалия, 

Гърция, Малта, Испания и Словения), и Турция, като във всяка от тях 

минималните работни заплати са средни по размер, определени за целите на 

настоящата публикация като вариращи от 500 EUR до под 1 000 EUR на 

месец; следва да се отбележи, че във всички тези пет държави членки 

минималната работна заплата на практика е била под 800 EUR на месец. 

Третата и последна група включва седем държави — членки на ЕС 

(Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство, 

Ирландия и Люксембург), в които националната минимална работна заплата 

е била най-малко 1 000 EUR на месец; в тази група влизат и Съединените 

щати. 

Следва да се отбележи обаче, че в държавите от ЕС извън еврозоната, 

които са въвели минимални работни заплати (България, Чешката република, 

Хърватия, Унгария, Полша, Румъния и Обединеното кралство), както и 

Албания, бившата югославска република Македония, Сърбия, Турция и 

Съединените щати, валутните курсове са оказвали влияние върху 

равнищата и подреждането по размер на минималните работни заплати, 

изразени в евро. 

През последните години се наблюдава модел на относително слаби 

увеличения на работните заплати (задържане на нарастването на заплатите) 

в повечето европейски държави и много групи, представляващи 

работниците, заявяват, че покупателната способност и цялостният стандарт 
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на живот са се понижили. Някои политици, представители на работниците, 

групи за оказване на натиск и коментатори популяризират идеята за 

„европейска минимална работна заплата“ или национални минимални 

работни заплати, определени във всички държави — членки на ЕС. 

Равнищата на националните минимални работни заплати не се 

променят непременно всяка година и коригирането невинаги води до 

увеличение на минималната работна заплата — например през 2012 г. в 

Гърция равнището на минималните работни заплати се понижава като част 

от мерките за бюджетни ограничения, въведени от правителството. През 

същата година в Гърция беше преустановено действието на националното 

колективно споразумение и понастоящем националната минимална работна 

заплата се определя с решение на правителството. 

 

2.4. Други основни икономически закони 

Закон за намаляващата възвръщаемост  

Опитът показва, че ако прибавяме все по-големи количества от един 

фактор към фиксирани количества други фактори, пределната продукция 

(т.е. получената допълнително продукция за всяка допълнителна единица от 

променливата) може да се увеличава известен период от време. Но идва 

момент, когато всяка допълнителна единица от променливия фактор 

започва да забавя нарастването на продукцията, която накрая започва да 

намалява. Явлението е известно като закон за намаляващата възвръщаемост. 

Елементарен пример е, ако имаме дадена нива с определен размер и пуснем 

в нея да работи един човек, можем да очакваме дадено ниво продукция. Ако 

работниците станат двама, продукцията може да се увеличи повече от два 

пъти. Трети работник би я увеличил още повече. Обаче с прибавянето на 

повече работници, увеличаването на продукцията се забавя, а след това 

започва да намалява. Ако не беше така, светът можеше да се изхранва от 
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една единствена нива, като се наемат неограничен брой лица да я 

обработват. 

Стремежът на стопанските субекти е непрекъснато да разширяват 

границата на производствените възможности. За тази цел е необходимо да 

използват повече ресурси. За определен период обаче някои от ресурсите 

като земята и капитала са фиксирани, неизменни, а други като трудът или 

работната сила са променливи. За да се увеличи количеството на 

продукцията е необходимо към фиксираните ресурси да се приложат повече 

единици от променливите ресурси. Прираста на производството който се 

получава от използването на една допълнително вложена единица от 

променливия ресурс към фиксираните ресурси се нарича маржинален 

продукт (МР). Общата продукция се отбелязва с ТР. Когато МР стане равен 

на нула, растежът на общата продукция спира. Налице е количествена 

зависимост между две променливи величини (продукция и ресурси). Трудът 

(като фактор) се отбелязва с L.  

 

Брой 
работници, 

L 

Съвкупна 

продукция 

(брой изделия), 

ТР 

Прираст на продукцията спрямо 

прираста на заетостта  

(брой изделия на 1 работник),  

МР 

0 - - 

1 10 10 

2 25 15 

3 45 20 

4 67 22 

5 87 20 

6 97 10 

7 100 3 

8 100 0 

 

Тази зависимост е известна като закон за намаляващата 

възвращаемост: допълнителното количество продукция получено в резултат 
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на прилагане на една допълнително вложена единица от променливия 

ресурс към фиксираните ресурси при неизменна технология в даден момент 

започва да намалява. Когато прираста стане равен на нула е сигнал, че 

производството е наситено с променлив ресурс. Маржиналния продукт се 

определя по формулата: 

 

 

където, 

МР - пределна (маржинална) производителност на труда; 

ΔТР – изменение на произведената продукция; 

ΔL – изменение в броя на работниците 

Законът за намаляващата възвръщаемост се отнася до краткия срок, 

като се допуска, че най-малко един производствен фактор остава 

непроменен. Но в основата на закона има и две други предположения: 

 Всички единици от съответните фактори са с еднаква ефективност 

(намаляващата възвръщаемост не може да бъде обяснена с наемане на 

най-добрите работници в началото, а по-неспособните - по-късно). 

 Технологията остава непроменена. 

 

Закон за намаляващата пределна полезност 

Теорията за полезността е базирана върху предположението, че 

благото е делимо на части, потребява се в определен период от време и 

задоволява потребностите на индивидуалния потребител. 

Полезността като икономическа категория означава способността на 

продукта да удовлетворява определена потребност на хората. В 

икономическата наука е прието полезността да се пресмята като 

количествена величина. Потребителят дава преценки за полезността чрез 

измерване на полезния ефект на всяка съставна част (единица) от благото 

като ги подрежда в скали на полезността. Мерните единици се наричат 

L

TP
MP
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ютили (utils). Ако можем да разделим полезността на едно благо на отделни 

части (единици), то ютила е всяка отделна единица от полезността на 

благото за индивида. Ще приемем, че в категорията благо е включена 

категорията стока. 

Разграничават се обща, средна и пределна полезност на благата, а 

техните тенденции в процеса на потребление са взаимообвързани. 

Общата полезност (Total utility – TU) е мярка за удовлетвореност на 

купувачите при консумирането на стоки т.е. това е общо задоволяване на 

персоналните нужди чрез консумиране на отделни количества от стоки. С 

нарастване на количеството на благото или стоката общата полезност също 

нараства, но постепенно темпът на този прираст намалява. Това е така 

защото с нарастването на количеството на стоката потребността се насища 

и нейния интензитет намалява. 

Средната полезност (Average utility - AU) е удовлетворение от една 

единица от конкретното количество на стоката. Тя може да се определи като 

общата полезност се раздели на количеството на благото. С нарастване на 

количеството на благото средната полезност намалява, защото всяка 

единица от общото количество задоволява все по-малко интензивна 

потребност. 

Пределната полезност (Marginal utility - MU) е допълнително 

полученото удовлетворение от потреблението на всяка допълнителна 

единица от стоката или добавъчната полезност, получена при 

консумирането на добавъчните количества от отделна стока. Може да се 

определи чрез отнасяне на прираста на общата полезност към прираста на 

количеството на благото. Пределната полезност има тенденция към 

намаляване с добавянето на нови едници от благото пак поради това, че 

всяка следваща от тях задоволява във все по-ниска степен наситените 

потребности. 

 Q

TU
MU
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ΔТU – изменение на общата полезност при консумиране на стоката; 

ΔQ – изменение в количеството консумирана стока 

Пример за субективните преценки за полезността и динамиката им по 

отделни разновидности за хипотетичен потребител е даден в следващата 

таблица. 

Брой 

консумирани 

единици, 

Q 

Обща 

полезност,  

TU 

Средна 

полезност,  

AU=TU/Q 

Пределна 

полезност, 

MU=ΔTU/ΔQ 

0 0 - - 

1 20 20 20 

2 38 19 18 

3 54 18 16 

4 68 17 14 

5 80 16 12 

6 84 14 4 

7 84 12 0 

8 80 10 -4 

 

От данните в таблицата се вижда, че с увеличаването на броя на 

единиците от консумираното благо постепенно нараства и общата 

полезност на това благо за индивида. Установяваме, че с ръста на 

количеството от дадено благо общата полезност расте, но след определен 

момент този прираст се забавя. Следва процес на намаление на общата 

полезност (8 единици от благото са оценени общо с 80 ютила, т.е. с по-малко 

отколкото са оценени 7 единици). 

Средната полезност намалява с ръста на общата полезност и 

количеството консумирани единици, което показва, че в динамичен аспект 

всяка единица от нарастващото количество на благото донася средно по-

малко удовлетворение.  

В последната колона от таблицата са отбелязани намаляващите 

оценки на потребителя за всяка допълнително добавена единица от благото 



30 
 

в процеса на потребление. Първата добавена единица получава най-висока 

оценка, защото чрез нея се задоволява високо интензивна потребност. Чрез 

всяка следваща добавена единица потребителят насища все по-вече 

потребността си и нейния интензитет постепенно намалява. Допълнително 

добавената седма единица не допринася с нищо за удовлетворението, 

защото потребността вече е наситена (интензивността е нулева).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това явление е известно като "закон за намаляващата пределна 

полезност", чийто основен принцип е, че с увеличаването на броя 

(единиците) на консумираното благо или стока, допълнителната полезност, 

извличана от всяка допълнителна негова единица, намалява. Логично е, че 
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всяка следваща единица след седмата не е желана и се оценява с 

отрицателен знак (приемаме, че индивида не прави запас от благото). 

От графиката се вижда, че: 

Докато общата полезност нараства, пределната полезност намалява – 

първоначално с по-бавен темп, а след допълнителната пета единица от 

благото – с интензивен темп; 

Когато общата полезност достигне своя максимум, пределната 

полезност е равна на нула. Постигането на максимума в насищането на 

потребността означава, че е постигнат предела на потреблението. Когато 

общата полезност е намаляваща, пределната полезност е отрицателна 

величина. Всяка единица след седмата не е желана, тъй като потребителят е 

задоволил изцяло потребността си. 

Законът за намаляващата пределна полезност има пряко отношение 

към потребителския избор. Потребителят се ориентира към продукти (услу-

ги), чиято пределна полезност в дадения момент е относително по-висока. 

С намаляването на пределната им полезност те заемат по-малък относителен 

дял в потребителската кошница. Именно пределната полезност е и критерий 

(при равни други условия) за оценка на благото от потребителя, защото за 

него тази оценка се разпростира върху всички части (единици) от благото. 

Всеки индивид се нуждае от съвкупност от блага, чрез потреблението 

на които се осигурява възпроизводството на живота. При пазарни условия 

това са ограничени блага, които притежават свойството полезност. 

Количественото обхващане на тези чисто субективни оценки е от голяма 

значение за пазарното им проявление като търсене. При равни други 

условия, потребителят би бил субект от страна на търсенето на една стока 

само ако тя има за него полезност, т.е. задоволява неговите потребности. 

Парадоксът тук е, че дори стоки, които се определят като вредни за здравето 

на човек, от икономическа гледна точка също имат това свойство, след като 

задоволяват потребности и потребителя желае да ги притежава. 
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Закон за равните претеглени пределни полезности. 

В рамките на всеобщата ограниченост потребителят е ограничен 

главно поради бюджетните си възможности. Средствата, които той може да 

разходва за да задоволи разнообразни потребности със стоки  и блага са 

точно определени. Същата констатация може да се направи и за цените на 

стоките - те са такива, каквито пазара е определил. 

Субективната преценка за пределната полезност на едно блага по 

необходимост трябва да бъде съпоставена с пазарната й оценка, т.е. с 

нейната пазарна цена. Отнасянето на пределната полезност на благото към 

неговата пазарна цена има за резултат т.н. “претеглена пределна полезност”. 

За благото А например, претеглената пределна полезност е: MUA/PA. 

Смисълът на претеглянето е потребителят да свери своята преценка с тази 

на пазара. Ако двете съвпадат, то той взема решение за закупуване на 

стоката. Същото решение се взема, ако неговата преценка е по-висока от 

пазарната цена, но това може да се случи рядко, тъй като високите оценки 

на много потребители обикновено рефлектират и в по-високи пазарни цени 

за едно благо. Ако обаче преценката за пределната полезност е по-ниска от 

цената на стоката, потребителят не е склонен да купува от нея. Така 

решението за покупка е резултат от сложни съпоставки, за което допринася 

факта, че потребителят взема решение за покупка не на една, а на повече 

стоки и то в рамките на зададеното бюджетно ограничение. 

При избор на стоки, които притежават различна полезност за 

индивида и при необходимост от повече от едно благо или стока, той трябва 

да избира най-добрата комбинация между тях. В обхвата на средствата, 

които може да изразходва, потребителят ще съпоставя полезност на благата 

и техните цени. Изхождайки от предположението, че всеки потребител се 

стреми към максимум полезен ефект от потреблението, поведението на 
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консуматора се нарича максимизиране на полезността и постигане на 

равновесие за потребителя.    

Правилото за максимизиране на полезноста се свежда до изравняване 

на претеглените пределни полезности на всички стоки. 

 

 

 

Където, 

MU(1÷n) - пределни полезности на стоки от вида 1÷n; 

P(1÷n) – цените на стоките от вида 1÷n. 

Тъй като равновесното решение за покупка на всяка отделна стока 

изисква нейната пределна полезност да е равна на цената, то равновесието 

при покупка на множество стоки изисква равенство на претеглените 

пределни полезности на всички блага, а оттук и равенство спрямо 

пределната полезност на всеки лев похарчен за всяка стока. Условието за 

максимизиране на полезността се нарича още закон за равните претеглени 

пределни полезности. 

Разпределяйки финансовите ресурси за закупуване на различни блага 

от рационалния потребител се очаква стремежът му да бъде да получава от 

всяко ново придобито благо еднакво удоволствие за единица разход. 

Евтината стока с нисък потребителски ефект осигуряваща минимално 

удоволствие се купува от хората по-често и в по-големи количества. 

Скъпата стока с висок потребителски ефект се придобива в по-малки 

количества. 
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ТЕМА 3. ЕЛАСТИЧНОСТ 

3.1. Еластичност – определение и  видове.  

3.2. Ценова еластичност на търсенето. 

3.3. Ценова еластичност на търсенето и общи приходи. 

3.4. Кръстосана еластичност на търсене, ценова еластичност на дохода и 

предлагането. 

 

3.1. Еластичност – определение и видове.  

Еластичност на търсенето и предлагането е икономически термин за 

сбора от зависимости, които съществуват между следните две двойки 

пазарни показатели: 

 пазарно търсене / предлагане на дадена стока, 

 цена на стоката / доходи на потребителите. 

Еластичността на търсенето е зависимостта на количеството търсена 

продукция от факторите доходи и цени. Търсенето се нарича еластично, 

когато малки промени в цената на дадена стока или в доходите на 

потребителите се изразяват в големи промени на търсенето на тази стока.  

Съответно разглеждат се еластичност на търсенето по отношение на 

цената (ценова еластичност на търсенето) и еластичност на търсенето по 

отношение на дохода. Аналогично се дефинира еластичността на 

предлагането. 

Тъй като еластичността изразява динамика на относителни величини, 

тя се представя като коефициент, получен от процентни съотношения. В 

числителя стоят измененията, съответно, на количествата търсена или 

предлагана продукция, а в знаменателя - измененията на цената / дохода. 

Различните типове стоки и различните фактори, които влияят на 

връзката между ценовите равнища и обемите на търсене и предлагане, 
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обуславят формирането на понятията: висока еластичност, ниска 

еластичност и нееластичност. 

За търсенето се казва, че е нееластично, когато дори значителни 

колебания на цената на дадена стока не повлияват на нейното търсене (и 

съответно предлагане); като примери за нееластична стока често се дават 

животоспасяващите и животоподдържащите лекарства. Колкото повече 

обемите на търсене, а оттам и предлагане, на една стока зависят (при равни 

други условия) от колебанията на цената и или от доходите на 

потребителите, толкова по-висока е еластичността на нейното търсене и 

предлагане. Такива са например стоките на лукса. 

Еластичността може да бъде с положителен или с отрицателен знак, в 

зависимост от това еднопосочни или разнопосочни са динамиките на 

показателите в числителя и знаменателя (с други думи дали при 

нарастването на числителя, показателят също нараства или намалява). 

Отделно от това, дори при еднопосочна динамика, измененията могат да са 

с еднаква или различна динамика. Когато на единица процентна промяна на 

цените или доходите отговаря единица процентна промяна на търсенето или 

предлагането, то еластичността има коефициент 1. Коефициентът е по-

голям от 1, когато изменението на търсенето/предлагането е по-голямо от 

изменението в цената /доходите. 

 

3.2. Ценова еластичност на търсенето. 

Ценовата еластичност на търсенето (т.е. еластичност на търсенето по 

отношение на цената, price elasticity of demand) представлява отношението 

между процентното изменение на количеството търсени стоки към 

процентното изменение на цената. Зависимостта се изразява като: 
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Където, 

∆Q%- изменение в количественото търсене в проценти; 

∆P%-изменение в цената в проценти. 

Средната еластичност се изчислява по метода на средната точка. При 

пресмятането на ценовата еластичност се използва метода на т.нар.средна 

точка. Посредство този метод средната ценова еластичност на търсенето се 

определя като отношение на изменението на цените в началната и крайната 

точка към значението на цената, съответстваща на средната точка. 

 

 

 

Търсенето се нарича еластично, когато малки промени в цената на 

дадена стока или в доходите на потребителите се изразяват в големи 

промени на търсенето на тази стока. 

В зависимост от значението на коефициента на еластичност 

разграничаваме следните случаи: 

1. Еластично търсене - намалението на цената два пъти предизвиква 

нарастване на търсеното количество повече от два пъти. Еd > 1. 
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2. Симетрична еластичност - намалението на цената два пъти 

предизвиква нарастване на търсеното количество също два пъти. Еd = 1. 

3. Нееластично търсене - намалението на цената два пъти предизвиква 

нарастване на търсеното количество по-малко от два пъти. Еd < 1. 

4. Перфектна еластичност - най-незначителни промени в цената 

предизвикват нарастване на търсеното количество до безкрайност. Еd =∞. 

5. Перфектна нееластичност - търсените количества не реагират на 

каквато и да е промяна на цените. Еd =0. 

Илюстрация на различни случаи на еластичност на търсене според 

значенията на коефициента Еd е показана на графиката. 

 

Три основни фактора определят еластичността на търсенето: 

 мястото на стоката сред приоритетите на потребителите, 

 наличието и броят на евентуални стоки-заместители, 

 времевият хоризонт. 



38 
 

Когато дадена стока е от първа необходимост, например хляб или 

лекарство, тя проявява много по-ниска еластичност на търсенето, отколкото 

много други стоки. Дори голямо повишение на цената на хляба няма 

чувствително да промени търсенето му, поради мястото, което той заема в 

потребителската кошница. От друга страна, ако дадена стока има 

достатъчно много и достатъчно качествени заместители на пазара, 

повишаването на цената ѝ ще доведе до спад на търсенето към нея, тъй като 

потребителите ѝ ще се преориентират към стоките-заместители. На трето 

място, сравнителният анализ показва пряка зависимост между степента на 

проявление на еластичността на търсенето и времевия хоризонт: колкото по-

продължителен е периодът на постоянно изменяне на цената на дадена 

стока, толкова по-еластично става търсенето, поради ефекта на адаптация на 

потребителите към променящата се пазарна среда. 

Различните групи потребители могат да имат различна ценова 

еластичност на търсенето за един и същ продукт. Това явление в 

икономическата теория е известно като ценова дискриминация. Ценовата 

дискриминиция се характеризира с установяване за различни потрбители на 

различни цени за един и същ продукт. Когато ценовата еластичност на един 

продукт е различна за отделни групи, които лесно могат да се 

идентифицират, фирмите могат да увеличават приходите чрез определянето 

на различна цена за различни групи. 

Групите с еластичното търсене ще получат по-ниски цени, отколкото 

тези с нееластичното търсене.  

Потребителите, които могат да преминат от един продукт на друг без 

загуба на качеството или някои други атрибути, свързани с първоначалния 

продукт, ще бъдат много чувствителни към изменение на цената. Тяхното 

търсене ще бъде еластично. Тази група потребители ще купуват по-скоро 

заместители, а не оригиналния продукт, когато неговата относителна цена 

се увеличава. 
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В противоположност на това, потребителите, които имат малко 

заместители, тяхното търсене е относително нееластично. Те ще ограничат 

своето търсене преди всичко в рамките на първоначалнния продукт, 

въпреки че неговата цена е нараснала. В този смисъл, колкото един продукт 

има повече заместители, толкова е по-голяма ценовата еластичност на 

търсенето. 

При скъпите стоки, дори малко процентно изменение не техните цени 

може да вземе значителна част от дохода на домакинството. В резултат на 

това 1% увеличение на цената може да накара много домакинства да 

отложат покупката на желаната скъпа стока. 

При евтините стоки, на които се пада малка част от семейните 

разходи, по-високите им цени ще имат по-малък ефект върху купуваното 

количество. Изводът е, че колкото по-голяма част от бюджета на 

потребителя заема една стока, толкова по-еластично е нейното търсене. 

