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Abstract: This article looks at the state of corporate debt in one of the most dynamic economic sectors in Bulgaria 
in the last 11 years - Real Estate Transactions. Particular attention is paid to intercompany debt as an indicator of the 
so-called debt risk and problem. The statistical sample is large, using data for over 20,000 enterprises, part of the 
sector. In addition to analyzing the absolute values of debt, key relative indicators are also considered, allowing 
comments and conclusions to be drawn about corporate debt levels in the sector. There is a try for comparison with 
other key sectors.  

Key words: corporate debt, intercompany debt, real estate  

Увод 
За фирмената задлъжнялост се говори често 

през последните години, коментират се висо-
ките ù нива, което провокира този анализ за 
един от най-динамично развиващите се сектори 
в България – L. Операции с недвижими имоти. 
Изследвания по темата, но на макроравнище, 
се прави до 2013 г. от Българската стопанска 
камара, и след това е преустановено. Обект на 
изследването са предприятията от сектор Опе-
рации с недвижими имоти, а предмет е анали-
зът на задлъжнялостта в този сектор. Целта е 
да се проследят и коментират нивата на фир-
мената задлъжнялост, като за целта се разг-
леждат абсолютните ù стойности през години-
те, които се класифицират според кредитора, 
също и според нивата на вътрешнофирмените 

задължения, но се анализират и важни относи-
телни показатели. Съпоставката с ключови 
макроикономически показатели, а и със състо-
янието на други сектори, са важна част от изс-
ледването. Тезата, която ще се защитава, е, че 
фирмената и междуфирмената задлъжнялост 
нарастват, но това е вследствие на по-
агресивната стратегия на предприятията от 
сектора за растеж, който би довел до по-високи 
нива на приходите от продажби и активите на 
сектора, като се отчита и по-големият брой на 
предприятията, включени в статистическата 
извадка през годините (табл. 1).  

Поставя се ограничение по отношение на 
времевия период, последните данни, с които 
разполага националната статистика, са за 
2018 г., а за 2019 г. ще са достъпни през 2021 г. 

Табл. 1. Брой предприятия от сектор L, участващи в анализа
Год. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Бр. 17658 18951 19460 19904 20021 20365 21369 22029 22404 21985 22714 
 

Изложение 
Този сектор (НСИ, Класификатор на дейнос-

тите, КИД-2008) включва дейности на наемода-
тели, агенти и/или брокери при покупка или 
продажба на недвижими имоти, даване под наем 
на недвижими имоти, предоставяне на други ус-
луги, свързани с недвижими имоти, като оценя-
ване или изготвяне на писмени споразумения. 
Дейностите в този сектор могат да бъдат из-

вършени за собствени или наети недвижими 
имоти срещу заплащане (по договор или еднок-
ратно). Този сектор включва още дейности по 
реализиране на инвестиционни проекти за сгра-
ди, комбинирано със запазване на дейности по 
покупка и продажба на собствени недвижими 
имоти: жилищни сгради - самостоятелни къщи 
или апартаменти в многоетажни сгради; нежи-
лищни сгради, вкл. изложбени зали, търговски 
центрове и складови помещения; земя. Включва 
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още разделяне на недвижими имоти на парцели, 
без подобрения върху терена; дейности по реа-
лизиране на инвестиционни проекти за сгради, 
предназначени за собствена експлоатация. 

1. Срочно и структурно разпределение на 
задълженията в сектор L. 
В табл. 2 се разглежда изменението на зад-

лъжнялостта според нейната срочност спрямо 
предходната година. По отношение на промени-
те в общата задлъжнялост не се наблюдават съ-
ществени изменения, най-голям ръст се отчита 
през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. спрямо предход-
ните години, в размер между 8,1 процентни 

пункта и 13 п.п. През последната 2017 г. общите 
задължения намаляват спрямо 2016 г. с 8,9%, а 
това е най-същественият спад. През останалите 
години се наблюдават малки промени между -
3,2 п.п. и 6,5 п.п. Краткосрочната задлъжнялост 
нараства с всяка изминала година до 2011 г., 
най-съществено това се случва през 2016 г. с 
21,1 процентни пункта. През 2017 г. тези нива 
са компенсирани от спад с 16,2 процентни пун-
кта. Дългосрочните задължения през последни-
те три години намаляват с незначителни темпо-
ве. Осезаем ръст се наблюдава в началото на пе-
риода. 