Ако времевият период е един час или ден, тогава търсенето на 

повечето стоки или услуги ще има ниска ценова еластичност. Обратно, 

когато търсенето обхваща една или няколко години, тогава за повечето 

продукти ще бъде с по-голяма еластичност. За един по-дълъг период от 

време търсенето е много по-еластично, защото то позволява на 

потребителите да променят своето поведение и да намерят заместители на 

желаната стока. В този смисъл колкото по-дълъг е разглежданият период, 

толкова по-еластично е търсенето на всеки продукт. 

 

3.3. Ценова еластичност на търсенето и общи приходи 

В зависимост от това, каква е еластичността на търсенето, определяме 

как се формира размерът на общия приход TR на производителя. Той зависи 

от равнището на цената и реализираното количество стоки TR = P.Q. Тази 
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зависимост може да се изследва при трите основни състояния на 

еластичност: 

1) Еластично търсене и общ приход – ако търсенето е еластично и 

цената намалява, общият приход се увеличава. В този случай 

производителят има интерес да намали цената. 

2) Нормално еластично търсене и общ приход – ако търсенето е 

нормално еластично и цената намалява, общият приход не се изменя. 

Производителят има интерес да поддържа стабилна цена, защото ако я 

намали, ще трябва да увеличи обема на извършваната работа, за да 

поддържа постоянно равнище на общ приход. 

3) Нееластично търсене и общ приход – ако търсенето е нееластично 

и цената намалява, общият приход също намалява. Производителят в този 

случай има интерес да увеличи цената. Независимо дали цената се 

увеличава или намалява, производителят максимизира общите си 

счетоводни приходи при нормална еластичност на търсенето. 

По-често се разглежда еластичността на търсенето и предлагането по 

отношение на цената. Ценовата еластичност е определяща за 

производствената и ценовата политика на фирмите. Това е така, понеже 

икономическият стимул на фирмите-производители е не да задоволяват 

някакво пазарно търсене, а да генерират печалба, а производството, 

предлагането и търсенето са само инструменти за изпълнението на тази цел. 

Стремежът на производителите е да оптимизират отношението между обем 

на производство и пазарна цена, така че при възможно най-малък обем на 

производство да се извлече максимална печалба. 

 

3.4. Кръстосана еластичност на търсене, ценова еластичност на 

дохода и предлагането. 

Кръстосана еластичност на търсене –Еc
d 
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   Дефинира се като отношение между относителното изменение в 

търсеното количество на една стока и относителното изменение в цената на 

друга стока. 

 Различаваме следните видове, в зависимост от стойностите на 

коефициента: 

Еc
d >0  Количественото търсене на една стока се променя в същата 

посока, както изменението в цената на друга стока. Случай на 

взаимозаменяеми стоки. 

Еc
d <0 Количественото търсене на една стока и промените в цената на 

друга стока се осъществяват в различни посоки. Случай на допълващи 

стоки. 

 

Ценова еластичност на търсене спрямо дохода –Еy
d 

Дефинира се като отношение между относителното изменение в 

търсеното количество на една стока и относителното изменение в дохода на 

купувача. 

 Различаваме следните видове, в зависимост от стойностите на 

коефициента: 

Еy
d >0. Случай на “нормална” стока т.е.при по-висок доход на 

купувача нараства и количеството, което се търси от нея.  

Еy
d <0. Случай на “малоценна” стока. Купувачът я оценява като по-

некачествена. 

Еy
d =0. Случай на “превъзходна” стока.  

Еy
d <1. Нееластичност на дохода. 

Еy
d >1. Eластичност на дохода. 

Еy
d =1. Eдиница еластичност на дохода. 

 

Ценова еластичност на предлагането –Еs 
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Ценовата еластичност на предлагането (т.е. еластичност на 

предлагането по отношение на цената, price elasticity of supply) представлява 

отношението между процентното изменение на количеството предлагани 

стоки към процентното изменение на цената.  

Ценовата еластичност на предлагането е обусловена от два основни 

фактора: 

 динамика на производствените разходи в сравнение с динамиката на 

обема на продажбите, и 

 времевият хоризонт. 

И двата посочени фактора са свързани със спецификите на 

производствената дейност и ценообразуването. Производителят се 

интересува не само от размера на цената, но и от нейната структура: 

инвестиционни и експлоатационни производствени разходи, амортизация, 

добавена стойност, печалба. В този смисъл повишаването на цената би 

представлявало стимул за повишение на предлагането само в случай, че това 

не става за сметка на прекомерно повишаване на разходите за производство. 

Ако динамиката на цената не може да стимулира производителя да предлага 

повече продукция, то предлаганата стока се характеризира с ценова 

нееластичност по отношение на предлагането. 

По отношение на времевия хоризонт, еластичността на предлагането 

има тенденция да нараства с увеличаване на периода. Причината за това е 

времето, което е необходимо на производителя да реорганизира процесите 

си на производство, за да реагира на ценовите изменения. Тази 

реорганизация се състои в наемането и обучението на допълнителен 

персонал, закупуване и внедряване на нова техника и нови технологии, 

разширяване на системата на дистрибуция и складова наличност и др. 

Различаваме следните видове, в зависимост от стойността на 

коефициента Еs:  

Еs <1- нееластично предлагане; 
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Еs >1- еластично предлагане; 

Еs =1- единица еластично предлагане; 

Еs =0- перфектна нееластичност на предлагане; 

Еs =∞- перфектна еластичност на предлагане. 

 

Обобщение на видовете еластичност е представено в следващата таблица: 

№ 
Вид на 

еластичност 

Възможни значения на 

коефициента на еластичност Е 

Случаи в зависимост от 

коефициента на еластичност 

1 

Ценова 

еластичност 

на търсене 

Е
d
 > 1 Еластичност 

Е
d
  < 1 Нееластичност 

Е
d
  = 1 Единица еластичност 

Е
d
 =∞ Перфектна еластичност 

Е
d
 =0 Перфектна нееластичност 

2 

Обратна 

(кръстосана) 

еластичност на 

търсене 

Е
c

d
>0   Заместваща стока 

Е
c

d
<0   Допълваща стока 

3 

Ценова 

еластичност 

на търсене 

спрямо 

дохода 

Е
y

d
 >0.  Нормална  стока 

Е
y

d
 <0 Малоценна стока 

Е
y

d
 =0 Превъзходна стока 

Е
y

d
 <1 Нееластичност на дохода. 

Е
y

d
 >1 Eластичност на дохода 

Е
y

d
 =1 Eдиница еластичност на дохода. 

4 

Ценова 

еластичност 

на предлагане 

Е
s
 > 1 Еластичност 

Е
s
  < 1 Нееластичност 

Е
s
  = 1 Единица еластичност 

Е
s
 =∞ Перфектна еластичност 

Е
s
 =0 Перфектна нееластичност 
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ТЕМА 4. ПРОИЗВОДСТВО, РАЗХОДИ И ПЕЧАЛБИ 

4.1. Производство и производствена функция  

4.2. Производствени разходи и приходи. 

4.3. Икономически разходи и печалба. 

 

4.1. Производство и производствена функция 

  Производствена функция 

Икономическите блага се произвеждат от оскъдни ресурси. При 

различни комбинации от тези ресурси могат да се произвеждат различни 

количества блага, затова пред тези които вземат решения в производството 

стоят множество въпроси. Един от тях е каква комбинация от ресурси да се 

използва, за да се произвежда даден продукт. Вторият важен въпрос е при 

дадена комбинация на ресурсите как ще се променят разходите за различни 

количества произвеждан продукт. Третият важен въпрос е какви 

съответствия ще са входящите и изходящите финансови потоци, за да може 

формално да се оптимизират финансовите резултати. И най-добрия 

мениджър се изправя пред различни ограничения в карткосрочен и 

дългосрочен период. Производството е по-малко гъвкаво и по-малко 

приспособимо в краткосрочен, отколкото в дългосрочен период. Основния 

проблем е да можем да си отговорим на въпроса какво струва всяко едно 

решение, като се отчита оскъдността на производствените ресурси, 

алтернативите за избор и стремежа към минимален разход и максимална 

изгода.  

Производството е процес на изпозване на определена комбинация от 

производствените ресурси - труд, земя и капитал, в резултат на което се 

получават икономически блага.  

Трудът е неизменно условие за съществуването на обществото. Той 

представлява целенасочена дейност на човека за видоизменение на 
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предметите на природата с цел удовлетворение на човешките потребности. 

Според своята сложност трудът се разделя на рутинен и творчески, като 

творческия е по-продуктивен. Трудът е процеса на разход на физическа и 

психическа енергия, докато работната сила е способността към труд. Тя е 

съвкупност от физически и умствени качества, които човекът притежава.  

Капиталът са всички онези неща, продукт на икономическата дейност, 

които не служат за лично потребление, а са предпоставка за осъществяване 

на по-нататъчно производство и получаване на доход. От веществена гледна 

точка в него могат да се откроят сложни компоненти:  

- сгради и съоражения с производствено предназначение 

- машини и съоръжения, които вършат производство в течение на дълъг 

период от време. 

Това са съставките за основен капитал. Те участват продължително в 

производството, в резултат на което постепенно се износват. Има елементи 

на капитала, които възстановяват на веднъж стойността си при реализацията 

на готовия продукт.  

Земята като фактор на производството се третира много широко като 

съвкупност от плодородие, климат,  географско положение, природни 

ресурси и т.н. Само в своето единство и в определено съответствие тези три 

фактора могат да водят до нараствщи темпове на производството.  

Производствения процес протича в условие на кооперация и 

разделение на труда. Разпределението на труда предполага нарастваща 

специализация, при което производствения процес се раздробява фази. 

Индивидите се специализират само в определени операции или в 

производството на определени детайли. Кооперацията на труда предполага 

все по-тесни взаимо връзки между специализиращи се предприятия. 

Предприемачеството също е важен производствен фактор, който 

наред с труда, земята и капитала има съществено значение за 

производствения процес. Адам Смит смята, че предприемачът е собственик, 
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готов на икономически риск заради резлизацията на някаква търговска идея 

и получаването на печалба. Той сам планира и организира производството 

и се разпорежда с неговите резултати. В по-късните постановки на Йозеф 

Шумпетер и Фридрих Хайск предприемачът е своеобразен тип собственик, 

за който главното е използването на многообразни пазарни възможности и 

осъществяването на новаторски идеи. С тези виждания предприемаческите 

функции много се разширяват. Те вече не са само ресурс, свързан с 

мобилизация на производствените фактори, но вече са и творчески. 

Предприемачеството е новаторство. 

Съществува определена технологична зависимост между разходите и 

обема на произведената от фирмата продукция. Тя може да се опише чрез 

така наречената производствена функция.  

Производствената функция отговаря на въпроса - какво миниимално 

количество продукция може да се произведе при определен набор от 

производствени фактори или какво минимално количество от ресурси 

трябва да се привлече, за да се произведе дадено количество продукт.  

Производствената функция е техническата връзка между 

максималния обем продукция, който може да се произведе от всяко едно 

количество специфични входящи ресурси (или производствени фактори). 

Количественото съотношение на факторите за производство се обуславя от 

технологични, организационни, управленчески и други промени: 

 

   Q=f(x1, x2, xi, xn), 

Където, 

Q е количество произведена продукция; 

xi-количеството на i-тия ресурс; 

n-броят на ресурсите. 

Или производствената функция показва връзката между обема на 

продукта и факторите за производство при оптимално икономическо 
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поведение на фирмата при определено технологично равнище и при дадено 

техническо знание и умение на работната сила. При дадени цени на 

производствените фактори при минимални производствени разходи, 

производствената функция показва и какво количество фактори ще се търси 

на пазара. В своята икономическа дейност фирмата учатва в два пазара - 

този на факторите на производството, от където си набавя нужните ресурси, 

и стоковия пазар, където продава готовия си продукт. Взаимовръзката 

между тези два пазара зависи от производствената функция. От нея се 

обуславят и доходите на учстниците в производството. 

При комбинирането и взаимодействието между факторите на 

производство К и L, можем да постигнем определен обем продукция, като 

за всяко количество произведена продукция е необходимо определено 

количество от всеки от двата фактора. Едно и също количество може да бъде 

произведено при различни комбинации и количества от факторите.  

 

 

където:  

а е параметър, привеждащ факторите за производство в съпоставим вид с 

обема на продукцията; 

- факторът “време”, отчитащ обикновено технологични изменения в 

производството; 

α, β и λ - коефициентите на еластичност на факторите капитал, труд и време; 

е – Неперово число. 

При анализ на производството при основа на производствената 

функция е необходимо да се ограничават кратък и дълъг период. Критерии 

за това ограничаване е наличието или отсъствието на фиксиран фактор. В 

кратък срок при наличието на фиксиран фактор се проявява законът за 

намаляващата възвръщаемост на факторите. 

 

 etLaKQ 

et
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4.2. Производствени разходи и приходи. 

Производствени разходи 

Всяко производство се съпътства от разходи. Величината на разходите 

зависи от възможностите за промяна на заетите ресурси. Разходите на 

фирмата представляват паричния израз на изразходваните ресурси, които тя 

използва за производството на продукцията. Общият размер на разходите на 

фирмата се установява като се умножи количеството на използваните 

производствени фактори по техните пазарни цени. Според това, дали 

разходите са свързани с осъществяването на производствена или 

непроизводствена дейност, различаваме: производствени разходи 

(себестойност) и непроизводствени разходи. 

Според това дали зависят или не от обема произвеждана продукция, 

разходите се делят на:  

-постоянни разходи (fixed cost) – FC; 

-променливи разходи (variable cost) – VC;   

-общи разходи (total cost) – TС. 

Общите разходи са сума от постоянните и променливите разходи: 

 TС = FC + VC. 

В краткосрочен период разходите на фирмата се делят на постоянни и 

променливи. 

Постоянни разходи (FC) са тези разходи, чийто размер не зависи от 

обема на произвежданата продукция. Източник на постоянни разходи е 

използването на неизменни (фиксирани) фактори на производството. 

Общият размер на тези разходи е един и същ, независимо от това какво 

количество продукция произвежда фирмата. Нещо повече, те присъстват, 

дори когато фирмата преустанови производството си в краткосрочен 

период. Такива разходи са амортизационните отчисления, лихвите по 
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кредитите, лизинговите вноски, наемите, част от административните 

разходи (възнаграждение на мениджърите, счетоводителите, охраната) и др. 

Променливи (VC) са тези разходи, чийто размер се изменя в зависимост от 

количеството произвеждана продукция. Общите променливи разходи 

представляват сумата от плащанията на фирмата за използване на 

променливи ресурси в процеса на производството. По тази причина те 

нарастват заедно с обема на производството, а при липса на такова те са 

равни на нула. Към променливите разходи могат да се отнесат средствата за 

работна заплата на наетия персонал, разходите за суровини, материали, ел. 

енергия, горива, транспорт и др. 

 

 

Общите разходи (ТС) представляват съвкупността от всички разходи, 

които фирмата прави за производството на определен обем продукция. 

Ако разходите се определят за единица продукция, се наричат средни 

или относителни и се делят на: 

- средни постоянни разходи (average fixed cost) - AFC,  

- средни променливи разходи (average variable cost) -AVC,  

- средни общи разходи (average total cost) – ATC.  

Q 

FC 

VC 

TC 

FC 

C 
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Изпълнено е равенството ATC=AFC+AVC. 

 

 

 

Пределните разходи (Marginal Costs  MC) се дефинират като 

отношение между изменението на общите или променливите разходи и 

изменението в количеството продукция, т.е. 

 

 

 Взаимното разположение на кривите, които 

изразяват видове разходи, се подчинява на следните закономерности: 

 Кривите на AVC, ATC  и MC са U – образни, което се обуславя 

от закона за намаляващата възвръщаемост.  

 Минимумите на кривите MC, AVT  и ATC са разположени 

винаги така, че този на МС е най-вляво, след което следват тези 

на AVC и на АТС. 

 Кривата на МС пресича кривите на AVC и ATC в най-ниските 

им точки, т.е. в минимумите. 
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Приходи на фирмата 

Приходите на фирмата се образуват от паричните постъпления, които 

тя получава от продажбата на произведената готова продукция. Те 

представляват поток от парични средства, постъпващи във фирмата за 

определен период от време. 

Размерът на приходите зависи от количеството на реализираната 

продукция и от цената на единица продукция. Тези два фактора са под 

влияние на особеностите на формиране на търсенето на продукта на 

фирмата и механизма на образуване на цената, които са различни при 

различните видове пазари. 

При анализа на приходите се използват три разновидности:  

 Общият приход (TR) представлява общата сума от паричните 

постъпления, която фирмата получава от продажбата на своята 

продукция за определен период от време. Размерът му се 

определя като произведение от количеството реализирана 

продукция и цената на единица продукт. 

   TR = Q . P 

Ако цената, по която фирмата продава своята продукция, е постоянна, 

общият приход ще расте равномерно с една и съща величина след всяка 

единица реализирана продукция. 

 Средният приход (AR) е паричното постъпление от продажбата 

на единица продукт през даден период (ден. месец и пр.) 

Определя се като отношение между общия приход (TR) и 

количеството продукт (Q), т.е. AR = TR:Q. След като се замести TR се 

получава AR = p.Q / Q = p, т.е. средният приход е равен на продажната цена 

на единица продукт. 

 Пределният приход (MR) е добавъчният приход от всяка 

допълниелно продадена единица продукт. Проявява се като 
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прираст на общия приход (ΔTR), отнесен към прираста на 

продуктовото количество (ΔQ), т.е. MR =ΔTR : ΔQ. 

Печалбата е разлика между общите приходи и общите производствени 

разходи на фирмата за даден период. След като фирмата изплати всички 

разходи, остава чистата печалба. 

 

4.3. Икономически разходи и печалба.  

Икономическият подход към разходите на фирмата се изразява в това, 

че те се разглеждат като алтернативни разходи. Чрез алтернативните 

разходи се обхващат както преките плащания, така и пропуснатите доходи, 

които понася фирмата, за да осигури необходимите за своята дейност 

ресурси. Алтернативните разходи са равни на възнаграждението, което 

може да се получи за дадени ресурси при тяхното най-добро използване. 

Има два вида разходи: явни и неявни. Явни разходи отразяват се в 

счетоводните сметки. Те са плащания към външни за фирмата доставчици 

на ресурси и затова се определят като външни разходи (разходи за суровини, 

материали, горива, енергия, транспорт, РЗ и др.). Неявни (вътрешни) 

разходи -равни са на алтернтивните разходи за използване на тези ресурси, 

които производителят вече притежава и следователно не е нужно да ги 

наема или купува. 

Разграничават се счетоводна и икономическа печалба.  

Счетоводна печалба е разликата между общия приход и явните 

разходи на фирмата. Използва се при определяне данъчните задължения на 

фирмата. Счетоводната печалба е равна на разликата между обшия приход 

и явните (т.е. изразените във фактическите парични плащания) разходи на 

фирмата. Тя се използва при определяне на данъчните задължения на 

фирмата. От гледна точка на икономическия анализ, обаче, това 

определение на печалбата не е задоволително. То завишава действителният 
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размер на възвръщаемост на цялата съвкупност от ресурси, които използва 

фирмата, тъй като в него не се отчитат пропуснатите доходи, свързани с 

използването на ресурсите на собственика. 

Икономическата печалба се различава от счетоводната с размера на 

неявните разходи.  

Положителната разлика между общия разход на фирмата и пълния 

размер на нейните икономически разходи (явните и неявните) образува 

икономическата печалба на фирмата. Тя е добавъчната печалба, която се 

получава, след като фирмата покрие всичките си разходи, в това число и 

вътрешните разходи по използването на собствените си ресурси. По своята 

същност тя е възнаграждение за иновациите, риска и пазарната власт. 

Печалбата е условие за финансова стабилност на фирмата и гаранция 

за нейната устойчивост. Печалбата на фирмата може да се разглежда и като 

показател за успешно присъствие на пазара и ефективността от 

функционирането на фирмата. Нейното максимизиране, при зададени цени 

на производствените фактори, зависи от пазарната структура, на която 

функционира фирмата.  

Според неокласическата теория фирмите следват универсалното 

правило определяйки такъв обем на производството, при който 

допълнителните (маржинални) разходите за производството на последната 

единица продукт се изравнят с допълнителните (маржинални) приходи, от 

нейната продажба на пазара. 
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ТЕМА 5. ВИДОВЕ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ. ПАЗАР НА 

СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ  

5.1. Пазарна структура: същност и видове. 

5.2. Характеристика на конкурентните пазари. 

5.3. Крива на търсенето и на пределния приход на фирмата съвършен 

конкурент.  

5.4. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция.  

5.5. Крива на предлагането при съвършена конкуренция.  

5. 6. Пазарът на съвършената конкуренция в неговата цялост. 

 

5.1. Пазарна структура: същност и видове. 

Пазарната стратегия на фирмата, която води до максимизиране на 

печалбата зависи от пазарната структура, при която тя осъществява 

дейността си. Под понятието пазарна структура икономическата теория 

разбира съвкупността от характеристики на един пазар, които определят 

конкурентното му равнище. Най-важните сред тях са: 

-броят и размерът на фирмите на пазара; 

-степента на еднородност или разнородност /диференциация/ на 

продукта; 

-наличието или отсъствието на бариери при навлизане или напускане 

на пазара; 

-достъпност на пазарната информация и др. 

Всяка пазарна структура се характеризира и с определена степен на 

конкурентност, която отразява степента на влияние на отделната фирма 

върху пазарната цена или други условия, при които се продава нейният 

продукт. Колкото по-малко е влиянието на индивидуалната фирма върху 

пазара, толкова по-конкурентна е структурата на пазара. 
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В икономическата литература се разграничават два основни типа 

пазарни структури: съвършена и несъвършена. 

Под несъвършена конкуренция се разбира пазар, на който отделните 

производители могат да оказват някакво въздействие върху цената. При 

несъвършената конкуренция всички фирми упражняват пазарна власт, т.е. 

могат да увеличават цената, без да загубят цялото търсене на своя продукт. 

В зависимост от размера и начина на упражняване на пазарна власт се 

разграничават няколко основни разновидности на несъвършена 

конкуренция: монопол, олигопол и монополистична конкуренция. 

Монополът е пазарна структура, при която един единствен 

производител задоволява цялото пазарно търсене. При олигопол на пазара 

съществуват малко на брой, но големи производители, като 

производствените решения на всеки един от тях пряко влияе върху 

икономическите резултатите на всички останали. Монополистичната 

конкуренция е пазарна структура, при която голям брой производители, се 

конкурират на основата на разнороден продукт, което създава 

предпоставки, за установяване на пазарна власт.  

Съвършената конкуренция и чистият монопол са две 

противоположности, които обаче се срещат рядко в практиката.  

 

5.2. Характеристики на съвърщената конкуренция 

Под съвършена конкуренция се разбира пазарна структура, при която 

нито един индивидуален производител не е в състояние да оказва влияние 

върху цената. Този тип пазарна структура се отличава със следните 

особености: 

1) В отрасъла съществуват голям брой фирми, всяка от които 

представлява малка част от отрасловото производството и предлагане. 

Такъв род структури са известни като атомистични, тъй като се състоят от 
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голям брой малки фирми. В следствие от това фирмата не среща проблем с 

реализацията на продукта си, а нейните решенията не влияят на пазарните 

резултати на другите фирми в отрасъла. 

2) Производителите създават и се конкурират на основата на 

еднороден (хомогенен) продукт. Благата не се различават по качествени 

характеристики. В следствие от това продуктите на отделните фирми са 

перфектни заместители помежду си, а провеждането на неценова политика 

(например реклама, промоции и т.н.) се обезсмисля. 

3) Фирмите не могат да провеждат своя собствена ценова политика и 

да прилагат механизмите на ценовата конкуренция. Те приемат цената за 

външно зададена и формирана при сблъсъка на пазарното търсене (хилядите 

малки потребители) с пазарното предлагане (хилядите малки 

производители). 

4) Достъпът до отрасъла е свободен. Съществува мобилност на 

ресурсите. Няма пречки за свободното влизане или излизане на фирмите от 

отрасъла.  

5) Купувачите имат пълна информация за стоките на пазара и техните 

характеристики, така че са наясно, че продуктите на различните фирми са 

едни и същи. 

 

5.3. Крива на търсенето и на пределния приход на фирмата 

съвършен конкурент. 

При съвършена конкуренция трябва да се прави разлика между крива 

на търсенето на отрасъла и крива на търсенето на отделната фирма. Кривата 

на търсенето на отрасловия пазар има познатата форма на всяка крива на 

търсенето. Фирмата съвършен конкурент, обаче, се сблъсква със свое 

индивидуално търсене, което се характеризира с безкрайна еластичност. С 

други думи, независимо какви количества продава, за всяка една единица тя 
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получава точно равновесната пазарна цена. Ако фирмата се опита да 

установи по-висока цена, тя няма да продаде нито една единица от своя 

продукт, защото потребителите ще се преориентират към продуктите на 

нейните конкуренти, които по допускане са хомогенни и следователно 

перфектни заместители. Така фирмата ще загуби цялото си индивидуално 

търсене. От друга страна, докато фирмата съвършен конкурент може да 

продаде кое да е количество на текущата пазарна цена, тя няма интерес да 

намалява цената, на която продава, тъй като ще се лиши от част от 

приходите си, респективно - ще намали своята печалба. 

 

 

 

 

 

 

  

Ако фирмата се сблъска със съвършено еластична крива на търсенето, 

то как се изменят нейните общи, средни и пределни приходи? В следната 

таблица са представени приходите на една примерна фирма съвършен 

конкурент, продаваща продукта си при равновесна пазарна цена от 5 лв. 

Количество 
(Q) 

Цена 
(P) 

Общ приход 
(TR) 

Среден приход 
(AR) 

Пределен приход 
(MR) 

1 5 5 5 5 

2 5 10 5 5 

3 5 15 5 5 

4 5 20 5 5 

5 5 25 5 5 

 

 

Q 

P P 

Q 

D 

d 



58 
 

Изчисленията показват, че когато цената е фиксирана, средният и 

пределният приход на фирмата не се изменят с обема на производството 

(продажбите) и са винаги равни на пазарната цена: 

АR = MR = P 

Общият приход, за разлика от средния и пределния, нараства 

пропорционално на нарастването на производството (продажбите). 

Зависимостите в приходите на фирмата могат да се представят графично по 

следния начин: 

 

 

 

  

 

 

5.4. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция. 

Краткосрочен период 

Основният въпрос, на който икономическата теория следва да 

отговори, е какво трябва да прави фирмата съвършен конкурент, за да 

максимизира своята печалба? От анализа на условията на пазара на 

съвършената конкуренция стана ясно, че отделната фирма не може да 

провежда собствена ценова или неценова политика. Следователно, 

поведението на фирмата се свежда до определянето на такъв обем 

производство, който да осигури максималната възможна печалба, при 

зададените условия. При определянето на оптималния обем на 

производството фирмата сравнява пределният си разход с пределния приход 

за всяка единица произведен продукт. 

Q 

ТR 
 

Q 

TR 

AR  = MR = P 

2 4 

10 

20 

5 
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Q TC TR MC MR PR 

0 10 0 * 10 -10 

1 14 10 4 10 -4 

2 16 20 2 10 4 

3 20 30 4 10 10 

4 26 40 6 10 14 

5 34 50 8 10 16 

6 44 60 10 10 16 

7 56 70 12 10 14 

 

От таблицата се вижда, че увеличаването на производството 

увеличава и печалбата на фирмата до един момент, след който тя започва да 

намалява. Причината за това е намаляващата ефективност на 

производството (бързо нарастващите разходи) в кратък период, следствие 

законът за намаляващата възвръщаемост. Докато приходите на фирмата 

нарастват правопропорционално с размера на пазарната цена, 

маржиналният разход за всяка следваща единица расте с все по-бързи 

темпове, заради закона за намаляващата възвръщаемост. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ако фирмата произвежда обем продукция (Q1), за който MC < МR, 

това означава, че допълнителният разход, свързан с производството на 

последната единица, е по-малък от допълнителния придход, от нейната 

продажба. Следователно, фирмата има интерес да произвежда всяка 

MC 

Q 

P 

Qe Q2 Q1 

Е B 

A 

C 

D 

MR=P 
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единица, за която MC < МR, тъй като тя ще й донесе допълнителна печалба, 

в противен случай ще пропусне печалба с размера на фигура АВЕ. 

Ако фирмата произвежда обем продукция (Q2), за който MC > МR, 

това означава, че допълнителният разход, свързан с производството на 

последната единица, е по-голям от допълнителният придход, от нейната 

продажба. Следователно, фирмата няма интерес да произвежда единици 

продукция, за които MC > МR, тъй като това ще намали печалбата й с 

размера на фигурата DCE. 

Фирмата ще бъде в равновесие и ще максимизира печалбата си, 

ако произвежда такъв обем продукция, за който разходът, свързана с 

производството на последната единица продукт, е равен на прихода, от 

нейната продажба. 

MC = MR 

Горното равенство представлява универсално правило за 

максимизиране на печалбата. Тъй като при съвършена конкуренция MR = 

AR = P, то може да се сведе до следното равенство: 

МС = Р 

Графично, това условие се изразява чрез точката, в която MR пресича 

MC. 

Правилото за определяне на равновесното производство съвсем не 

означава, че фирмата винаги ще има печалба. Тъй като цената е зададена от 

пазара и извън контрола на фирмата, в кратък период в зависимост от 

нейното равнище фирмата може да реализира както икономическа печалба, 

така и загуба. Възможни са следните четири варианта: 

1) Ако цената се установи на равнище Р1, фирмата ще произвежда 

обем продукция в размер Q1, следвайки правилото Р = МС. Тъй като цената, 

на която фирмата продава всяка единица, е по-висока от разходите за 

нейното производство (АТС), фирмата реализира икономическа печалба 
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(profit-optimization point). Нейният размер е представен графично чрез 

лицето на защрихованият правоъгълник. 

 

2) Ако пазарната цена се понижи до равнище Р2, фирмата ще намали 

производството си до размер Q2. При тази ситуация разходите, които прави 

фирмата за производството на една единица продукт (АТС), са равни на 

цената, на която е принудена да ги продава. Нещо повече, фирма работи не 

къде да е, а точно при своя икономически капацитет. Следователно, ако 

пазарната цена се установи на равнището на минималните средни общи 

разходи на фирмата (АТС = Р), то тя ще реализира нормална (нулева) 

печалба (break-even point). 

3) При цена Р3 кривата на фирменото търсене (респективно пределния 

приход) ще лежи под тази на средния общ разход. Следователно, фирмата 

ще понася загуби, тъй като производствените й разходи ще бъде по-големи 

от приходите от продажби. Възниква въпросът, възможно ли е в 

краткосрочен период фирмата съвършен конкурент да работи, въпреки че 

понася загуби и ако е възможно защо? 

В краткосрочен период разходите на фирмата се делят на постоянни и 

променливи. Постоянни са тези, които фирмата е длъжна да покрива, 

независимо от това дали произвежда или не (например месечен наем, лихви 

АТC 

АFC 

АVC 

MC 

Q 

C 

Q3 Q2 

E1 

E2 

E3 

Q1 

Р1 

Р2 
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по кредит, лизингови вноски и т.н.). Ако фирмата вземе решение да 

преустанови производството, тогава нейните загуби ще бъдат равни на 

постоянните й разходи. 

Когато AVC < Р < АТС фирмата произвежда и продава всяка единица 

на загуба, но заедно с това покрива променливите и част от постоянните си 

разходи. Следователно тя ще предпочете да остане, тъй като загубата й в 

момента е по-малка от тази, която ще трябва да посрещне при спиране на 

производството (в размер TFC).  

Следователно при цена Р3 фирмата ще понася загуби, но ще остане на 

пазара, произвеждайки обем Q3. в тази ситуация тя ще минимизира загубите 

си. 

4) Ако цената достигне равнище Р4 (min AVC) или по-ниско от него – 

фирмата няма да може да покрива променливите си разходи и част от 

постоянните. Следователно, тя ще предпочете да напусне пазара, тъй като 

загубата в момента е по-голяма от тази, при преустановяване на 

производството. По тази причина min AVC се нарича още и точка на 

„бягство” от пазара (shut-down point). 

 Анализът на пазара на съвършената конкуренция позволява да се 

разбере и че пазарната икономика е икономика на печалбите и загубите. 

Икономическата теория е определила граница на допустимите загуби. За 

краткосрочен период те са в размер: 

MC = P = min AVC 

Прилагането на маржиналния анализ на практика е трудно, тъй като 

равнището на маржиналните разходи е различно за всеки обем на 

производството. По тази причина в стопанската практика по-достъпен 

линеен метод, който позволява да се определи обема на производството 

(продажбите), който покрива приходите с разходите. След този обем 

фирмата започва да реализира икономическа печалба и се нарича критична 

точка на предлагане. Нейният размер се определя по следната формула: 
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𝑄 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
 

 

Дългосрочен период 

В дългосрочен период фирмата съвършен конкурент може да променя 

всички параметри на производството и да бъде значително по-гъвкава в 

своята адаптация към промените в пазарните условия. Нещо повече, 

свободния вход на пазара води до непрекъснато влизане и излизане на 

фирми, което дава възможност за бързо приспособяване на предлагането 

към промените в търсенето и цената, а от там и на пазара. 

 

 

 

 

Да допуснем, че заради по-високото търсене на пазара в дългосрочен 

период се е формирала цена Р1, при която фирмите реализират 

икономическа печалба. Наличието на икономическата печалба е достатъчен 

стимул за навлизане на нови фирми на пазара, които се стремят да извлекат 

максимална изгода от ресурсите, с които разполагат. По-големият брой на 

производителите ще започне да увеличава предлагането, което при 

неизменно търсене постепенно ще понижава цената. От своя страна, по-

ниската цена ще намалява икономическата печалба. Процесът на 

приспособяване на пазара ще приключи в момента, в който последната 

влязла фирма понижи цената до размера на минималните средни 
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дългосрочни разходи, т.е. когато икономическата печалба изчезне, а с нея и 

мотива за навлизане на нови фирми в отрасъла. 

Подобен приспособителен механизъм, но в обратна посока, се 

задейства и когато цената е на равнище, при което фирмите реализират 

икономическа загуба. За разлика от краткосрочния, в дългосрочен период 

фирмите нямат постоянни разходи и дилемата да напусна или да остана на 

пазара не съществува. С други думи, в дългосрочен период фирмата не може 

да си позволи да понася загуби. По тази причина част от фирмите (вероятно 

най-неефективните) ще започнат да напускат пазара, предлагането ще се 

съкрати, а цената плавно ще се повиши. Излизането на фирми от пазара ще 

продължи докато равнището на цената не се установи отново до минимума 

на дългосрочните средни разходи. 

Следователно, в дългосрочен период благодарение на свободния вход 

и влизането и излизането на фирми от пазара на съвършена конкуренция 

цената се установява точно на равнище min LRAC. Това равновесие 

гарантира, че: 

1)В дългосрочен период фирмите съвършени конкуренти реализират 

само нормална (нулева) печалба, тъй като P = LRAC, а от там и TR = TC; 

2)Фирмите оперират при обем на производство, при който техните 

дългосрочни средни разходи са в своя минимум, с други думи – наетите 

ресурсите се използват възможно най-ефективно. 

 

5.5. Крива на предлагането при съвършена конкуренция. 

Анализът на поведението на съвършено-конкурентната фирма 

показва, че тя определя обема си на производство и продажби, следвайки 

пазарната цена. Всяко равновесно количество, обаче, лежи върху кривата на 

пределния разход на фирмата, в точката, в която се пресича с 

индивидуалната крива на търсене на фирмата. Следователно, кривата на 
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пределния разход играе ролята и на крива на предлагане на фирмата 

съвършен-конкурент, но над точката, в която тя пресича минимума на 

средните променливи разходи, тъй като при всяка цена под нея фирмата ще 

преустанови производството си. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ако сравнят кривите на предлагане на фирмата съвършен конкурент в 

кратък и дълъг период могат да се открият две съществени разлики: 

1) Дългосрочната крива на предлагане започва не от min AVC, а min ATC 

(по-висока точка) тъй като в дълъг период всички разходи са променливи и 

фирмата не може да си позволи да понася загуби; 

2) Дългосрочната крива е по-полегата, следователно по-еластична спрямо 

промените в пазарната цена. Това се дължи на факта, че в кратък период 

фирмата може да увеличава само размера на променливия си фактор и бързо 

се сблъсква със закона за намаляващата се възвръщаемост. В дълъг период 

фирмата може да променя производството си за сметка на всички 

производствени фактори. 

На пазара на съвършена конкуренция функционират много фирми. 

Кривата на предлагане на отрасъла се получава като се сумират 

хоризонтално кривите на предлагане на всички фирми продавачи.  

SRMC 
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P 

LRMC 
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Ако допуснем, че на пазара се произвежда един единствен продукт и 

оперират само две фирми, то отрасловото предлагане може да се получи 

графично по следния начин: 

  

Принципът, който важи за две фирми в отрасъла, е валиден и за n 

фирми. Горните графики са един сравнително прост начин да се изрази нещо 

много важно: пазарната крива на предлагане при съвършена конкуренция е 

следствие на решенията и действията на всички фирми в отрасъла. Всяка 

фирма сама за себе си оптимизира икономическото си поведение и определя 

обема на производството, който максимизира нейната печалба. Пазарната 

крива на предлагането е сумарен резултат от много такива независими и 

самостоятелни решения. 

Каква е формата на дългосрочната отрасловата крива на предлагане? 

Съществуват три възможности.  

Отрасли с постоянни разходи на производството са тези, при които 

навлизането на нови фирми не оказва влияние върху цените на ресурсите и 

оттам на производствените разходи. Дългосрочната крива на предлагането 

е хоризонтална. Това са отрасли, които не изискват специализирани 

производствени ресурси и чието търсене на производствени фактори е 

незначителна част от общото пазарно търсене.  

По-голяма част от отраслите са с увеличаващи се разходи на 

производството. Навлизането на нови фирми ще увеличи търсенето на 

ресурси и те ще поскъпнат. Повишаването на производствените разходи 

Q Q Q 

P P P 
MCa MCb S 

5 7 12 

40 40 40 
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измества дългосрочната крива на средните разходи на фирмата нагоре, а 

кривата на предлагането приема положителен наклон. 

Макар и като изключение е възможно съществуването на отрасли с 

намаляващи разходи за производство. При тях дългосрочното предлагане 

е с отрицателен наклон. 

В зависимост от мащабите на производство в кривата на 

дългосрочните средни разходи LRATC се проявяват три зони: на 

понижаващи се, на постоянни и на увеличаващи се фирмени разходи.  

Първата от тях е зоната отляво до т. 1, при която разходите на 

производството спадат паралелно с увеличаване на неговия размер. В случая 

фирмата получава икономии от мащаба на производството. Те са свързани 

с нарастващата ефективност в използването на производствените фактори, 

което се дължи на причини от технически, финансов, пазарен и трудов 

характер 
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Втората зона върху кривата на дългосрочните средни производствени 

разходи LRATC се намира от т.1 до т.2. При нея увеличаването на 

производството почти не променя средните разходи за едно изделие. Това 

показва, че фирмата е достигнала до оптималния мащаб на производство на 

дадения продукт, защото нейните разходи в сравнителен план са между най-

ниските. Оптималният мащаб е величина с конкретни измерения във 

времето: равнището на производство е диференцирано за всеки продукт.Той 

се изменя в дълги периоди в зависимост от промените в технологиите и 

комуникациите.  

 Равнището на производството, при което спира намаляването на 

средните производствени разходи (т. 1 от кривата), се дефинира като 

минимално ефективен мащаб на производство. Той показва минималното 

равнище на производство, което трябва да достигне фирмата, за да навлезе 

в зоната на ниските разходи.  

 Подобна оценка има много важно значение за стратегическите 

решения на фирмите, защото понякога минимално ефективния мащаб 

позволява 2 или 3 фирми да покрият съществуващото търсене на пазара на 

дадена стока. 

В някои сфери е възможно минимално ефективният мащаб на 

производството на даден продукт да покрива 100% от потребностите на 

страната. В такъв случай е изгодно да има само един производител, който 

придобива естествен монопол на пазара. Съществуват редица дейности, 

които изискват поддържането на естествен монопол. Например, приема се 

по-ефективно да има една компания за производство и пренасяне на 

електроенергията; една компания за железопътни превози вместо няколко; 

една компания за телефонни комуникации; една компания, която да 

снабдява жилищата на гражданите с вода и да поддържа каналните системи 

в града и т.н. 
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В процеса на разширяване на производството на дадена фирма идва 

момент, когато средните разходи за единица продукт започват да се 

повишават. Тогава фирмата изпитва закона за намаляващата се ефективност 

на използваните от нея производствени фактори. Това веднага увеличава 

пределните и средните разходи за производство, което се разглежда като 

загуба от мащаба на производството. Тя започва от т.2 надясно върху 

кривата на средните дългосрочни разходи LRAТC. 

Пазарът на съвършена конкуренция постига най-високата възможна 

производствена ефективност. Тя се дължи на факта, че в дългосрочен 

период фирмите произвежда обем на продукта, за който средни общи 

разходи са в своя минимум, тъй като определят своето равновесие по 

принципа МС = Р. С други думи пазарът на съвършената конкуренция води 

до най-пълно и ефективно разпределение и използване на ресурсите в 

икономиката. 

Въпреки, че се среща рядко в практиката, моделът на съвършената 

конкуренция играе важна роля в теоретичния анализ поради следните 

причини: 

1) Общата теория на пазара позволява да се разберат важни 

закономерности на пазарната икономика – закона за търсенето и закона за 

предлагането, пазарното равновесие, пазарната цена; 

2) Пазарът на съвършената конкуренция е този, при който пазарът 

(невидимата ръка) осъществява най-добре регулативната функция, т.е. 