Табл. 2. Изменение на задлъжнялостта според нейната срочност, спрямо предходна година (%) 
Сектор L 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Обща задлъжнялост 13,0% 8,1% 8,1% -1,4% 3,2% 1,3% -3,2% 6,5% -8,9% -0,2% 
Краткосрочна задлъжнялост 4,1% 6,8% 14,7% -4,6% 9,1% -3,4% -2,0% 21,1% -16,2% -6,3% 
Дългосрочна задлъжнялост 17,8% 8,7% 5,1% 0,2% 0,5% 3,8% -3,8% -0,6% -4,5% 3,0% 
Данни: НСИ, собствени изчисления 

На фиг. 1 се разглежда изменението на за-
дълженията според тяхната структура. Спадът 
за 2018 г. е с -0,2 п.п. Общите задължения в сек-
тора през 2008 г. са 19,35 млрд. лв. През след-
ващите години те нарастват постепенно и са в 
диапазона 22-25 млрд. лв., и достигат най-
високата си стойност през 2016 г. - 27,19 млрд. 
лв. През 2017 г. са в размер 24,8 млрд. лв. Тези 
годишни стойности нареждат предприятията от 
сектор L. Операции с недвижими имоти на чел-
на позиция по висока задлъжнялост от нефи-
нансовия сектор, подобно на сектори G. Търго-
вия; ремонт на автомобили и мотоциклети (33-
38 млрд. лв.); сектор С. Преработваща промиш-
леност и сектор (27-31 млрд. лв.); F. Строителс-
тво (14-23млрд. лв.). Покачването на задълже-
нията не изключва този сектор от общия при-
мер, това се случва с малки изключения по го-
дини и при останалите предприятия от нефи-
нансовите сектори. 

От гледна точка на структурата на задълже-
нията в този сектор с най-висок дял са задълже-
нията към други кредитори и дебитори, задъл-
женията към финансови институции, задълже-
нията към предприятия от групата. Другите за-
дължения са в диапазона между 5,7 млрд. лв. и 
9,44 млрд. лв. Най-ниската стойност се наблю-
дава през 2008 г., а най-високата през 2016 г. 
През 2017 г. нивата им спадат до 9 млрд. лв. За-

дълженията към финансови предприятия в на-
чалото от 6,5 млрд. лв. през 2008 г., нарастват 
значително до 9,3 млрд. лв. през 2011 г. и дости-
гат до по-ниски нива през 2017 г. – 6,97 млрд. 
лв. Задълженията към предприятията от групата 
растат с подобни темпове и са между 4,1 и 5,7 
млрд. лв., като тези стойности са паралелно в 
базовата и в последната година от периода. 
Данните за 2018 г. не се отличават значително 
от 2017 г. Задълженията към доставчици и към 
свързани предприятия са с по-малък относите-
лен дял и не се променят съществено. Техните 
стойности се колебаят между 1,1 и 1,3 млрд. лв., 
но бележат съществен ръст през 2016 г. - дости-
гат 3,1 млрд. лв., но през 2017 г. възвръщат ста-
рите си нива. Секторът се откроява от останали-
те с факта, че използва облигационни заеми, за 
да се финансира, като тази тенденция намалява, 
но през 2008 г. задълженията по облигационни 
заеми са близо 400 млн. лв. Заетите в сектора 
през 2008 г. са 34900 души и се падат 1432 лв. 
непогасени възнаграждения средно на служи-
тел, а тази стойност нараства на 1535 лв. през 
2017 г. като броят на служителите е 38275 ду-
ши. През 2018 г. тази стойност намалява на 1484 
лв. Това е ясен знак, че секторът задлъжнява 
към своите служители до 2017 г. и като вероят-
но  тази мярка се предприема с цел подобряване 
на ликвидността, но през последната година те-
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зи нива се връщат почти в изходна позиция. Все 
пак през междинните години, стойността на не-
изплатеното задължение е по-ниска. Възможно 
е тази информация да заблуждава, защото е ста-