извършва ефективно разпределение на ресурсите в обществен мащаб и 

постига оптимална икономическа ефективност, в нейните три измерения: 

ресурсна, производствена ефективност и социално-икономическа. В този 

смисъл, той служи за еталон, спрямо който могат да се оценят ефектите и 

последиците от доминирането на пазарите на несъвършената конкуренция в 

съвременната икономика. 
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Пазарът на съвършената конкуренция има и своите недостатъци, 

между които: 

- голям брой малки фирми, които не могат да развиват нови технологии; 

- еднородност на продукта; 

- икономическата свобода може да доведе  до отрицателни последици, 

като замърсяване на околната среда, влошаване условията на живот. 
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РАЗДЕЛ II. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ  

 

ТЕМА 6. ИНВЕСТИТОРИ И ИНВЕСТИЦИИ. ВИДОВЕ ПАЗАРИ 

НА ЦЕННИ КНИГИ 

6.1. Инвестиции 

6.2. Финансови инструменти. 

 

6.1. Инвестиции 

Най-общо инвестициите се разглеждат като съвкупни разходи, 

реализирани под формата на дългосрочни вложения на собствен или заемен 

капитал. Всяка инвестиция се характеризира с последователни плащания 

(разходи или постъпления) в течение на срока на експлоатация на 

инвестиционния обект. 

Под инвестиции трябва да се разбират не само капиталните вложения, 

т.е. паричните средства, но и всички други необходими за създаването на 

дълготрайни активи. Всяко влагане на парични средства (еквиваленти), 

което има за цел получаването на стопанска изгода под формата на 

доход, респ. печалба е инвестиция.  

Разглеждането на инвестициите като влагане на капитали във 

веществени елементи на производството разкрива двете им основни 

същностни характеристики: 

Инвестицията е вложение на средства. Под средства се разбират не 

само пари, а и парични еквиваленти;  

Целта на всяка инвестиция е получаването на доход, респективно 

печалба. Но не всяко вложение е инвестиция, както и не всяка 

инвестиция  може да доведе до положителен краен резултат, какъвто е 

печалбата. Инвестицията е рисково начинание и колкото по-голям е рискът 

при една инвестиция, толкова по-голяма е нейната възвращаемост. 
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Видове инвеститори: 

 

 
 

 

 

В зависимост от видовете активи към придобиването на които е 

насочено влагането на капитал, инвестициите са: 

1. Материални (реални) инвестиции. 

2. Нематериални (потенциални инвестиции). 

3. Финансови инвестиции. 

Реалните инвестиции представляват паричните средства, влагани за 

закупуване (придобиване) на сгради, машини, съоръжения, запаси от 

суровини и др. 

Нематериалните инвестиции са паричните средства, влагани в 

интелектуална собственост – патенти, търговски марки, изобретения, ноу-

хау, лицензии и др. Тези инвестиции се правят със същия мотив, както 
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инвестициите в реални активи – повишаване доходността от стопанската 

дейност. 

Финасовите инвестиции са свързани с придобиването на финасови 

активи, които се определят като права върху доходи и/или прираст на 

капитала, както и права върху парични суми, каквито са например 

банковите депозити. Първият вид права се получават чрез инвестиране в 

ценни книжа: акции, облигации, опции, „фючърси”, полици и др. 

В страните с развита пазарна икономика инвестициите във финансови 

акитви имат приоритет както като област на практическа инвестиционна 

дейност, така и като област на изследване и теоретични обобщения. Приема 

се, че инвестирането в реални активи зависи във висока степен от 

състоянието и интензитета на инвестирането в ценни книжа. 

 

6.2. Финансови инструменти. 

От гледна точка на спецификата на отделните финансови инструменти 

и търговията с тях пазарът на ценни книжа се разделя на: пазар на акции, 

пазар на облигации, пазар на държавни ценни книжа и пазар на деривати. 

Различията между тези пазари произтичат от специфичните качествени 

характеристики на ценните книжа, начина на емитиране и техниката на 

формиране на цените. Почти във всички развити страни транзакциите с 

дългови и дялови ценни книжа се извършват на официалния пазар - 

фондовата борса.  
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Държавните ценни книжа могат да се емитират само и единствено 

от държавата като особено юридическо лице. Правителствата както на 

развитите, така и на страните в преход към пазарна икономика, имат 

перманентна нужда от допълнително количество парични средства за: 

финансиране на бюджетния дефицит, погашения на лихви по книжа с 

настъпил падеж, обезпечение на касовото изпълнение на държавния 

бюджет, поддръжка на социално значими учреждения и организации, 

финансиране на целеви програми и т. н.  

Държавните ценни книжа се приемат за без рискови, защото са 

издадени и обезпечени от държавата, а нейната неспособност да покрие 

задълженията си по облигационния заем е почти невъзможна. Те се 

класифицират на база техния падеж обикновено в три групи :  

 ДЦК с падеж до една година (bills)  

 с падеж от една до десет години (notes)  

 с падеж надхвърлящ десет години (bonds).  

Счита се че дохода по държавните ценни книжа изразява безрисковото 

ниво на възвръщаемост в икономиката. 

Обикновени акции (common stocks, ordinary shares)  

Акцията е ценна книга, която е носител на право на собственост 

върху капитал. Капиталът на акционерното дружество (АД) е разделен на 

акции. Aкциите от този вид са най – масово eмитираните ценни книжа, 

отразяващи участие в капитала на компаниите. Ежедневно на Ню Йоркската 

фондова борса се търгуват средно около 175 милиона обикновени акции. 

Големият интерес към обикновените акции се определя от правата, които 

дават на инвеститора, а именно правото: 

 Да получи сертификат /stock certificate/, удостоверяващ 

притежанието на определен брой акции. Сертификатът може да 

бъде продаван или преотстъпван на други лица; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


75 
 

 Да гласува /voting right/ при провеждане на събрание на 

акционерите за избор на ръководство на корпорацията и за 

одобряване на промени в политиката на фирмата; 

 Да купува с предимство пропорционална част от ново 

емитираните акции /preemtive right/; 

 Да получава дивиденти в пари /cash dividends/ и в допълнителни 

дялове /stock dividends/; 

 Да бъде обезщетен с пропорционална част /ликвидационен дял/ 

от активите на корпорацията в случай на фалит и ликвидация. 

Това право е изпълнимо в случаите, когато останат средства 

след погасяване на задълженията към кредиторите. 

Акциите се считат за най-високо рисковите вложения, затова и общата 

годишна възвръщаемост на тези ценни книжа често надхвърля дохода по 

всички други видове инвестиции 

Облигации (bonds) 

Облигациите са дългов инструмент с точно определен срок. 

Облигацията е ценна книга, издадена от заемоискател, която задължава 

нейния издател (емитент) да прави определени плащания на притежателя на 

облигацията в продължение на даден период от време 

Облигациите имат номинална стойност (главница)  – това е стойността 

на облигацията, сумата, която постъпва в издателя и купонови плащания.  

Облигацията дава право на своя притежател:  

 да получава регулярно предварително договорената лихва от издателя 

за периода на кредита или до падежа на облигацията  

 да получи на предварително договорения падеж, обратно от 

длъжника, предоставената му под формата на кредит сума, фиксирана 

върху облигацията.  

Лихвите по облигациите обикновено се изплащат на полугодие срещу 

представяне на лихвените купони, които са неразделна част от облигацията; 

http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://basaga.org/wiki/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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до изтичането на нейния падеж следва да се изплатят всички лихвени 

купони. Изплащането на самата номинална стойност на облигацията става 

след изтичане на срока на заема и по този начин той се погасява 

Според издателя си, облигациите са няколко вида:  

Корпоративните облигации се издават от компаниите, като начин за 

набиране на средства за инвестиция в бизнеса. Това са облигации емитирани 

от АД или КДА (Командитно дружество с акции). Останалите видове 

дружества (ЕТ, ООД, СД, КД и кооперациите), нямат права за емитиране на 

ценни книжа, в това число и облигации. Рискът на всяка емисия облигации 

зависи от дейността, финансовото състояние и кредитния рейтинг на 

компанията-емитент, както и от обезпечението по емисията. Доходите от 

тях обикновено са по-високи от доходите по съизмеримите по срочност 

ДЦК, ипотечни или общински облигации.  

Пазарните анализатори предоставят кредитни рейтинги при 

оценяване на компаниите, изполвайки А и B скали. А се използва за 

изключителна финансова мощ, а B за задоволителна финансова мощ, като 

ААА се смята за най-високата оценка, а B за най-ниската. Компании с по-

нисък кредитен рейтинг са склонни да предлагат по-висока лихва на техните 

облигации, отколкото компаниите с най-висок рейтинг, с цел привличане на 

инвеститори и компенсация за по-големия риск. 

Според Търговския закон издаването на облигации се извършва чрез 

публично предлагане най-малко две години след вписване на дружеството в 

търговския регистър и ако има два годишни финансови отчета, приети от 

общото събрание.  

Други видове корпоративни облигации са конвертируемите 

облигации, даващи право на държателя им да ги размени за определен брой 

акции на същата компания, и облигациите с опции за обратно изкупуване, 

които могат да бъдат откупени от издателя им преди падежа. 
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Ипотечните облигации могат да се емитират само от търговски банки 

на основата на кредитния им портфейл, като са ограничени от размера на 

ипотеките които служат за обезпечение. Не може да се емитират ипотечни 

облигации които са обезпечени с ипотеки върху кораби, самолети или 

незастроени имоти. Ипотекираните имоти задължително са застраховани 

срещу погиване или повреждане. При евентуално погиване на имотите за 

обезпечение на облигационерите служат заместващите облаги - в случая 

застраховките. Освен това ипотеката трябва да е надеждна т.е да е от първи 

ред и да съществува през цялото времетраене на кредита. 

Общински облигации се емитират от общини за финансиране на 

инфраструктурни проекти и др. общински разходи. Общинските 

облигациии са с издател конкретната община, която набира средства за 

местния бюджет. Те са с висока степен на сигурност, макар и по-ниска в 

очите на инвеститорите в сравнение с държавните ценни книжа. Към август 

2008 г. общият брой на общинските облигации е 8, като 7 общини са издали 

облигации. Повечето от емисиите общински облигации се търгуват на 

фондовата борса. Общинските облигации се считат за сравнително 

нискорискови книжа, тъй като зад задълженията на техните емитенти стоят 

регулярни приходи от данъци и активите на общините.  

Чрез емитирането им се цели набирането на средства за 

осъществяване на инвестиционна програма, подобрения в общинската 

инфраструктура и подобни дейности. Могат да бъдат обезпечени (с 

общински имоти или други активи) и необезпечени (гарантирани само с 

репутацията на общината-издател). При добро финансово състояние на 

общината емитент или качествено обезпечение този вид дългови ценни 

книжа също са смятани за нискорискови финансови инструменти. 

Правителствените облигации се емитират от националното 

правителство и са деноминирни във валутата на съответната държава. 

Първата правителствена дългова ценна книга е била издадена през 1963 г от 
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правителството на Англия, за да се наберат средства за финансиране на 

войната срещу Франция. 

Част от външния дълг на България е под формата на облигации, които 

се търгуват на международните и на вътрешния пазар.  

Cъглacнo oфициaлния peгиcтъp нa Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe 

дъpжaвният дълг нa Бългapия ĸъм ĸpaя нa дeĸeмвpи 2016 г. e 13 761,9 млн. 

eвpo. Bътpeшнитe зaдължeния ca в paзмep нa 3 489,5 млн. eвpo, a външнитe 

- 10 272,4 млн. eвpo. Cпpямo нoeмвpи дългът нapacтвa c 557, 8 млн. eвpo, a 

cпpямo гoдинa пo-paнo - c нaд 2 млpд. eвpo. Ocнoвнa пpичинa зa 

yвeличaвaнeтo нa външния дълг пpeз 2016 гoдинa e eмитиpaнeтo нa нoви 

eвpooблигaции пpeз мapт 2016 г. зa 1,994 млpд. eвpo. в двоен транш 

държавни ценни книжа (ДЦК) със срок от 7 и 12 години при висок 

инвеститорски интерес. Бяха емитирани 7-годишни облигации с номинална 

стойност 1,144 млрд. евро, годишен купон от 1,875% и 2,156% доходност. 

На пазарите бяха пуснати и 12-годишни книжа с номинал 850 млн. евро, 3% 

годишен купон, а постигната доходност е 3,179%, по информация от 

Министерството на финансите (МФ). 

Облигациите по външния дълг, както и тези по вътрешния, носят 

задължението на държавата да плаща регулярните лихви и главницата на 

датата на падежа. Те се приемат за сигурни инвестиции, тъй като са 

издадени от държавата. 

Разлика между дългови и дялови ценни книги 

Облигациите са дългови ценни книги, а акциите са дялови ценни 

книги. Облигациите носят лихва, а акциите не.  

С покупката на акции един инвеститор става притежател на част от 

дружеството, а с покупката на облигации инвеститорът става кредитор на 

дадено дружество (или правителството).  

Основното предимство за облигационера е, че той има по-големи 

привилегии отколкото един акционер: в случай на банкрут, първо ще се 
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заплатят задълженията към притежателите на облигации и след това на 

акционерите. Ако обаче компанията се развива добре, облигационерът няма 

да получи част от приходите (за разлика от акционера) – на него за изплащат 

само главницата и лихвата. 

При покупка на облигации има доста по-нисък риск отколкото при 

покупка на акции, но това е за сметка на по-ниската възвръщаемост. 
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ТЕМА 7. СТРОИТЕЛСТВОТО КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ПРОЦЕС 

7.1. Участници в процеса на строителния инвестиционен проект 

7.2. Участниците в строителния процес по FIDIC 

7.3. Етапи на инвестиционния строителен проект 

7.4. Издаване на разрешение за строеж  

7.5. Откриване на площадка и определяне на строителна линия и ниво  

7.6. Технически паспорт и въвеждане в експлоатация  

 

 

7.1. Участници в процеса на строителния инвестиционен проект 

Законът за устройство на теритотрията (ЗУТ) определя като 

участници в процеса на строителството възложителя, строителя, 

проектанта, консултанта, физическото лице, упражняващо технически 

контрол за част "Конструктивна", техническия ръководител и доставчика на 

машини, съоръжения и технологично оборудване. Взаимоотношенията 

между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.  

Възложител /Инвеститор/ е собственикът на имота, лицето, на което 

е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи 

в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или 

упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на 

строителството.  

Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава 

си физически лица, притежаващи необходимата проектантска 

правоспособност. Инвестиционни проекти, които не са подписани и 

подпечатани от правоспособни проектанти, включени в съответните 

регистри и списъци към Камарата на инженерите в инвестиционното 
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проектиране /КИИП/ и Камарата на архитектите в България /КАБ/ не 

подлежат на съгласуване и одобряване. 

Технически контрол по част “Конструктивна” се упражнява от 

физически лица, вписани в регистър при Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране (КИИП). 

Собственикът/инвеститорът на обекта е длъжен да сключи договор за 

упражняване на технически контрол на конструктивната част на проекта 

след получаване на скица (виза) за проектиране за поземления имот и 

сключване на договор за проектиране. 

 Техническият контрол на конструктивната част на инвестиционните 

проекти обхваща: 

 1.  Спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и 

проектиране; 

 2.  Оценка на достоверността на модела на конструкцията, чрез който 

е извършено нейното статико-динамично изследване, пълнота и 

съответствие на инженерните изчисления с нормативните изисквания, 

когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт 

(легитимно придобит) - проверка на правилността на подадените входни 

данни, оценка на достоверността на получените резултати; 

 3.  Пълнота на проектната документация. 

Консултантът  въз основа на писмен договор с Възложителя:  

i. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти 

и/или упражнява строителен надзор; 

ii. извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа 

строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на 

основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията 

на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания 

към продуктите; 
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iii. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на 

проектантския процес и координация на строителния процес до 

въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на 

количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на 

строителството, както и други дейности - предмет на договори. 

Консултантът не може да сключва договор за оценяване 

съответствието на проекта и/или договор за строителен надзор за строежи, 

за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически 

лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично 

оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. 

Строителният надзор се упражнява от Консултант за строежите от 

първа до четвърта категория.  

Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и 

протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, 

относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, 

съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на 

строителството.  

Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен 

надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, 

предприемача и техническия ръководител на строежа. 

След приключване на строително-монтажните работи лицето, 

упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до 

възложителя.  

Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава 

си физически лица, притежаващи необходимата техническа 

правоспособност, което по писмен договор с Възложителя изпълнява 

строежа в съответствие с издадените строителни книжа.  
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Според Закона за камарата на строителите /ЗКС/ на вписване в 

Централния професионален регистър на строителя подлежат строителите, 

които изпълняват строежи на територията на Република България от първа 

до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) или отделни видове строителни и монтажни работи 

(СМР), посочени в Класификацията на икономическите дейности (КИД-

2008), позиция "Строителство", както и холдинговите дружества, които 

имат в структурата си вписан/и в регистъра строител/и. 

Строителите могат да се вписват в една или повече от следните групи: 

1. първа група: строежи от високото строителство (жилищно, 

обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения 

2. втора група: строежи от транспортната инфраструктура 

3. трета група: строежи от енергийната инфраструктура 

4. четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда3. 

Във всяка група се обособяват следните подгрупи: 

1. строежи от първа до пета категория; 

2. строежи от втора до пета категория; 

3. строежи от трета до пета категория; 

4. строежи от четвърта и пета категория. 

Строителят носи отговорност за:  

                                                           
3 За изпълнението на строежи от първа категория в регистъра се вписват строители, които освен на 

изискванията по ал. 1 отговарят и на следните условия: 

1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 50 човека за предходната година; 

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 3 000 000 лв.; 

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 500 

000 лв. 

За изпълнението на строежи от втора категория в регистъра се вписват строители, които освен на 

изискванията по ал. 1 отговарят и на следните условия: 

1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 30 човека за предходната година; 

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 1 500 000 лв.; 

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 200 

000 лв. 
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1. Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа, 

както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и 

на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната 

площадка;  

2. Изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, 

изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към 

строежите;  

3. Съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, 

когато това е определено от Възложителя, както и за съхраняването на 

другата техническа документация по изпълнението на строежа;  

4. Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на 

строителните книжа и заповедната книга на строежа  

Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни 

видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.  

Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически 

правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на 

строежите. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или 

строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява 

изпълнение на отговорностите по ЗУТ на строежа. 

Възложителят може да възложи доставката и монтажа на 

технологичното и инсталационното съоръжаване на строежа на доставчик. 

Доставчикът е отговорен за качественото и срочно изпълнение на 

доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания.  

 

7.2.Участниците в строителния процес по FIDIC 

Има разлики при третирането на участвиците в инвестиционния 

строителен процес между националното законодателство и 

международните договори на FIDIC, които се прилагат задължително у нас 
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за публични инфраструктурни проекти, финансирани от оперативните 

програми  

Добрата световна практика, според FIDIC, определя като участници в 

реализацията на инвестиционните проекти – Клиентът (Възложител), 

Консултантът и Контракторът (изпълнител, строител).  

Възложител (Клиент), според FIDIC, е собственикът, който носи 

отговорност пред Закона за всичко, което се случва по време на 

реализацията на проекта. 

Консултант е "Нает от Клиента експерт, който чрез професионалните 

си умения създава възможност за оптимална реализация на даден проект". 

Клиентът ползва услугите на Консултанта във всички етапи на реализация 

на проекта – пред-инвестиционните проучвания, предпроектните 

проучвания, проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация. 

Чрез Консултанта Клиентът избира Проектант, Инженер (супервайзър, 

надзор на строителството) и Контрактор. Консултантът носи отговорност 

пред Клиента за всичко, което се случва с инвестиционния проект, 

включително и за експлоатационните му качества. Правата и задълженията 

на Консултанта се определят с договор (Бяла книга). Те обхващат целия 

процес на реализация на проекта: 

 Концепция и стратегия (възможност за реализация на проекта, 

маркетинг, основни параметри на проекта и дефиниране на 

услугите); 

 Прединвестиционни проучвания (финансова обезпеченост, 

юридическа обезпеченост, законодателство и нормативна база); 

 Предпроектни проучвания (вариантни схеми, анализ на 

вариантите, предварително остойностяване, избор на 

окончателен вариант, планиране на реализацията и структура на 

разходите); 
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 Проектиране (избор на проектант, контрол на проектантската 

дейност, окончателен проект и окончателно остойностяване); 

 Реализация (избор на Инженер, избор на Контрактор и контрол 

на реализацията); 

 Въвеждане в експлоатация. 

Строителят е другата основна фигура в изпълнението на договорите. 

FIDIC не използва думата "строител", защото тя стеснява твърде много 

обхвата на реализацията и е приложима при договорите само за 

строителство. При останалите договори –проектиране и строителство  и 

проучване, проектиране и строителство, строителството е несъществена 

част от дейността на Контрактора. 

Инженерът е последният участник в договорите по FIDIC . 

Отношенията между възложител и инженер се уреждат в договор за 

инженер по FIDIC, отделен от договора за извършване на строителни 

работи. Като правило, първо се сключва този договор и едва тогава се 

провежда международен търг за строителство.  

В ЗУТ има две разновидности на инженера - лицето упражняващо 

строителен надзор и така наречения "консултант". Консултантът по ЗУТ е 

лице, оценяващо съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняващо строителен надзор. ЗУТ обаче не урежда задълженията на 

консултанта по отношение одобрението на плащанията към строителя, а 

това е едно от основните задължения на инженера по FIDIC. На база на 

извършените през месеца строително-монтажни работи, ежедневно 

контролирани от инженера, строителят получава договорените плащания. 

 

7.3. Етапи на инвестиционния строителен проект 

Представена е примерна схема с етапи на инвестиционен строителен 

проект: 
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Проучване 
самостоятелно или 
чрез възлагане

три или четири фази

         Проектиране 

 Задание за проектиране

 договор с проектант

 разни разрешения 

 собствена експертиза

Договор с консултант
Доклад за оценка на 
съответствието

Идея на инвеститора

Договори и разрешения  
ППЗ  ХЕИ  ВиК  Енерго  ОС  други

Одобряване на проекта в 

Общината

Разрешение за строеж

Заповедни книги

Откриване на строителна 
площадка и определяне на 
строителна линия и ниво 

  

Възложителят може да възлага предварителни (прединвестиционни) и 

обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, 

доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на 

инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на 

инвестиционен проект.  

Предпроектно проучване (feasibility study) e извършването на 

специално проучване преди започване на проекта, което има за цел да 

установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То е 

задължителна стъпка преди започването на големи проекти. Резултатите от 

това проучване се оформят като доклад, въз основа на който се вземат 

конкретни решения за реализирането на проекта или пък за спиране на 

работата по него. Ако проектът има добри изгледи за реализация, 

предпроектното проучване дава оценка на шансовете за успех на проекта и 

изброява възможните алтернативи и подходи за това. Изброяват се 

възможните проблеми и затруднения и се предлагат решения. 

Предпроектното проучване включва следните части: 

i. анализ на съществуващото положение и на предишни разработки; 
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ii. анализ на теренните, геоложките, хидроложките и климатичните 

условия, направен на основата на необходимите заснемания, 

проучвания и базова информация; 

iii. маркетингова оценка; 

iv. техническа и технологическа оценка; 

v. екологична оценка; 

vi. икономическа оценка; 

vii. финансова оценка. 

Препоръчително е предпроектните проучвания да се разделят на 

следните етапи: 

 Проучвания за възможностите; 

 Предварителни технико-икономически проучвания /ПТИП/ ; 

 Технико-икономически проучвания /ТИП/; 

 Подробни проучвания; 

 Анализ на резултатите и решение. 

Разделянето на проучването на много етапи на пръв поглед усложнява, 

забавя и оскъпява проучването. В действителност е точно обратното: 

осигурява се възможност след всеки етап да се спре начинанието, или да се 

смени посоката, без да са похарчени много средства; съдържанието се 

определя само от възложителя, ако той пожелае може да елиминира някой 

етап; могат да се ползват готови изследвания, разработвани по друг подобен 

повод. 

 Окончателното решение на възложителя за развитие на 

инвестиционния проект се взима след подробен анализ на ТИП. Това 

решение може да е фатално за инвестицията, а често пъти и за самия 

възложител като юридическо или физическо лице. 

Инвестиционните проекти могат да се изработват в следните фази: 

идеен проект; технически проект; работен проект (работни чертежи и 

детайли). 
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Възложителят в зависимост от спецификата на обекта задължително 

възлага за изработване тези части на инвестиционния проект, въз основа на 

които може да се направи оценка за съответствие с изискванията за 

съответствие на строежите  и да се изпълни строежът. 

Всички документи - графични и текстови, по всички части на 

инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на 

съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите 

части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени 

от проектанта по съответната част. 

Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза 

за проектиране. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от 

действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните 

му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в 

съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, 

плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива. 

Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на 

подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от 

кадастралната карта и подробния устройствен план. 

За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за 

проектиране. 

Съгласуването на идейния проект е основание за продължаване на 

проектирането в следващи фази. 

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са 

основание за издаване на разрешение за строеж. Идейният инвестиционен 

проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за 

него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията 

на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство 

на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните 

актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната 



90 
 

среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между 

отделните части на проекта. В тези случаи одобреният идеен проект служи 

и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки. Следващите 

фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди 

извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на 

оценка за съответствието им с основните изисквания към строежите 

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за 

издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с 

основните изисквания към строежите. 

Оценката обхваща проверка за съответствие с: 

• предвижданията на подробния устройствен план; 

• правилата и нормативите за устройство на територията; 

• взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

• пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления; 

• изискванията за устройство, безопасна експлоатация и 

технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в 

обекта има такива изискванията на влезли в сила 

административни актове, които в зависимост от вида и 

големината на строежа са необходимо условие за разрешаване 

на строителството по Закона за опазване на околната среда, 

Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното 

наследство или друг специален закон, както и отразяване на 

мерките и условията от тези актове в проекта;; 

Оценката за съответствие се извършва: 

 с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация; 

 като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - 

консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора 
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и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска 

категория - по желание на възложителя. 

Одобреният инвестиционен проект, освен за издаване на разрешение 

за строеж, може да служи и за възлагане на строеж по Закона за 

обществените поръчки. 

Оценката за съответствието на част "Конструктивна" на 

инвестиционните проекти във фази технически и работен проект се 

извършва по договор с възложителя от физически лица, упражняващи 

технически контрол по част "Конструктивна", включени в списък, изготвен 

и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник", или в еквивалентен 

списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка 

на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо 

технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по 

част "Конструктивна" на инвестиционния проект. 

Оценката за съответствие на изисквания към строежите по отношение 

на икономия на енергия и топлосъхранение на на инвестиционните проекти 

във фази технически и работен проект се извършва по отделен договор с 

възложителя от физически и юридически лица, които отговарят на 

изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в 

публичния регистър по същия закон. Оценката може да се извърши и като 

част от комплексния доклад, когато регистрираната фирма консултант е 

вписана и в регистъра от Закона за енергийната ефективност или в състава 

ѝ са включени физически лица - консултанти по енергийна ефективност, 

вписани в регистъра за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от Закона 

за енергийната ефективност за строежи от пета категория. 
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7.4. Издаване на разрешение за строеж 

Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на 

представени: 

o оценка на съответствието на проектната документация с 

основните изисквания към строежа; 

o положително становище на органите за пожарна безопасност и 

защита на населението за строежите от първа, втора и трета 

категория; 

o предварителни договори с експлоатационните дружества за 

присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; 

o влезли в сила административни актове, които в зависимост от 

вида и големината на строежа са необходимо условие за 

разрешаване на строителството по Закона за опазване на 

околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг 

специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с 

условията в тези актове; 

o съгласуване при условията и по реда на Закона за културното 

наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в 

техните граници и охранителните им зони. 

Съгласуването на инвестиционните проекти от държавната и 

общинска администрация се състои в проверка на съответствието им с 

предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите 

за разполагане на застрояването и устройствените показатели. 

Всички строежи са класифицирани в шест категории в зависимост от 

характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация 

и са определени в Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете 

строежи, като в първа категория са строежите с най-висока степен 

значимост, а към строежи шеста категория спадат строежите, за които не се 
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изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за 

строеж. 

В общия случай разрешение за строеж се издава от главния 

архитект на общината.  

От това положение съществуват изключения. Едно от изключенията е 

налице при издаване на разрешение за строеж за обекти с обхват и значение 

за повече от една област, и за обекти с национално значение и 

републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните 

линии. Разрешение за посочените обекти се издава от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.  

Разрешение за строеж се издава от: областния управител - за обекти 

на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за 

обекти с регионално значение; министъра на отбраната, съответно от 

министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция 

"Национална сигурност" или от председателя на Държавна агенция 

"Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция - за специалните 

обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. 

Разрешението за строеж се издава по искане на Възложителя – 

собственик на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд 

имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на 

специален закон. Възложителят може да упълномощи друго лице, което да 

внесе заявлението. Разрешението за строеж се издава на Възложителя въз 

основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато 

такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа 

на одобрен идеен проект при определени условия.  

Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е 

неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което 

е преценено да не се извършва ОВОС, както и решение за одобряване на 
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доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие 

и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на 

Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от 

разрешението за строеж. 

Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни 

работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, 

преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията 

на строежа, се издава след извършено обследване по реда на чл. 176в. 

Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено 

съответните органи на Дирекцията за национален строителен контрол 

/ДНСК/ по местонахождение на строежа за издадените разрешения за 

строеж и заповеди за допълването им по чл. 154, ал. 5 и изпращат копия от 

тях в 7-дневен срок от издаването им. Към тях се прилагат копия от 

текстовата и графичната част на действащия подробен устройствен план и 

копие от визата за проектиране, когато такава се изисква. 

Разрешението за строеж губи правно действие, когато: 

 в продължение на три години от влизането му в сила не е 

започнало строителството; 

 в продължение на 5 години от започване на строителството не е 

завършен грубият строеж, включително покривът на сградите; 

 в продължение на 10 години от започване на строителството на 

елементи на техническата инфраструктура то не е завършено 

или не е завършен грубият строеж, включително покривът на 

сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните 

обекти, за обектите с национално значение и за обектите с 

първостепенно общинско значение. 

От 2017 г. областният управител ще организира поддържането на 

публични регистри на издадените актове за изработване и одобряване на 
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устройствени планове и на техните изменения, на издадените разрешения за 

строеж и на въведените в експлоатация строежи. 

След сключване на договор за строителство и за упражняване на 

строителен надзор се съставя протокол Образец 1 за предаване и приемане 

на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение 

на конкретния строеж. Протоколът се съставя от Възложителя, Проектанта, 

Строителя и Строителния Надзор или Техническия ръководител – за 

строежите от пета категория  

 

7.5. Откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво  

За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се 

счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка 

и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - 

датата на заверка на заповедната книга. 

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия 

и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в 

присъствието на квалифициран служител от администрацията на общината 

(района), лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от 

техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални 

обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на 

отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя 

на Държавна агенция "Национална сигурност" или от председателя на 

Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция 

или от упълномощени от тях лица.  

Откриването на строителна площадка и определянето на строителна 

линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след 

представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните 

отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на 
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строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър 

на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта. 

За откриването на строителната площадка и определянето на 

строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на 

регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на 

движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и 

съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след 

него, както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на 

премахване. 

Протоколът съдържа:  

Раздел І – Откриване на строителна площадка,  

Раздел ІІ – Определяне на строителна линия и ниво на строежа; 

Раздел ІІІ – Констатации от извършените проверки при достигане на 

контролните проектни нива.  

Съставянето на Раздел І „Откриване на строителна площадка” е 

свързано със започване на строеж, разчистване на терена, върху който се 

извършва строителството. Съставяне на протокола за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво е 

задължително за обектите от първа до пета категория, с изключение на 

преустройства, при които няма пристрояване или надстрояване на 

съществуващи сгради. Протоколът е задължителен и за строежите от шеста 

категория, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти, 

като в този случай се съставя само раздел ІІ на обр. № 2. За останалите 

строежи от шеста категория протоколът не е задължителен, като в тези 

случаи за начало на строежа се счита датата на заверка на заповедната 

книга.  

При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и 

било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на 
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новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за 

заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с 

възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен 

надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория е 

длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и 

монтажни работи, да извърши проверка и да установи съответствието на 

строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и 

протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е 

задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване 

инженер-геолог и проектанта на конструктивната част. 

Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият 

ръководител на строежите от пета категория отразява резултата от 

извършената проверка при достигане на контролираните нива в протокола 

за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено 

копие от протокола в общината (района). 

В случай че, при проверката на достигнатите проектни нива се 

установят съществени отклонения от строителните книжа, лицето, 

упражняващо строителен надзор, спира строителството със заповед, която 

вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените 

отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за 

национален строителен контрол. 

 

7.6. Технически паспорт и въвеждане в експлоатация 

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна 

документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните 

проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя 
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Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за 

действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява 

от възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, 

от физическото лице, упражняващо технически контрол за част 

"Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. 

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни 

книжа. 

Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация 

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят 

и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт /обр. 

15/, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените 

инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 

изискванията към строежите и условията на сключения договор. Към този 

акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания 

на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на 

строежа от строителя на възложителя. 

След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се 

съставя технически паспорт на строежа. 

В техническия паспорт на строежа се определят сроковете за 

извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат 

данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други 

нормативни актове. В техническия паспорт на строежа се посочват всички 

извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, 

съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на 

действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за 

тяхното подобряване. 
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Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални 

екземпляра - по един за възложителя и за органа, издал разрешението за 

строеж. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт 

на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Техническият паспорт на нов строеж се съставя от лицето, 

упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за 

строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от 

компетентния орган.  

Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след 

обследване на строежа за установяване на характеристиките му, от лицата, 

извършили обследването.  

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в 

експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).  

Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация 

въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, 

издал разрешението за строеж. Удостоверението се издава след проверка 

на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на 

строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и 

проверка на място. Не подлежат на въвеждане в експлоатация строежите от 

шеста категория.За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността 

на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра 

на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от 

председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или от 

председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за 

обекти на тази агенция. 
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РАЗДЕЛ III. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 

ТЕМА 8. СТРУКТУРА НА ЦЕНИТЕ. ОСНОВНИ ВИДОВЕ 

ДОГОВОРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.  

8.1. Цени в строителния процес  

8.2. Минимални цени за проектиране на инженерни части на инвестиционни 

проекти 

8.3. Характеристика на основните видове договори в строителството 

8.4. Договаряне на цена на обект у нас 

8.5. Международна практика по FIDIC. Книги на FIDIC. 

 

8.1. Цени в строителния процес  

Цени, свързани с различните фази на инвестиционния процес 

/проучване, проектиране, строителство, експлоатация/: 

-цена на прединвестиционните проучвания; 

-цена на идейния проект; 

-цена на техническия проект; 

-цена на работния проект; 

Цени на ресурсите: 

-цена на финансовите средства- лихвата; 

-цена на работната ръка; 

-цена на строителните материали, конструкции и заготовки; 

-цени на експлоатация на строителните машини /машиносмяна –мсм; 

машиночас-мшч/   

Цени на СМР. 

Цени за доставка и монтаж на машини и съоръжения. 

Цена на авторски надзор. 

Цена на инвеститорски контрол 
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Цена на строителния надзор. 

Цена на въвеждане на строителната продукция в експлоатация и 

достигане на проектната и мощност (това са разходи, предвидени в сметната 

документация за приемане на обекта, за изпитания на машините и 

съоръженията и др. 

Цена на строителната продукция с крайно потребление (подобект, 

обект, етап). 

8.2.Минимални цени за проектиране на инженерни части на 

инвестиционни проекти  

Минималните цени за проектиране на инвестиционни проекти за 

отделен обект се получават като сбор от конкретните цени, определени от 

специалистите по отделните инженерни специалности. 

Всяка цена е произведение от два елемента, които отчитат 

техническите параметри на обекта: 

1. размерност на строежа (разгъната застроена площ, застроен обем, 

капацитет и др.); 

2. сложност на проекта за строежа. 

С нарастване на обема на задачата (размера на строежа) относителната 

цена спрямо единица стойност или натурален показател е намаляваща 

функция. При по-високите категории на сложност цената се коригира с 

коефициент, представляващ нарастваща прогресия.  

Минималните цени за проектиране на основните видове дейности по 

отделните инженерни специалности се определят въз основа на: 

1. базова строителна стойност на строежа (обекта) или конкретни 

видове работи; 

2. определени натурални показатели (м1, м2, м3, км, kV, kW и др.), 

характерни за проектирания строеж (обект); 
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3. планирана производителност (бр. /час, тона/час, м3/час и др.) или 

капацитет (бр. обитатели, бр. животни, обем продукция и др.) на строежа 

(обекта); 

4. вложено проектантско време. 

Базовата строителна стойност е осреднена статистическа стойност на 

строително-монтажните работи за страната. 

Натуралните показатели, характерни за проектирания строеж (обект), 

както и планираната производителност или капацитет на строежа се 

приемат чрез свободно договаряне с възложителя и се фиксират в заданието 

за проектиране или в договора за проектантската услуга. 

Проектантският труд по вложено време се заплаща по часова ставка, 

утвърдена от управителния съвет на КИИП въз основа на методика, 

обвързваща обективно вложения труд с показателите за работната заплата в 

строителния отрасъл за определен период от време. 

         При определяне на минималните цени за проектиране на инженерните 

части на инвестиционните проекти в тях не се включват елементите на 

инфраструктурата - пътища, проводи, трафопостове и др., за които се 

разработват отделни проекти. 

Към минималните цени за проектиране на инженерните части на 

инвестиционните проекти за конкретния строеж (обект) може да се 

договорят добавки за: 

1. уникалност; 

2. сложност; 

3. специално конструктивно-технологично решение; 

4. луксозност; 

5. съкращаване на срока за проектиране; 

6. преустройства и реконструкции и др. 

Всяка инженерна специалност обосновава своите добавки за специфичните 

особености на проекта и ги защитава пред възложителя. 
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Цената на всички видове техническа помощ, допълнителни 

проучвателни и проектни работи, авторски надзор и др., невключени в 

подписания конкретен договор, се договарят въз основа на план-сметка по 

вложено време. 

 

8.3. Характеристика на основните видове договори в 

строителството  

 В развитите държави най-разпространени са пет типа договори в 

строителството, като основна роля за тяхното сключване играе цената на 

етапа, обекта или комплексния обект. 

 1. Договор от типа “Lump sum contract” /LSC/. Това е споразумение 

за изпълнение на проекта по някаква фиксирана цена, независимо от 

фактическата стойност, която би се получила за изпълнителя при 

строителството на етапа, обекта или комплексния обект. Договор от този 

тип гарантира на инвеститора /собственика/ изпълнението на проекта в срок 

и в рамките на цената, но се характеризира със значителна степен на риск за 

изпълнителя, който е длъжен да предвиди при сключване на договора 

всички възможни трудности и обстоятелства, които могат да възникнат в 

хода на изпълнението на проекта. 

 2. Договор от типа “The cost plus contract”. Това е споразумение за 

изпълнение на проекта в рамките на предвидената цена, но с отчитане на 

текущите цени. Този тип договор не гарантира постигане на предварително 

определената цена в проекта и се характеризира със сравнително висока 

степен на риска за инвеститора /собственика/. В условията на договор от 

такъв тип се появява необходимостта от организация на специална служба 

/звено/ за контрол на стойността. 

 3. Договор от типа “Guaranteed maximum or upset price contract”. 

При този договор взаимоотношенията между инвеститора /собственика/ и 
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изпълнителя практически се запазват такива, каквито са при договор от типа 

“The cost plus contract”, но с тази разлика, че тук изпълнителят гарантира на 

инвеститора да не надвишава съгласуваната с него максимална цена по 

проекта. 

4. Договор от типа “Design-build contract”. При него инвеститорът 

/собственикът/ сключва съглашение с един генерален изпълнител “general 

contract” или “prime contractor”, който осигурява ръководството на основни 

фази на договора: проектирането и строителството. В определени случаи 

генералният изпълнител привлича за изпълнение функциите по контрола, 

включително и върху стойността, архитект /инженер/. 

5. Догор от типа “Construction management contract”. В рамките на 

такъв тип договор се създава специална група за проектно управление, в 

състава на която влизат представители на инвеститора /собственика/, 

управляващият строителството и архитектът, които съвместно решават 

въпросите, касаещи цената на обекта /комплексния обект/ като цяло и 

стойността на строителството по отделните негови етапи, избора на 

участниците в строителството и др. 

Една от формите на договор, насочена към намаляване на риска в 

процеса на изпълнение на проекта и повишаване устойчивостта на 

финансовото положение на неговите основни участници – инвеститора и 

изпълнителя, е от типа “Construction bonding” /CВ/. Същността й се състои 

в привличане като участник в договора на фирма, която да играе ролята на 

гарант. Организационната форма от типа СВ гарантира на инвеститора 

изпълнението на проекта в пълно съответствие с договора. В случай, че 

изпълнителят по едни или други причини не си изпълни договорните 

задължения, фирмата – гарант сама ги изпълнява или привлича за целта 

други подизпълнители. Гаранциите са основно за цената, качеството и срока 

за строителство. Основният недостатък е повишаване на цената на обекта 

/комплексния обект/ вследствие допълнителната сума за хонорар 
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/обикновено от 0,3 % до 1,5 % от стойността на обекта /комплексния обект/ 

на фирмата-гарант, но изгодите са много повече. 

Широко разпространени са и се използват такива прогресивни форми 

като проектно управление, управление на крупни обекти, а също така 

професионално или специализирано управление на строителството. 