тична към 31.12 на съответната година, а и като 
се има предвид, че възнагражденията се изпла-
щат често между 1-во и 10-то число. 

 
Фиг. 1. Структурно разпределение на видовете задължения в сектор L (млн. лв.). 

Данни: НСИ, собствени изчисления 

В табл. 3 се проследяват промените в зад-
лъжнялостта от гл. т. на нейната срочност, 
спрямо базисната 2008 година. Тази информа-
ция показва реалното изменение на задължения-
та в процентен пункт. 

За целия изследван период общата задлъж-
нялост се покачва с 28,1 процентни пункта 
спрямо 2008 г. Това покачване поставя сектора 
на средна позиция в сравнение с други, при ня-
кои от които се наблюдава спад (сектор F. 

Строителство с – 35 п.п.), а при други той е бли-
зо 200 п.п. (сектор N - +198,8 п.п.). Най-
съществен скок се отчита през 2016 г. – 40,6 п.п. 
за общите задължения, за краткосрочните 51,9 
п.п, а за дългосрочните 40,6 п.п.  през 2014 г. 

Впечатление прави, че общите, краткосроч-
ните и дългосрочните задължения нарастват ба-
лансирано с почти еднакъв темп за целия пери-
од, около 28 п. п. В данните за разходи за ДМА 
(Инфостат) прави впечатление, че те намаляват 
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значително за изследвания период от 3,78 млрд. 
лв. на 1,86 млрд. лв. Това е интересен факт, 
въпреки нарастващата задлъжнялост, се наблю-
дава двоен спад на инвестициите в ДМА. И все 

пак може да се твърди, че задлъжнялостта расте 
с умерени темпове и този ръст по-скоро може да 
се дължи на повечето предприятия, включени в 
извадката. 

Табл. 3. Изменение на задлъжнялостта според нейната срочност,  
спрямо базисна година (%) 

Сектор L. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Обща задлъжнялост 13,0% 22,2% 32,1% 30,3% 34,5% 36,3% 31,9% 40,6% 28,1% 13,1% 
Краткосрочна задлъжнялост 4,1% 11,1% 27,4% 21,6% 32,6% 28,1% 25,5% 51,9% 27,3% 14,6% 
Дългосрочна задлъжнялост 17,8% 28,0% 34,6% 34,9% 35,5% 40,6% 35,3% 34,5% 28,5% 12,4% 
Данни: НСИ, собствени изчисления 

Разпределението на дълга спрямо срочността 
му дава ясни сигнали за финансирането на дей-
ността, дали се използва предимно дългосрочен 
или краткосрочен. Това се наблюдава отчетливо 
отново на фиг.1. Линията показва делът на 
краткосрочните задължения. Над нея са дългос-
рочните и прави впечатление, че те са повече 
като размер през всички години, като делът им е 
между 65 и 68,5% спрямо общите задължения 
(т.е. между 12,5 и 17,8 млрд. лв.) 