Системата на проектното управление “Project management” 

представлява целево управление на всички трудови, финансови, материални 

и енергийни ресурси, необходими за осигуряване процеса на проектиране, 

планиране, финансиране, управление и контрол върху строителството на 

обекта /комплексния обект/ в установения срок, в пределите на 

предвидената цена и със заложеното качество. 

При управлението на крупни обекти се имат предвид проектите на 

атомни електроцентрали, небостъргачи, жилищни комплекси, метро и др. 

При професионалното или специализираното управление на 

строителството “Professional Construction Management” /РСМ/ е въплътена 

идеята за привличане на широк кръг специализирани фирми – 

консултантски /инженерно- и сметно-/, които изпълняват функцията по 

управление на строителството, включително и стадия на неговото 

проектиране. Например, на фирмите в промишленото строителство от тях 

се оказват следните видове услуги: 

o изучаване на пазара и икономически изследвания; 

o вероятностен анализ; 

o концептуално проектиране, оценка на вариантите на проекта и 

избор на рационалния вариант; 

o проектиране, проектно управление и детайлно проектиране; 

o въпроси по анализа на технико-икономическата дейност, 

включително определяне на обема на изпълняваните работи, 

подготовка на тръжната /дооворната/ документация, определяне 

на цената, преговори по сключване на договора; 
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o стойностен анализ и контрол по цените; 

o съвети по отношение политиката на цените във фирмата и др. 

Привличането на специализирани консултантски фирми гарантира 

високо качество на изпълняваните работи, реализация на ценовата политика 

на фирмата и предаване на обектите в срок. 

Цената на обектите /комплексните обекти/ е проектна /временна/ и 

фактическа /окончателна/. Първата се определя в стадия на проучването и 

проектирането, а втората – в процеса на строителството и реализацията на 

строителните обекти /комплексни обекти/.  

Проектантските фирми имат в повечето случаи, пряко отношение към 

свиване “ножицата” между първоначалната и фактическата цена на обекта 

/комплексния обект/. Това става чрез гарантиране качество на проектната 

документация и тази по цените, а също така и чрез участието им при избора 

на изпълнител на строителните и монтажните работи, доставчици на 

материали и оборудване, в преговорите при сключване на договора и в 

контрола на стойността при строителството на обектите /комплексните 

обекти/. 

Съществува практика в развитите държави проектантските фирми, въз 

основа на по-високо заплащане на своите услуги, да дават гаранция за 

минимално /в рамките до 5 %/ отклонение от договорената цена. Интересно 

е да се отбележи, че тези гаранции на проектантските фирми се подкрепят и 

от частична материална отговорност. Във Франция, например, проектната 

цена се счита за лимитна и нейното превишаване води до съответни 

санкции. 

 

8.4. Договаряне на цена на обект у нас 

Метод на възстановяване на разходите 
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Нарича се още метод на база „разходи плюс“, аналогичен на №2 от 

гореизброените договори. При тази методика за договаряне точния размер 

на цената не е известен предварително, въпреки че може да е записана 

проектна цена. Инвеститорът е длъжен да заплати всички действителни и 

основателни (допустими) строителни разходи, направени от изпълнителя 

при изграждането на обекта и доказани от него чрез съответни документи, 

както и договорена добавка за допълнителни (режийни) разходи и печалба. 

Добавката може да бъде в процент от разходите или твърдо възнаграждение. 

При този метод инвеститорът носи риска от увеличаване на строителните 

разходи (за труд, материали, механизация, енергоносители) над тези, 

предвидени при сключване на договора. Ето защо е препоръчително да се 

постави максимална цена за изпълнение на обекта, определена експертно 

или по аналог. 

Методът на възстановяване на разходите, при който се формира цена 

по фактически разходи, е често използван в българското строителство. Този 

метод е подходящ, когато обемът на СМР, на строителните материали и 

необходимите машини и съоръжения не може да бъде предвиден точно по 

време на сключването на договора за строителство. Това са например 

случаите, когато значителна част от строителните работи ще се извършва от 

подизпълнители по неизвестни все още цени. Също така методът е подходящ 

и когато проектът още не е окончателно готов или когато строителството ще 

бъде свързано със специфични трудности. 

При тази методика за договаряне на цена е необходимо да се впишат 

подробни договорни клаузи. В случаите на използване на този метод цената 

няма решаващо участие при формиране на тръжната оценка. 

 

Метод на единичните цени на СМР 

При тази методика страните договарят твърда цена за единица 

количество от даден вид работа, включваща и печалбата на изпълнителя. 
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Общата цена на обекта зависи от количествата от всеки вид строителни 

работи, вложени за изграждането му. Възможно е и да се остойностяват 

спецификации за разход на труд, строителни материали и механизация, като 

накрая се прибавят допълнителни (режийни) разходи и печалба. 

Изпълнителят гарантира, че цените на видовете СМР ще се запазят в 

определен срок (например за 3 месеца) и след този срок могат да се изменят 

по взаимно съгласие на страните по договорена между тях форма на 

индексиране.  

Този метод е подходящ тогава, когато количеството работи и 

количеството материали за дадена част от обекта не могат да се предвидят 

точно по време на сключването на договора за строителство. Така например 

има вариант количествената сметка да не може да се направи точно поради 

липса на работен проект или пък се очаква фактическите количества СМР да 

надхвърлят значително проектните. 

Ако при провеждане на търга инвеститорът не предлага количествени 

сметки, участниците предлагат единични цени по видове СМР, количеството 

на които доказват по време на изпълнение на строителството. Обемът на 

извършените работи се измерва, за да се определи цената за плащане. 

При този метод е от особена важност в договора да се предвидят ясни 

методи за измерване и остойностяване на изпълнените количества. 

Обикновено методът на единичните цени се прилага от инвеститорите при 

реконструкции и ремонти. Ако страните изберат този метод и договорът не 

предвижда единичните цени да се коригират в случай на изменение на 

строителните разходи, то рискът от увеличението им (респективно ползата от 

намаляването им) се разпределят между изпълнителя и инвеститора. 

 

Метод на глобалната сума 

Нарича се още метод на тоталната цена, обща цена, обектова цена, 

твърда цена, аналогичен на №1 от гореизброените договори. При тази 
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методика точната сума, която ще трябва да заплати инвеститорът за 

строителство в определен срок и точен проект, се договаря между страните 

предварително. 

Глобална цена е препоръчителна в случаите, когато обектът е напълно 

ясен и установен. В тръжния проект инвеститорът предоставя подробни 

количествени сметки, които кандидатите за изпълнители остойностяват. В 

договора е нужно точно да се определи обемът на отделните видове работи. 

На база на точно установените количества работи, които трябва да се 

изпълнят и отчетат, се заплаща цялата цена.  

Инвеститорът трябва стриктно да контролира строителството от страна 

на изпълнителя, за да не може последният да реализира допълнителна 

печалба чрез влагане на по-нискокачествени материали или чрез използване 

на други строителни технологии.  

Предимство за инвеститора е, че изпълнителят носи рисковете от 

евентуално увеличаване на договорената обща цена на строителството, като 

това предимство намалява, ако са договорени периодични корекции. 

От друга страна за изпълнителя договорената сума остава постоянна, 

дори ако действителната стойност на строителството се окаже по-висока от 

стойността, предвиждана по време на сключване на договора. При такова 

договаряне изпълнителят има право само на сумата, посочена в договора, 

независимо от действителните разходи, които той е направил по време на 

строителството. Изпълнителят гарантира, че договорената цена за 

изпълнение на обекта е твърда в рамките на количествата работи, описани в 

количествените сметки и за срока на изпълнение на строителството.  

При метода на глобалната сума инвеститорът получава предимството 

на скъсяване на срока за изпълнение – изпълнителят се стреми към това, за 

да избегне евентуално покачване на цените. При тръжни условия “глобална 

сума” участниците в търга дават малко по-висока начална цена в сравнение с 

метода за възстановяване на разходите. Администрирането на договора за 
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глобална сума обаче е по-малко трудоемко за инвеститора и изисква опростен 

контрол от негова страна в сравнение с разгледаните вече две методики за 

определяне на цена. 

Изпълнителят има право на преразглеждане (коригиране) само в 

определени случаи, предвидени в договора.  

Може да е предвидено включване на сума за компенсиране на 

изпълнителя срещу рисковете от увеличаване на цените на проектирането, 

надзора или строителството. Така че при този вариант трябва да има 

уговорка цената на обекта, определена като глобална сума към определена 

дата, да може да се коригира периодично по определена методика. 

Целесъобразно е да се направи разбивка на общата цена, ако са договорени 

различни условия на плащане за различните части на обекта, а по този начин 

става по-лесно и коригирането (преразглеждането) на цената.  

Методът на глобалната сума обикновено е най-предпочитаният метод 

от страна на инвеститорите за договаряне на цена.  

 

8.5. Международна практика по FIDIC. Книги на FIDIC. 

FIDIC е абревиатура на “Federation Internationale Des Ingenieurs-

Conseils”, означаваща “Международна федерация на инженерите 

консултанти”. ФИДИК представлява сдружаване на национални 

организации на консултантите от целия свят. Организацията е създадена 

през 1913 година чрез обединяване на три национални организации на 

инженерите-консултанти в Европа. ФИДИК се ръководи от колективни 

органи - Обща асамблея и Изпълнителен комитет, който има Секретариат 

Седалището на ФИДИК е в Женева, Конфедерация Швейцария. Към 

момента във ФИДИК членуват над 100 национални асоциации от цял свят. 

Членовете на Федерацията са няколко вида – редовни, 

асоциирани,поддържащи и кореспонденти. Само редовните членове имат 

право да гласуват в Общата асамблея. България е представена във ФИДИК 
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от Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти 

/БААИК/. ФИДИК изготвя стандартни договорни условия, които се 

инкорпорират в международните договори за строителни услуги. ФИДИК 

развива и широка проучвателна и обучителна дейност в областта на 

строителството и инженеринга. От седемдесетте години на XX век 

Федерацията се счита не само за европейска, а за световна международна 

организация. ФИДИК е създала Етичен кодекс, който изисква 

безпристрастни съвети, компетентност и честна конкуренция. 

Главната цел на Федерацията е да се грижи за общите интереси на 

гилдията и да разпространява информация между членовете си. Изготвя и 

публикува стандартни договори за прилагане на различни схеми в 

строителството и консултантските услуги. Принципи и клаузи на тези 

договори се използват в стандартните документи и на други международни 

финансови институции.  

Договорните условия на FIDIC са подходящи за проекти, 

финансирани от повече от един източник, тъй като допускат в клаузите им 

да се записват специфични изисквания на съответния финансов източник. 

Такъв е случаят с Европийските фондове, при които имаме комбинация от 

средства от Европейския съюз и национално съфинансиране, като програма 

ISPA задължително изискваше и съфинансиране от Европейската 

инвестиционна банка.  

Взаимоотношенията между участниците в строителния процес се 

уреждат с писмени договори съгласно чл. 160, ал. 2 ЗУТ. Тези договори се 

развиват във времето постепенно и под влиянието на различни обективни и 

субективни фактори. 

В средата на XX век поради изпълнението на големи международни 

строителни проекти в Близкия изток и Югоизточна Азия се появява нуждата 

от изработването на единна концепция и общи правила на поведение при 

международни търгове. Дотогава общоприета практика е да се работи по 
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типовите договорни форми, използвани във Великобритания и публикувани 

от Института на инженерите от гражданското строителство (ICE - 

INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS).  

Първоначално е създадена книгата „Договорни условия за 

строителство на обекти от гражданското строителство” /първата „Червена 

книга/ 1957 година. Тя, обаче, не може да обхване всички възможни аспекти 

на взаимоотношенията между участниците – финансиране, вид и обем 

работи, права, задължения и отговорности и др. С оглед на това 

обстоятелство ФИДИК постепенно детайлизира договорните форми и 

издава нови  типови условия за договаряне. Всяка отделна книга е отделен 

набор от договорни условия, а не изменение и допълнение на предишни 

книги. Отделните книги са предвидени да бъдат използвани в различни 

случаи, определени от конкретните цели на участниците и обекта, който 

следва да се изгради. Стандартните договори са познати като „Дъгата на 

ФИДИК”, защото кориците на всяка една от книгите са в отделни цветове. 

Обобщено изданията на ФИДИК могат да се разделят на Традиционни 

стандартни договори, издадени до 1999 година и на Нови стандартни 

договори, издадени през 1999 година и след това. 

Традиционните типови договорни условия включват: 

 1. "Договорни условия за работи, изпълнявани в гражданското 

строителство", („Червена книга”) - Conditions of contract for works of civil 

engineering construction. Първото издание е от 1957 година. Второто издание 

на „Червената книга” е публикувано през 1969 година. Причина стават 

нарастващите международни потребности. Третото издание е реализирано 

през 1977 година. Четвъртото издание на „Червената книга” е от 1987 

година, допълвано и преиздавано през 1988 и 1992 година. ; 

 2. "Договорни условия за електро- и ОВК /отопление, вентилация и 

климатизация/ работи, включително изпълнението им на площадката", 
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издание 1987 г. („Жълта книга”) - Conditions of contract for electrical and 

mechanical works including erection on site; 

 3. "Договорни условия за проектиране, строителство и предаване до 

ключ", издание 1995 г. („Оранжева книга”) - Conditions of contract for design-

build and turnkey; 

 4. "Типово споразумение клиент - консултант за извършване на 

услуги" („Бяла книга”) - Client-consultant model services agreement; 

 5. "Договорни условия за наемане на подизпълнител за работи от 

сферата на гражданското строителство" - Conditions of subcontract for works 

in civil engineering construction. 

 Новите стандартни договорни условия, публикувани през 1999 г. и 

след това, не отменят съществуващите досега, но са създадени с идеята 

новите да се използват вместо предишните. Най-добрата световна договорна 

практика се отразява във всяко следващо издание на дадена книга. Някои 

книги са нови, а други са последващи издания на традиционните типови 

договорни условия. Новите включват: 

 1. "Нова Червена книга" - "Договорни условия за строителство и 

инженерингови работи, проектирани от възложителя" (Conditions of contract 

for construction for building and engineering works designed by the employer). 

Съгласно условията на този тип договори изпълнителят извършва работите, 

предмет на договора, в съответствие с проекта, предоставен му от 

възложителя. Според Предговора „Червената книга“ се препоръчва за 

строителни или инженерни обекти, проектирани от Възложителя или от 

неговия представител Инженера. При обичайните условия за този вид 

договор Изпълнителят изгражда обекта в съответствие с проект, представен 

му от Възложителя. Обектът обаче може да включва и някои елементи на 

проектирани от Изпълнителя общостроителни, машинно-монтажни, 

електромонтажни и/или специални работи”. През 2006 година ФИДИК 

публикува допълнение към „Червената книга”, които трябва да отразят 
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желанието на Световната банка да се смекчи конфронтационния характер 

на строителната индустрия в цял свят. 

 2. "Нова Жълта книга" - "Договорни условия за инсталации и 

проектиране - строителство на електро- и ОВК инсталации и за строително-

инженерингови работи, проектиране от изпълнителя" (Conditions of contract 

for plant and design-build for electrical and mechanical plant and for building and 

engineering works designed by the contractor). Съгласно тези условия 

строителят проектира работите според изискванията на възложителя и след 

това ги изпълнява. Според Предговора на „Жълтата книга” тя следва да се 

използва “за доставянето на електрическо и/или механично технологично 

оборудване и за проектирането и изграждането на строителни или 

инженерни обекти. При обичайните условия за този вид договор 

Изпълнителят проектира и доставя, в съответствие с изискванията на 

Възложителя технологично оборудване и/или други съоръжения, които 

може да включват всякаква комбинация на общостроителни, машинно-

монтажни, електромонтажни и/или специални работи”. Разликата с 

„Червената книга” се състои в това, че „Червената книга” ще се използва за 

обекти, чийто характер е неподходящ за формулиране на глобална цена, а 

„Жълтата книга” ще е подходяща там, където Възложителят търси ценова 

сигурност и я постига чрез прехвърляне на повече отговорности и по-голям 

риск към Изпълнителя, което означава, че тази форма предлага по-малко 

възможности за искове от страна на Изпълнителя.  

 3. "Сребърна книга" - "Договорни условия за проектиране, доставка на 

необходимите материали и строителство - проектиране "до ключ" 

(Conditions of contract for EPC-turnkey projects. Всичко се извършва от 

Изпълнителя, който накрая следва да предаде на възложителя обекта в 

пълна готовност за незабавна експлоатация (да предаде до ключ). Тук 

Изпълнителят поема пълната отговорност– и за проектирането, и за 

строителството на обекта. Според Предговора на „Сребърната книга” тя е 
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подходяща “за доставката “на ключ” на технологична уредба или 

електроцентрала, или завод, или подобно съоръжение, или на 

инфраструктурен проект, или друг вид строителство, където: (i) се изисква 

по- висока степен на сигурност по отношение на крайната цена и 

необходимото време и (ii) Изпълнителят поема пълна отговорност за 

проектирането и изпълнението на проекта, при минимално участие на 

Възложителя. При обичайните условия за проекти “на ключ” Изпълнителят 

извършва пълен инженеринг, доставка и строителство (ИДС), осигурявайки 

напълно оборудвано готово за работа съоръжение (“при завъртането на 

ключа”)”. „Сребърната книга” се използва при проекти, включващи 

Обществено-частни партньорство (Public Private Partnerships) или проекти, 

където Възложителят предпочита да има двустранно споразумение 

Възложител-Изпълнител, без Инженер или Посредник в техните 

отношения. 

 4. "Зелена книга" (нова) - "Кратка форма на договор (Short form of 

contrct) - използва се при строително-инженерингови работи със 

сравнително ниска стойност или къс срок на изпълнение. Обикновено 

строителят изпълнява работите съгласно предварително зададен от 

възложителя проект. Тази книга няма аналог при предишните издания на 

ФИДИК. При преработката на основните форми на ФИДИК, (когато се 

изготвят новите „Червена книга”, „Жълта книга” и „Сребърна книга”), се 

решава, да се направи и договор за строителни работи за просто 

строителство с ниска стойност. Първоначално като ограничение за 

използването на тази опростена договорна форма е определена парична 

сума - до 500 000 долара. Скоро става ясно, че дали опростената форма е 

приложима зависи не толкова от максималната стойност на проекта, 

колкото от сложността му. Така, финансово ограничение е премахнато. След 

публикуването на „Зелената книга” към нея има значителен интерес, което 

засилва убеждението, че нейната употреба може да се разшири извън 
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договорите с ниска стойност. „Зелената книга” отразява философията и 

разпределянето на риска в „Червената книга” и в „Жълтата книга”, но тук 

няма Инженер. Възложителят е свободен да посочи представител, ако 

желае. Всички подлежащи на промяна точки са събрани в допълнение към 

договора. Той има само 15 клаузи, като е общо по-кратък над шест пъти от 

„Червената книга”. „Зелената книга” има форма на договорно споразумение. 

Дефинициите съответстват на тези в основните форми. Всички събития, 

които са риск на възложителя, са събрани в една клауза. Споровете се 

отнасят към един-единствен споразумител съгласно условиятана договора. 

 5. „Златна книга /нова/ - „Договорни условия за проектиране, 

строителство и експлоатация на обекти” (Conditions of Contract for Design, 

Build and Operate Projects). Тази книга е нова, публикувана е 2008 година. Тя 

регламентира отношения, при които изпълнителят се ангажира с цялостната 

дейност по проектирането и изграждането на един обект, но получава 

правото да го експлоатира /DBO/. Това са често срещани в практиката 

случаи, като може да се даде пример с концесионните договори. 

 6. „Бяла книга” /нова/ – „Договорни условия клиент-консултант за 

извършване на услуги” (Client Consultant Model Services agreement). Според 

предговора „Бялата книга” е подходяща и се препоръчва за общо ползване 

за целите на прединвестиционните проучвания, проектирането и 

управлението на строителството и цялостното управление на проекти, 

когато става дума за международни проекти. Договорните условия са 

еднакво приспособими за вътрешни споразумения. 

ФИДИК е формулирала и „Ръководство за писане на договори” – 

„FIDIC Contracts Guide to the Construction, Plant and Design-Build and 

EPC/Turnkey Contracts”. Това ръководство разглежда „Червената книга”, 

„Жълтата книга” и „Сребърната книга”, издание 1999 година. 

Съдържанието е изложено сравнително - в три успоредни колони. 

Направено е сравнение клауза по клауза на Общите условия на трите книги, 
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придружавано от помощни коментари, като тези коментари не са 

изчерпателни. Ръководството е полезно за обучение, но не е учебно 

помагало, което да дава достатъчна подготовка за започване на работа с 

договорните условия на ФИДИК. В ръководството се съдържат процедури 

и за предварителна селекция на участници в търг и за отваряне и оценка на 

оферти. 