2. Междуфирмена задлъжнялост в сектор L. 
През последните 5 години (до 2018 г.) Бълга-

рия остава в групата държави от ЕС с преко-
мерни макроикономически дисбаланси. При ня-
кои държави - Франция, Италия, Кипър, Порту-
галия, проблемите са свързани предимно с фис-
калното им състояние. За разлика от тях Бълга-
рия изостава по отношение на борбата със сива-
та икономика, налице са бюрокрация, ненадеж-
ден надзор. Във все по-голям проблем се прев-
ръщат редица финансови слабости като: съби-
раемостта на данъци, проблеми в застрахова-
телния сектор и високата фирмена задлъжня-
лост. Според ЕК („Препоръки на Съвета относ-
но Националната програма за реформи на Бъл-
гария за 2018 г. и съдържаща становище на Съ-
вета относно Конвергентната програма на Бъл-
гария за 2018 г.) „Дълговете на българските 
предприятия остават големи (много над тези 
в сравними държави), което натоварва ба-
лансите на дружествата и потенциално огра-
ничава търсенето на кредити и инвестиции в 
средносрочен план“. Кредитирането на нефи-
нансовия сектор в еврозоната се възстановява 
бавно в следкризисния период (Peshev P., Beev, 
I., 2016). Възникват съществени въпроси (Но-
жаров, 2018), а именно, кои са новите дългос-

рочни икономически цели на България? Какви 
са рисковете и възможностите за постигане им? 
Като най-сериозен проблем за големия дял на 
несъбираемите вземания се счита междуфирме-
ната задлъжнялост. Вътрешнофирмените за-
дължения възникват, когато не се спазват дого-
вореностите за погасяването на задълженията 
към доставчици, предприятия от група, свърза-
ни предприятия, облигационни заеми, по поли-
ци, по предоставени аванси, към други дебитори 
и кредитори, вследствие на което се получава 
т.нар. верижна междуфирмена задлъжнялост, 
която крие рискове за икономиката и води до 
блокиране на оборотния капитал на фирмата. 
Но и не само, тяхната стойност е изкривена, за-
щото се използват статични данни към 31.12 на 
съответните години. Освен това не могат да се 
елиминират двойните записвания между фир-
мите и не се знае какви са вътрешните догово-
рености, няма как да се изследват договорите, 
които пораждат тези задължения. 

На фиг. 2б се констатира, че междуфирмени-
те задължения нарастват с всяка следваща годи-
на (изкл. 2015 и 2017 г.), както се вижда на фиг. 
2а. В началото те са 12,6 млрд. лв. и достигат 
съществен ръст през 2016 до 19,4 млрд. лв. През 
2018 г. са в размер 17,6 млрд. лв. Това е ръст от 
близо 40 процентни пункта за 11 години. В 
сравнение с останалите сектори като абсолютна 
стойност тези стойности са високи, но като про-
цент спрямо общата задлъжнялост за самия сек-
тор са стандартни. Но е важно да се уточни, че 
общите задължения нарастват с 28 п.п., доста 
по-ниски темпове от тези на междуфирмените. 
Линията на фиг. 2а показва слабо повишението 
на дела на междуфирмената задлъжнялост 
спрямо останалите видове задължения, което 
може да се проследи по–детайлно на фиг. 2б. 



CORPORATE DEBT OF THE REAL ESTATE ENTERPRISES  • Yanko Hristozov 

 63

 
Фиг. 2а. Междуфирмена задлъжнялост на сектор L. в абсолютна стойност (млн. лв.) и в дял (%) 

Данни: НСИ, собствени изчисления 

 
Фиг. 2б. Агрегирана структура на задълженията в сектор L. 

Данни: НСИ, собствени изчисления 

От 65% междуфирмената задлъжнялост 
като дял от общата задлъжнялост се покачва 
със 7 процентни пункта до 72% през 2018 г. 
Секторът се доближава до останалите по по-
лучените резултати (в някои сектори делът е 
45%, в други достига 80%). За сметка на това 
намаляват задълженията към банкови и фи-
нансови институции със 7 процентни пункта 
и достигат нива от 27% от общия дълг. Да-
нъчно-осигурителните задължения и задъл-
женията към персонал са с много малък дял, 
около и под 1 % и не се променят съществено 
през изследвания период. 

3. Относителни показатели за измерване 
на задлъжнялостта в сектор L. 
На фиг. 3. се посочват ключови относителните 

показатели за задлъжнялост, при някои от които 
се забелязват по-динамични промени, при други 
не толкова. Тези показатели се анализират в исто-
рически план и не се разглеждат като стойност го-
дина по година, защото целта им е да откроят ня-
какви съществени изменения, ако има такива. 