В своите книги FIDIC се стремят да гарантират интересите на всички 

страни, подписали договора (възложител, изпълнител и инженер), на всички 

етапи от неговото изпълнение. Тези книги са огледало на добрата 

международна практика. Квинтесенцията на всяка книга са “общите 

условия”. При провеждането на международни търгове за възлагане на 

строителни работи и впоследствие при подписването на договор за 

изпълнение се ползват именно общите договорни условия на FIDIC. Тези 

договорни условия съдържат най-доброто от международната практика, но 

невинаги съответстват на националното нормативно уреждане на 

строителните и инженерингови работи. Проблемът се решава по следния 

начин - общите договорни условия не принадлежат към международното 

право, те са само и единствено пожелателни правила, които стават 

задължителни тогава, когато се включат като част от договора. 

националното законодателство винаги се съблюдава и има върховенство над 

общите условия. Общите условия се допълват и изменят, за да отразят 

спецификата на националното законодателство и на самия проект, чрез 

т.нар. специфични условия, които също стават неразделна част от договора. 

В "специфичните условия" се определят: датата на започване на договора, 

продължителността, стойността на договора, методът на плащане, начинът 

на плащане, езикът на договора, валидното законодателство и др. - все 

конкретни клаузи, които правят договора специфичен.  

Прилагането на стандартните форми на договори на ФИДИК помага 

да се наложи рационален подход и да се разпределят отговорностите по 
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отношение на множеството рискове в строителния процес. Ключово е 

решението при избора на подходящата форма на договор. Важно е страните 

да разберат напълно общите и специфичните условия на договорите на 

ФИДИК, които определят техните отговорности и рискове по даден проект 

и така да изберат формата. За улесняване на участниците в техния избор са 

формулирани въпроси, от отговорите на които може да се заключи, коя 

книга /типов договор/ ще е подходяща при реализацията на конкретния 

проект. Може да се обобщи за книгите, че като се започне от „Червената 

книга” и се върви през „Жълтата книга” към „Сребърната книга” е налице 

постепенно прехвърляне на отговорността и риска от възложителя към 

изпълнителя срещу едно по-високо заплащане на последния. Според 

„Червената книга”, която се доближава в най-голяма степен до 

регламентацията на ЗУТ, Изпълнителят строи, като изпълнява проект на 

Възложителя, според „Жълтата книга” строителят проектира работите 

според изискванията на възложителя и след това ги изпълнява, а при 

„Сребърната книга” Изпълнителят проектира, осигурява финансиране, 

строи и въвежда в експлоатация, изпълнявайки изискванията на 

възложителя, за което получава по- високо възнаграждение. 
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ТЕМА 9. ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА 

РАБОТА  

9.1. Анализна себестойност и цена за единица СМР  

9.2. Разходи за труд 

9.3. Разходи за материали 

9.4. Разходи за строителна механизация 

9.5. Печалба 

 

9.1. Анализна себестойност и цена за единица СМР  

Подробната проектна стойност на един строителен обект във фаза 

работен проект се съставя по аналитичен (изчислителен) път от проектанта 

или от консултантска фирма, като се следват последователно няколко 

основни етапа: 

• количествени сметки (подробни и обобщена) за строително – 

монтажни работи (СМР);  

• разходни норми (за труд, материали, механизация и транспортни 

разходи) за единица количество СМР; 

• единични (анализни) цени на СМР; 

• стойностна сметка;  

• генерална сметка 

След като бъде съставена количествената сметка, се пристъпва към 

следващия етап – съставяне на стойностна сметка по единични цени. 

Остойностяването на количествата на видовете СМР, определени в колона 

10 на количествената сметка изисква данни за цените на единица работа. За 

определянето на единична цена за вид СМР е необходимо да се изчислят 

няколко основни разходни пера. Единичните (анализни) цени на СМР се 

разработват по следната схема: 
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1. Преки разходи 

а) разходи за труд. 

б) разходи за материали (вкл. разходи за доставка). 

в) разходи за експлоатация на строителната механизация. 

2. Допълнителни (режийни) разходи. 

3. Печалба. 

Структурата на всеки елемент от тази строителна калкулация ще бъде 

разгледана поотделно. Той се получава като произведение от определен 

разход за единица количество СМР по актуалната за момента цена. В крайна 

сметка единичната (анализна) цена на СМР е сбор от произведенията на 

всяка разходна норма (за труд, материали и механизация) по текущата цена 

на ресурса. 

 

9.2. Разходи за труд 

Разходните норми за труда могат да се отчетат от разходни норми 

(УСН, СЕК и др.), както и от „Трудови норми в строителството“ (ТНС). 

Последните са разработвани навремето с цел нормиране и заплащане на 

положения от работниците труд и затова строително-технологичните 

операции в ТНС са детайлно разчленени.  

Количественият разход на труд за изпълнение на определен вид СМР 

е основен елемент на строителната калкулация. В разходните норми е 

дадена величината „норма време“. Тя се дефинира като количеството време, 

необходимо на един работник от звеното с определена квалификация за 

изпълнението на единица доброкачествена продукция при дадени 

производствени условия. „Норма време“ се дава в дименсия „човекочасове 

за единица СМР“. Разходът за труд включва само разходите за заплати на 

работниците, пряко заети в изпълнението на строително-технологичните 

операции. Тук не се включва заплащането на техническите ръководители, 
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административния и обслужващ персонал, ръководството – те са към 

допълнителните (режийни) разходи.  

Пример: Развалянето на 1 кв.м еднолицева каменна зидария на 

циментен разтвор се извършва от 1 работник (зидар с първа 

квалификационна степен) и количественият разход на труд („норма 

време“) е 6,31 ч.ч./кв.м. 

Най-често даден вид работа се извършва не от един, а от група 

работници (звено), които имат различна квалификация. Тогава „норма 

време“ се дава за всеки един от тях.  

Пример: Изпълнението на 1 куб.м суха каменна зидария на терена 

изисква двама работници – зидари: работникът с първа квалификационна 

степен има „норма време“ 2,2080 ч.ч./куб.м, а работникът с втора 

квалификационна степен – 4,8300 ч.ч./куб.м. 

„Норма време“ на това звено е 7,038 ч.ч./куб.м. Това означава, че 

продължителността на изпълнението на 1 куб.м зидария ще е 

часа519,3
2

038,7


 

На база на „норма време“ може да се дефинира и понятието „норма 

изработка“ – това е количеството продукция (в натурален измерител) от 

един работник за единица време (най-често: човекоден) при дадени 

производствени условия. „Норма изработка“ е равна на 8 часа, делено на 

„норма време“.  

Така в първия пример „норма изработка“ ще бъде: 27,1
31,6

8


кв.м/човекоден. Във втория пример „норма изработка“ ще бъде: 14,1
038,7

8
  

куб.м/човекоден. 

За да изпълни нормата, звеното трябва да изпълни 2,28 куб.м суха 

каменна зидария. „Норма изработка“ е по-ясна за възприемане от работника 

(звеното) в сравнение с „норма време“. 
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Стойностното изражение на разхода за труд в строителната 

калкулация (в лева за единица СМР) е произведение от нормативния разход 

на труд (в човекочасове за единица СМР) по съответната часова ставка (в 

лева на човекочас). Размерът на часовата ставка зависи от специалността на 

работника, както и от неговата квалификация. Специалностите, които 

фигурират в УСН, са изкопчия, бетонджия, арматурист, зидар и т.н. В СЕК 

специалностите на работниците са номерирани според шифрите на вида 

СМР. Така например бетонджията е посочен като Работник 04, фаянсаджия 

– Работник 09, стъклар – Работник 12 и т.н. По отношение на 

квалификацията – в разходните норми УСН, квалификацията се дава по 

старата 7-разрядна система, а в разходните норми СЕК – по новата система 

с 2 квалификационни степени.  

Часовата ставка е заплащането на работника за 1 час, което 

съответства на определена специалност и определена квалификация при 

качествено изпълнение на работата и спазване на технологичните 

изисквания. Посредством умножение на „норма време“ по часовата ставка 

за съответния работник и последващо сумиране на резултатите се получава 

общият разход за труд (в лева за единица СМР). Часовата ставка е брутна, 

т.е. преди удържане на данък върху общия доход и задължителните 

социални осигуровки за сметка на работника.  

Часовите ставки (по специалности и квалификационни степени) се 

дават в ценови справочници като средни за страната към определена дата. 

На практика съществуват големи разлики в заплащането на труда между 

големите населени места, където е концентриран основно строителният 

пазар и останалите региони. Часовите ставки трябва да са актуализирани, 

тъй като те са динамична величина. Часовите ставки в строителството не 

могат да бъдат по-ниски от минималните осигурителни прагове в отрасъла. 

Последните са въведени след 01.01.2003 г. с цел намаляване на „сивата 
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икономика“ на трудовия пазар и увеличаване на постъпленията в 

обществените социално-осигурителни фондове.  

Минималните осигурителни прагове се договарят ежегодно на 

национално и отраслово равнище и важат за съответните браншове и 

длъжности в тях. Идеята на тези прагове е техните стойности да са възможно 

най-близко до реално плащаните възнаграждения в бранша за съответната 

длъжност.  

В строителния отрасъл задължително осигурени за всички 

осигурителни социални рискове са: 

• работниците и служителите, наети на работа на трудов договор за 

повече от 5 работни дни (40 часа) през един календарен месец; 

• лицата, работещи по втори или по допълнителен трудов договор. 

Размерът на осигурителните вноски за фондовете на държавното 

обществено осигуряване (ДОО) се определя ежегодно за всеки от фондовете 

със Закона за бюджета на ДОО.  

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска пък се 

определя ежегодно със Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса на база на Закона за здравното осигуряване. За 

2017 г. задължителните осигурителни вноски се разпределят така:  

• 60% се поемат от работодателя – те фигурират в допълнителните 

(режийни) разходи при единичните цени на СМР; 

• 40% се поемат от работника или служителя за сметка на заплатата 

му – това са лични вноски.  

В строителството най-масовата категория труд е трета – за нея 

разпределението на задължителните социално-осигурителни вноски е както 

следва (за 2017 г.): 

• фонд „Пенсии“ – 18,8% (при съотношение - 10,46 % за сметка 

на работодателя и 8,34 % за сметка на работника и 13,8 % за лицата родени 
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след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение - 7,66 % за сметка на 

работодателя и 6,14 % за сметка на работника); 

• фонд „Общо заболяване и майчинство“ – 3,5%; 

• фонд „Трудова злополука и професионална болест“ – от 0,4% до 

1,1% само от работодателя – тя варира според сферата на дейност на 

фирмата и степента на риск; 

• Универсален пенсионен фонд-5% 

• Задължителна здравноосигурителна вноска – 8%; 

• фонд „Безработица“ – 1%; 

• фонд за гарантиране вземанията на работниците при фалит на 

предприятието – 0%. 

По отношение на заплащането на труда трябва да се съблюдава и 

минималната работна заплата за страната. От 01.01.2017 г. се увеличава 

минималната работна заплата от 420 на 460 лв., а заедно с това се увеличава 

и минималния осигурителен доход. При петдневна работна седмица и 8-

часов работен ден минималната часова ставка, под която не може законно 

да се наеме работна сила в България, е 2,78 лв./час. 

Пример: 

Да се състави чрез анализ единична цена (без ДДС) за изпълнение на 1 куб.м.   

ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 200 ММ НА ОБИКНОВЕННА ФУГА. 

 Цените на труда, материалите и механизацията са към м. 11.2016 г. 

шифър 05.135 

мярка м3 

Основание: „Разходни норми – СЕК“ 

I. Разходи за основна работна заплата 

№ Вид на работната ръка Норма време (ч.ч.) 
Часова ставка 

(лв./ч.ч.) 
Общо (лв.) 

1. Работник 05 –2 1,4000 4,10 5,74 

2. Работник 05 – 1 1,4000 2,80 3,92 

 Общо за труд (I)   9,66 
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II. Разходи за строителни материали  

№ 
Вид 

материал 
Мярка Количество 

Цена  

франко 

произв. 

(лв.) 

Кд 

Цена 

Франко 

обекта 

(лв.) 

Общо 

(лв.) 

1. Вароциментен  разтвор 

М10 

м3 0,043 65 1,11 72,15 3,10 

2. Газобетон блокчета 

600/200/250 

бр. 32 4,01 1,07 4,29 137,30 

3. Лепилен разтвор зидарски кг. 0,42 0,23 1,06 0,24 0,10 

4. Хидроизолационно фолио кг. 0,05 7,62 1,06 8,08 0,40 

 Общо за материали (II)      140,90 

 

III. Разходи за експлоатация на строителната механизация 

№ Вид механизация 
Количество машиносмени 

(м.см.) 
Цена (лв./м.см.) Общо (лв.) 

1. Мачтов подемник (20 м.) 0,055 20 1,10 

 Общо за механизация (III)   1,10 

 

Преки разходи = I + II + III = 9,66+140,90+ 1,10 = 151,66  лв./куб.м. 

IV. Допълнителни разходи = 90% х (I + III) = 0,90.(9,66 + 1,10) = 9,68 лв./куб.м. 

Единична себестойност = Преки + Допълнителни разходи = 151,66 + 9,68 = 161,34 лв./куб.м. 

V. Печалба = 10% х (I + II + III + IV) = 0,10. 161,34 = 16,13 лв./куб.м. 

Единична цена (без ДДС) = I + II + III + IV + V = 177,48 лв./куб.м. 

Съставил:.....................    Проверил:...................... 

Дата:........................... 

 

9.3. Разходи за строителни материали 

В разходните сметни норми са дадени нормите за разход на 

материали. Те показват какво количество от даден строителен материал 

трябва да се използва, за да се произведе единица доброкачествена 

продукция (единица СМР) при дадени производствени условия. 
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Пример:За изпълнението на 1 куб.м тухлена зидария за 

самостоятелни комини на вароциментен разтвор са необходими: 

o 392 броя тухли (единични плътни – с размери 25/12/6,5); 

o 0,26 куб.м вароциментен разтвор М10 (1:5:18). 

В разходните норми в разходите за материали е предвидено до 10-12% 

по-голямо количество от действително необходимото – за технологичен 

брак. При използването на нови строителни материали (от внос или местно 

производство) фирмите трябва експериментално да установяват разходните 

им норми или да използват данни за това от производителя на материала. 

Възможно е обаче производителят да занижава разходните норми с 

рекламна цел. 

Стойностното изражение на разхода за материали в строителната 

калкулация (в лева за единица СМР) е произведение от нормата за разход на 

съответния материал (в натурален измерител за единица СМР) по 

съответната цена на материала франко обекта (в лева на натурален 

измерител). Последната е сума от следните компоненти: 

o цена на производител (продавач); 

o цена на транспорта до обекта; 

o цена за обслужване на доставката; 

o цена на складовите разходи. 

По отношение на цената на производител (продавач) – тя се нарича 

още покупна цена, заводска цена, фактурна цена, отпускна цена. 

За инвеститора е по-изгодно да договаря с изпълнителя твърди цени 

на материалите, тъй като е възможно да се представят фактури с изкуствено 

завишени цени. Ето защо при строителното договаряне не е препоръчително 

цената на материалите да се доказва на инвеститора с фактури. Цените на 

материалите франко превозно средство при продавача могат да се вземат и 

от ценови справочници, но те са осреднени за страната към определена дата. 
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Освен това по-големите строителни фирми могат да получат отстъпки от 

производителя.  

Цената на транспорта от продавача (производителя) до обекта може 

на първо приближение да се приеме като процент към цената на 

производителя. В този случай заводската цена на материала се умножава с 

коефициент за доставка (Кд), който може да се отчете от ценови 

справочници за всеки материал при средни транспортни разстояния. 

Едно примерно разпределение на разходите за доставка (Кд) при 

цимент (в торби) би изглеждало така: 

 средно транспортно разстояние: 50 км; 

 среден коефициент на доставка Кд=1,18; 

 разходите за доставка се разпределят така: 71% от Кд са за транспорт, 

25% – за склад и 4% – други. 

Друг пример – за Кд при тухли блокове 3,85 и 4,50: 

 средно транспортно разстояние: 95км.; 

 среден коефициент на доставка Кд=1,28; 

 83% от Кд са за транспорт, 15% – за склад и 2% – други. 

Кд представлява среден примерен коефициент за транспорт, 

транспортно обслужване на съответния строителен материал и съхранение. 

Обикновено Кд се движи между 5% и 12% при повечето видове материали. 

Тези коефициенти обаче са само информативни – те са получени при 

осредняване на транспортните разстояния между по-големите 

производители и преобладаващите места на по-активно строителство. 

Оскъпяването на материалите поради доставни разходи варира в много 

широки граници – от 5% (гайки) до 248% (пясък). Когато разстоянието за 

доставка е различно, коефициентът се изменя, което може значително да 

повлияе върху крайната цена на материала и оттам – на единичната цена на 

съответния вид СМР.  
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Най-прецизно е за цената на транспорта да се състави подробна 

транспортна схема. Тя се съставя от изпълнителя (оферента) при 

разработване на офертата. Разходите за транспорт включват: 

 цена за товарене на материала – тук влизат цени за труд и 

машиночасове за подемна техника; 

 цена за междинно претоварване; 

 цена за основен превоз (например километрите, умножени по цената 

за 1 км. на транспортната фирма); 

 цена на престоя; 

 престой за товарене; 

 престой за разтоварване; 

 наем за палети; 

 товарене на празни палети; 

 превоз на празни палети; 

 други разходи. 

Възможно е големите производители на материали да продават 

продукцията си по една и съща цена франко областен център, като в нея да 

е включен и превозът, който те извършват за своя сметка до купувача.  

Разходите за транспорт могат да се доказват пред инвеститора по 

транспортна схема или чрез отделна фактура, като данните подлежат на 

проверка.  

Според условията на транспорт и вида на транспортните средства се 

прилагат цени за: 

 тон товар; 

 за тон километър;  

 повременно заплащане; 

 заплащане на километър.  
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Възможно е на инвеститора да му бъдат представени фактури за превоз 

на материали, при положение, че превозът им е калкулиран в цената на 

покупката. Затова е по-добре инвеститорите да не договарят цени по 

фактури, а по възможност – твърди цени за превоз. 

Цената за обслужване на доставката обикновено е включена в цената на 

транспорта до обекта. При специфични случаи тя може да се калкулира като 

отделно разходно перо. Например когато е необходим охранителен 

(придружаващ) транспорт на товара с няколко коли, нужни са прехвърляния 

от едно превозно средство в друго и т.н. 

Цената на складовите разходи обикновено не надхвърля 2-3% от 

заводската цена на материала.  

В крайна сметка стойността на материала франко обекта трябва да 

включва неговата покупна цена и всички разходи извън нея, които са 

направени за доставката му до работното място. При калкулирането на 

единичните анализни цени на СМР материалите се записват или с крайната 

цена, или придружени с коефициент за доставно-складови разходи. За 

цената на материалите, които се използват многократно (например дървени 

кофражи, скелета и др.) се съставя допълнителна калкулация и 

остойностяването им се извършва в зависимост от кратността на употребата 

им – чрез коефициент за кратност. 

Калкулация за определяне на цена франко строителен обект на 

цимент – в книжни торби по 50 кг (за 1 тон): 

 Цена на едро (от склада на завода-производител) – 120,00 лв. 

 Разходи за натоварване, транспорт и разтоварване (по 

транспортна схема) – 41,55 лв. 

 Доставно-складови разходи (3% от цената на едро) – 3,60 лв. 

 Надценка за снабдителна фирма (4% от цената на едро) – 4,80 лв. 

Общо: цена франко строителен обект – 169,95 лв.(за 1 тон) 
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В случая цената на едро е определена от завода-производител. 

Циментът е закупен от склада на продавача, средствата са преведени от 

инвеститора, като той по-нататък използва услугите на снабдителна фирма, 

която ще достави материала на строителната площадка.  

Строителните фирми сами решават дали доставката на материалите 

ще става със собствени сили или ще се ползват услугите на снабдителни 

фирми. В повечето случаи е по-изгодно доставянето на материалите да става 

без посредничеството на търговски фирми. В случаите, когато се наемат 

снабдителни фирми, с тях се договаря конкретния размер на търговската 

отстъпка и се уточнява дали в нея се включват или не транспортните 

разходи.  

Снабдителната фирма доказва пред инвеститора разходите си по 

транспорта (включително натоварване, претоварване, разтоварване и 

подреждане на материалите) чрез транспортна схема. Последната определя 

транспортните и товаро-разтоварните разходи за единица мярка от 

съответния вид материал от мястото на закупуването му до строителната 

площадка на инвеститора.  

Надценката за снабдителната фирма е определена като процент от 

цената на едро, като в този процент не се включват разходите за транспорт 

(включително натоварване и разтоварване) и доставно-складовите разходи, 

тъй като те се начисляват отделно. Възможно е обаче в надценката на 

доставчика да се включват и разходите по натоварване, транспорт и 

разтоварване. При такъв вариант надценката е процент (значително по-

голям) от цената на едро на материала.  

В примера доставчикът използва междинен склад за закупения 

цимент, поради което прави разходи за това – работна заплата и социални 

осигуровки на снабдителния и складов персонал, застраховка на 

материалите, поддръжка и текущи ремонти на дълготрайните материални 

активи, амортизация, допустими загуби при транспорта на материалите и 
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при съхраняването им в складовете (фири, липси и повреди) и т.н. Всички 

тези разходи се вземат като процент от цената на едро на материала – това 

са доставно-складовите разходи.  

Когато доставчикът не използва междинна складова база и материалът 

от мястото на закупуване се доставя направо на строителния обект, то тогава 

не се включват доставно-складови разходи.  

Разходите за закупуване на строителни материали може да включват 

данък добавена стойност (ДДС), който понастоящем е 20%. Ако цената на 

материалите е с ДДС, то данъкът трябва да се приспадне при стойностната 

сметка, когато се изчислява стойност на строителния обект с ДДС. Целта е 

да не се получи наслагване на данък върху данък при остойностяването на 

обекта. 

 

9.4. Разходи за строителна механизация 

Количественият разход за експлоатацията на строителната 

механизация при изпълнението на определен вид СМР може да се вземе от 

разходните сметни норми. За машината, с която се изпълнява съответната 

СМР, е дадена „норма машинно време“. Тази величина показва 

количеството време, необходимо на машината да произведе единица 

доброкачествена продукция (СМР) при дадени производствени условия. 

„Норма машинно време“ се дава в дименсия „машиносмени за единица 

СМР“.  

На база на „норма машинно време“ може да се дефинира и понятието 

„норма машинна изработка“ – това е количеството доброкачествена 

продукция (в натурален измерител), произведено от машината за единица 

време (машиносмяна) при дадени производствени условия. „Норма 

машинна изработка“ е равна на единица, делено на „норма машинно време“.  
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Монтажът на сглобяема стоманобетонова подкранова греда (с тегло до 5 

тона) изисква монтажна машина с товароподемност до 15 тона. „Норма 

машинно време“ в случая е 0,205 м.см./брой, а „норма машинна изработка“ 

– 4,88 броя/м.см. 

Стойностното изражение на разхода за експлоатация на строителната 

механизация в строителната калкулация (в лева за единица СМР) е 

произведение от нормата за разход на механизацията (в машиносмени за 

единица СМР) по съответната пазарна цена на механизацията (в лева на 

машиносмяна). Цените на машиносмените могат да се вземат от ценови 

справочници – там стойностите им са получени след изследване на реално 

договорени машиносмени за изпълнени строителни обекти. Цените са 

средни за страната към определена дата, но на практика съществуват 

разлики в отделните населени места. 

В повечето случаи строителните фирми не разполагат със собствени 

машини, а ползват услугите на специализирани фирми, които извършват 

услуги с механизация по договор със свой ценоразпис. В този случай 

специализираните фирми издават документ, с който изпълнителят на СМР 

отчита разхода и цената на механизация пред инвеститора. В разходните 

норми и в ценоразписите за машиносмени се приема само видът на 

машината, а инвеститорът не се интересува точно каква марка и модел 

ползва строителят. 

Алтернатива на използване на пазарна цена на машините е 

съставянето на калкулативна цена за една машиносмяна. Най-често това 

става, когато фирмата собственик на механизацията иска да определи цената 

по изчислителен път и сравнявайки я с пазарната цена да търси начини за 

снижение. Изчисляването на калкулативната стойност на цените на 

машиносмяна средно за годината е твърде трудна и специфична задача.  

За съставяне на калкулативна цена за една машиносмяна е необходимо 

да се знаят следните технико-икономически данни: 
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 тип на машината, вид и мощност на двигателя, тегло и др.; 

 доставна стойност на машината (в лева) – по счетоводни данни или по 

фактури за доставка; 

 амортизационни норми (в % годишно) – в съответствие с 

амортизационната политика на строителната фирма; 

 експлоатационна производителност на машината – при разглежданите 

условия на работа; 

 брой на машиносмените за 1 година (заетост) – в съответствие с 

преценката за годишния експлоатационен режим на машината; 

 нормативи за основен и текущ ремонт на машината; 

 обслужващ персонал – брой и квалификационна степен.  

Разходите, които се включват в калкулативната цена на една 

машиносмяна, биват:  

o текущи разходи за дейността;  

o еднократни разходи; 

o допълнителни разходи (за организация и управление).  

Текущите разходи са непосредствено свързани с експлоатацията на 

строителните машини. Те включват: 

 разходи за консумативи – горива, смазочни материали, 

електроенергия, спомагателни материали, вода и сгъстен въздух. Тези 

разходи се определят най-често на база паспортни данни на машината.  

 разходи за амортизация – определят се като произведение между 

първоначалната или остатъчната стойност на машината и 

определените за нея амортизационни норми, като се отчита 

възприетият метод на амортизация.  

 разходи за текущи ремонти и техническо обслужване – приемат се 

като процент от въз-становителната стойност на машината.  

 разходи за работни заплати и социални осигуровки на обслужващия 

персонал на машините – машинисти, помощник-машинисти и 
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необходимия брой работници, непосредствено свързани с работата на 

машината.  

 други разходи, необходими за експлоатацията на машината.  

Еднократните разходи биват: 

 разходи за монтаж и демонтаж на машината – те зависят от броя на 

преместванията на машината през годината. 

 разходи за натоварване, транспорт и разтоварване на машината. 

 разходи за поддържане и опазване на машината в неработно време – 

тук се включват издръжка на гаражи, навеси или бараки за 

подслоняване на машината.  

Еднократните разходи се определят общо за годината в зависимост от 

режима на нейната работа.  

Допълнителните разходи са свързани с организацията и управлението на 

процеса на експлоатация на строителната машина. Начисляват се в процент 

върху текущите разходи. Величината на тези разходи зависи и от това дали 

машините са собственост на фирмата или са взети под наем.  

Цените на машиносмените трябва да са за 8 часа. Разходите за 

експлоатация на строителните машини при технологични престои, лоши 

атмосферни условия, работа при зимни условия, нощен и извънреден труд и 

други подобни трябва да се заплащат въз основа на протокол, съставен от 

заинтересованите страни при положение, че има такава клауза в договора за 

строителство. Така изчислената цена (в лева на машиносмяна) се използва 

при съставяне на единични цени на СМР.  

При повечето машини след изчисляване на калкулативната цена за 

една машиносмяна се вижда, че тя обикновено е по-висока от пазарната 

цена. От една страна това е добре за потребителите на механизацията. От 

друга страна обаче ниските пазарни цени на машиносмените няма да 

генерират достатъчно средства за бъдещо обновяване на техниката от страна 

на техните собственици, което след време ще доведе до голямо поскъпване 
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на цените на машиносмените. В една идеална ситуация пазарните и 

калкулативните цени на машиносмените трябва да са равни.  

 

9.5. Печалба 

Последният елемент при изчисляване на единичната анализна цена за 

даден вид СМР е печалбата на изпълнителя. Сумата от единичната 

себестойност и печалбата дава единичната цена (без ДДС) на съответната 

работа. В България няма методичен норматив (държавен или браншов) за 

определяне на печалбата. Ето защо, когато се ценообразува по единични 

цени на видове СМР, инвеститорът може да заложи в тръжните условия кой 

точно метод за калкулиране на печалбата ще се прилага, както и да заложи 

максимално допустим процент на печалба.  

Съществуват три основни метода за начисляване на печалбата:  

 при първия метод тя се изчислява като процент върху себестойността 

на СМР и обикновено варира между 10% и 15%; 

 при втория метод печалбата се изчислява като процент върху труда и 

механизацията, т.е. не се отчита стойността на материалите. Този 

процент варира между 40% и 60%. Чрез този метод се елиминира 

влиянието на цените на материалите; 

 при третия метод печалба се начислява само върху стойността на 

труда. Този метод е най-приемлив за инвеститора и съответно най-

неприемлив за изпълнителя. 

Нека приемем, че извършената СМР е „Изработка и монтаж на 

армировка при дебелина до 5 мм“. На обекта строителна фирма е 

изпълнила 3180 кг. от тази работа при единична себестойност 1,53 лв./кг, 

т.е. общата сума е 4865 лв. Делът на материалите в единичната 

себестойност е 1,03 лв./кг, т.е. общата сума за материали е 3275 лв. В този 

случай съотношението „материали/общо СМР“ е 67,3% 







 100

4865

3275
 .      
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Печалбата, изчислена по първия метод, ще бъде: .лв681.лв4865
100

14
  

    Базата за изчисляване на печалбата при втория метод ще бъде:  

.лв159032754865   , т.е. тук се елиминира влиянието на променливите цени 

на материалите. За да се получи същият абсолютен размер на печалбата, 

процентът ще бъде 42,8%, а не 14%: .лв681.лв1590
100

8,42
  

   Общата цена, която инвеститорът ще заплати на строителната фирма 

за изпълнението на този вид СМР, ще бъде: .лв55466814865   

  В ценовите справочници, издавани от някои фирми, единичните 

анализни цени на отделните видове СМР са дадени без печалба, тъй като в 

конкретните случаи изпълнителите и инвеститорите договарят различни 

методи за калкулиране на печалбата и различни проценти. Освен това 

дадените в тези справочници единични цени на СМР са без ДДС.  

Фирмата-изпълнител начислява ДДС в цените на извършваните от нея 

строителни услуги, когато е регистрирана по Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС). В тези случаи от цената на закупените 

строителни материали и евентуално от цената на механизацията (ако се 

ползват машини под наем с включен ДДС в машиносмяната) се приспада 

начисленият ДДС и чак тогава получената сума от труд, материали, 

механизация, допълнителни разходи и печалба се умножава с данъчната 

ставка (20%).  Целта е да не се получи двойно отчитане на ДДС в единичната 

цена на СМР.  
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ТЕМА 10. ЦЕНА НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ  

10.1. Остойностяване на подобект и обект  

10.2. Количествена сметка 

10.3. Стойностна и генерална сметка 

 

10.1. Остойностяване на подобект и обект  

Подробната проектна стойност на един строителен обект във фаза 

работен проект се съставя по аналитичен (изчислителен) път от проектанта 

или от консултантска фирма, като се следват последователно няколко 

основни етапа: 

• количествени сметки (подробни и обобщена) за строително – 

монтажни работи (СМР);  

• разходни норми (за труд, материали, механизация и 

транспортни разходи) за единица количество СМР; 

• единични (анализни) цени на СМР;  

• стойностна сметка;  

• генерална сметка. 

 

10.2. Количествена сметка 

Първият етап от определянето по аналитичен път на проектната цена 

на обекта е съставянето на количествена сметка. Тя се прави за всяка част 

от проекта. Чрез количествената сметка се изчисляват количествата 

(натуралните обеми) на всеки вид строителна или монтажна работа (СМР) 

на обекта. Тези количества се дават в натурален измерител – кубични метри, 

килограми, квадратни метри и т.н. Натуралните обеми на СМР се извличат 

от работните чертежи на обекта, като тази дейност се върши от 

проектантите, но може и от средни строителни техници.  
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Подробната количествена сметка се използва за определяне на 

количествата СМР за всяка част от проекта. Най-удобно е това да става в 

табличен вид, като попълването на отделните работи става в технологичен 

порядък – в последователност, при каквато те ще се изпълняват на място.  

Примерен образец за подробна количествена сметка може да има 

следният вид:  

№ Шифър на СМР 
Наименов

ание на 
СМР 

Единица 
мярка 

Размери (м.) Брой 
еднаkви 

елементи 

Количество СМР 

L B H 
За един 
елемент 

Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                          

 

Съставянето на подробна количествена сметка е гаранция за точното 

и прецизно определяне на стойността на обекта. Тя обаче не винаги е удобна 

за целите на остойностяването и затова се съставя обобщена количествена 

сметка. Последната може да се състави по части на проекта и тогава тя 

представлява съкращение на всяка от подробните количествени сметки. При 

обобщеното изразяване на количествата СМР на един обект се ползват само 

колони 1, 3, 4 и 10 от горепосочената таблица. Обобщената количествена 

сметка може да се състави и общо за целия проект – тогава тя е сбор от 

количествата СМР за отделните части. За практически цели е 

препоръчително да се прилагат всички видове количествени сметки, за да се 

улесни контролът по време на самото строителство.  

В количествената сметка се използва шифър за всеки вид СМР (колона 

2). Шифърът на СМР се използва и при стойностните сметки. По този 

шифър могат да се търсят разходните норми и единичните цени на СМР, 

когато е необходима проверка от страна на възложителя или за нуждите на 

вътрешната отчетност. Инвеститорът предварително определя по коя 

номенклатура да се шифроват количествените и стойностните сметки.   
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Количествената сметка се съставя, като се използва списък (номенклатура, 

класификация) на видовете СМР. 

 

10.3. Стойностна и генерална сметка 

За всяка част от проекта (архитектурно-строителна, част ВиК, част 

електроинсталации, част ОВК) се съставят количествени и една стойностна 

сметка. Последната се съставя въз основа на количествата на отделните 

видове СМР (от количествените сметки) и единичните анализни цени на 

СМР на изпълнителя. Стойностната сметка може да бъде в табличен вид: 

№ Шифър на СМР 
Наименование 

на СМР 

Единица 

мярка 

Коли- чество 

СМР 

Единична цена на СМР 

(лв./ед.СМР) 

Обща  

цена на СМР 

(лв.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Резултатите на съответните редове в колона 7 се получават чрез 

умножение на числата от колона 5 и 6.  

След попълване на стойностната сметка се сумират резултатите от 

колона 7 и се добавят различни начисления, за да се получи цената на 

подобекта4. 

Могат да се прибавят следните суми, които се договарят между 

инвеститора и изпълнителя: 

 разходи за зимно строителство: 0,3% до 0,7% от стойността на СМР; 

 разходи за временно строителство: 3% до 7% от стойността на СМР; 

 добавки за малки обекти: 1% до 4% от стойността на СМР; 

 печалба (методът на начисляване и процентът се договарят); 

 данък добавена стойност: 20%. 

 

                                                           
4 Ц. Даковски, Ж. Манчева, Ст. Йотов. Икономика на строителството, София, 2011. 
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Разходните норми и цените на отделните видове СМР се разработват 

за т.н. „обичайни условия“. Тези условия предполагат работа при 

температура на външната среда по-висока от 5°С. Следователно, когато се 

работи при по-ниски температури, това се счита за работа при зимни 

условия, което предполага и по-високи разходи на строителя, т.е. разходи за 

зимно строителство. В тези случаи се използват специални химически 

добавки за ускоряване втвърдяването на бетона, неговото подгряване, 

закриване отворите на сградите и тяхното отопление, закупуване на зимни 

работни дрехи и т.н. 

Инвеститорите, които искат да се изпълняват работи по обекта и през 

зимата, трябва да имат предвид, че по-високите разходи заради зимното 

строителство се компенсират от по-ранното въвеждане в действие на обекта. 

Въпросите, свързани с допълнителните плащания за работа при зимни 

условия, трябва да се конкретизират в договора за строителство. 

Понастоящем няма нормативи за това, за разлика от периода преди 1990 г., 

когато действаше Наредбата за строителството при зимни условия. Старата 

наредба може да се използва и сега като методика и ориентир за процентите 

за зимно строителство. 

Под временно строителство се разбират разходите за изграждане (или 

реконструкция) на различни временни сгради, пътища и съоръжения в 

границите на строителната площадка, необходими за изпълнение на 

основното строителство, както и разходите за тяхната ликвидация при 

завършване на строителството. При събарянето им остатъчната стойност на 

получените материали се приспада от средствата за временно строителство.  

Понастоящем няма единна практика или държавни нормативи за 

дефиниране и предварително определяне на размера на временното 

строителство – като обем и като стойност. В отменените вече нормативни 

актове, касаещи временното строителство, тези разходи се деляха на два 

вида. Най-често срещаните и повтарящи се при всеки обект разходи се 
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определяха в процент от сметната стойност на изпълнените СМР. За 

специфичните разходи пък се изработваха проекти и количествата се 

доказваха и плащаха както основното строителство. Тази логика се използва 

и сега в практиката. Временното строителство трябва да се договаря между 

страните предварително, а инвеститорите трябва да го имат предвид при 

разработване на тръжните и договорните условия.  

Разходите за временно строителство се договарят по два начина: 

 като процент от стойността на СМР; 

 по индивидуален проект за организация и изпълнение на 

строителството. 

Средствата се предоставят от инвеститора на изпълнителя въз основа 

на сключения между тях договор. Те се съхраняват в отделна сметка и се 

изразходват само за тези цели.  

При изграждане на малки обекти се приема, че допълнителните 

разходи не са достатъчни. Затова най-лесно би било в тези случаи страните 

да се договорят за повишаване на процента на допълнителните разходи. 

Другият вариант е за малки обекти да се прилагат допълнителни проценти 

спрямо стойността на СМР. Тези проценти са в диапазона 1% - 4%, като 

колкото е по-висока стойността на СМР, толкова процентът е по-нисък. 

Трябва да се каже, че има и други начисления към стойностната 

сметка. Това са непредвидените работи и разходи (около 1,5%). Те 

възникват в процеса на строителството – например разработване на 

допълнителни чертежи, извършване на допълнителни работи, непредвидени 

в проекта, покриване на евентуални разлики в цените и т.н. 

Към начисленията могат да се предвидят и разходи на инвеститора, 

които възникват поради скъсяване на сроковете за изпълнение на 

строителството спрямо определените в договора. Тези разходи се изплащат 

от инвеститора и се използват за допълнителни разходи, направени за 
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организацията и изпълнението на СМР за скъсяване на сроковете, както и за 

повишаване на заинтересоваността на работниците и служителите.  

Начисленията могат да бъдат калкулирани не като процент, а като 

обща сума – тогава те се вземат от помощни сметки. Възможно е 

стойностната сметка да бъде съставена не с единични цени, а с единични 

себестойности на СМР. Практикува се и съставянето на комбинирана 

таблица – „количествено-стойностна сметка“. Стойностните сметки се 

съставят за всички подобекти поотделно, след което се обобщават за целия 

обект. Получава се сметната стойност (цената) на обекта във фазата на 

работното проектиране – тази фаза предхожда строителството. В 

определени случаи инвеститорът желае сам да доставя част или всички 

строителни материали за обекта. В такива случаи стойностната сметка ще 

има следния вид: 

№ 
Шифър 

на СМР 

Наимен

ование 

на СМР 

Единица 

мярка 

Коли- 

чество 

СМР 

Единична 

цена на 

СМР 

(лв./ед. 

СМР) 

Обща 

цена на 

СМР 

(лв.) 

В т.ч. материали 

За единица 

СМР (лв./ед. 

СМР) 

Общо 

(лв.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Най-често проблеми възникват около въпроса: може ли върху 

стойността на материалите, доставени от инвеститора, да се начисляват 

проценти за допълнителни разходи и печалба на изпълнителя. Резултатите 

на съответните редове в колона 9 се получават чрез умножение на числата 

от колони 5 и 8. 

Генерална сметка 

Сборът от стойностните сметки за отделните части заедно с 

допълнителни суми за различни други разходи формират общата цена за 

реализация на обекта, която често се нарича и генерална сметка. Тя включва 

всички разходи в стойностно изражение, които са свързани с реализацията 
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на даден обект и дава неговата обща сметна стойност при цени на труда, 

материалите, механизацията и транспортните разходи към определена дата.  

В страната няма определен нормативен образец за съставяне от страна на 

проектантите на генерална сметка за строителен обект. Затова 

инвеститорът, подготвяйки тръжните книжа, може да поиска от оферентите 

да представят генерална сметка, съставена и попълнена по избран от него 

единен образец, за да се постигне сравняемост на офертите. Чрез 

генералната сметка се анализират стойностите на отделните части и се 

сравняват предложенията на участниците в търговете за строителство.  

Чрез генерална сметка се кандидатства пред финансова институция за 

кредит. Някои от по-важните разходи, които влизат в генералната сметка, са 

следните: 

 разходи за подготовка на строителната площадка – тук влизат 

събаряне на стари сгради, изсичане на дървета и храсти, 

почистване и подравняване на терена и т.н.; 

 разходи за изграждане на подобектите с основно, спомагателно 

и обслужващо предназначение; 

 разходи за изграждане на външни (извън площадката) мрежи и 

съоръжения – тук влизат водопроводни, канализационни и 

пречиствателни мрежи и съоръжения, както и топлопроводни, 

газопроводни, електропроводни и други такива; 

 разходи за благоустрояване – вертикално планиране, огради, 

озеленяване и трайни насаждения, тротоари, открити паркинги 

и т.н.; 

 допълнителни разходи за изпълнение на строителни работи през 

зимата; 

 разходи за временно строителство – определят се в процент или 

от остойностяването на една подробна калкулация; 

 разходи за проучване и проектиране на обекта;  
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 разходи за заплащане на земи, сгради и други дълготрайни 

активи във връзка със строителството; 

 разходи на инвеститора в процеса на строителството; 

 разходи по лихви и такси, свързани с кредита за финансиране на 

строителството; 

 специфични разходи – застраховки, комисионни разходи, 

откриване и обслужване на банкови гаранции, банкови разходи, 

данъци, такси, мита, курсови разлики и др. 
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