Както и при другите сектори най-променлив 
е показателят покритие на лихвите спрямо 
брутната печалба, реализирана от предприятия-
та в сектора. В случая на сектор L с високи 
стойности се оказва Д/СК, при който също се 
наблюдават динамичност, съответно рискови ще 
са и нивата на коефициентът за финансова авто-
номност. 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том ІV (1) 2020 • Volume ІV (1) 2020 

 64 

 
Фиг. 3. Показатели за измерване на задлъжнялост в сектор L. 

Данни: НСИ, собствени изчисления 

Коефициентът дълг/собствен капитал подоб-
но на повечето изследвани сектори е над 1 през 
почти целия период на изследването, което го-
вори, че секторът се финансира предимно с 
дълг, като най-високите стойности се наблюда-
ват през периода 2010-2014 г. – между 2,57 и 
2,67. Най-ниската стойност е през 2018 г. – 1,50. 
Това е значително подобрение на коефициента 
от гл. т. на риска от неизплащане на дълга. 
Средната секторна величина на този показател 
за 11-годишния период на изследване е 2,27. 
Нивата на този показател са високи, по-високи в 
сравнение с останалите сектори, което го на-
режда на едно от първите места по висок общ 
дълг спрямо собствени капитал. Тези стойности 
са въпреки нарастването на собствения капитал 
от 8 млрд. лв. на 15 млрд. лв. за целия период, 
но това не успява да компенсира големите нива 
на дълг (изкл. 2017, 2018 г.) За сравнение с ос-
таналите сектори най-ниската средна отраслова 
величина е 0,65, а най-високата 2,59. Само още 
два сектора имат средна величина по-висока от 
2, това са F. Строителство и J. Създаване и раз-
пространение на информация и творчески про-
дукти; далекосъобщения. 

Коефициентът дълг/активи е по-малък от 
единица през целия период. Стойностите са 0,71 
през 2008 г. и 0,59 през 2018 г. Наблюдава се 
спад от 12 процентни пункта в показателя. Дру-

жествата от сектора разполагат с повече активи, 
отколкото дълг. Намаляването на този коефици-
ент говори за увеличаването на дела на активите 
спрямо дела на дълга. Въпреки това стойностите 
на коефициента са високи в сравнение с други 
сектори, при които се наблюдават нива между 
0,2 и 0,3. Общата сума на активите нараства 
значително за периода от 27 млрд. лв. на близо 
40 млрд. лв. Средната секторна величина на то-
зи показател за периода е 0,69. При средна за 
всички сектори за 11-те години 0,53. 

Коефициентът дългосрочни задължения/ ак-
тиви е нисък и говори за слаба зависимост на 
сектора от дългосрочния дълг. Всички стойнос-
ти са под единица, което не отличава този сек-
тор от повечето други, но отново са по-високи, в 
границите 0,4 до 0,5. Най-ниска е стойността на 
показателя през 2017 г., а най-висока през 2010 
г. Дългосрочните задължения са в границите 
между 12,6 млрд. лв. през 2008 г. и 16,7 млрд. 
лв. през 2018 г. Средната отраслова величина за 
периода е 0,46, докато за всички сектора за це-
лия период е 0,25, което отново говори за по-
висока задлъжнялост на фона на останалите. 

Секторът е зависим от своя дълг, коефициен-
тът за финансова автономност е по-малък от 
единица през целия изследван период. И това е 
разбираемо, след като този коефициент е обра-
тен на Д/СК. Дългът на сектора значително пре-
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вишава собствения капитал. Най-ниските стой-
ности са през периода 2010 – 2014 г., а най-
високата през 2018 г. – 0,67. Съществуващите 
задължения не са обезпечени с достатъчно собс-
твен капитал и това може да доведе до рискови 
ситуации за някои предприятия от този сектор. 
Средната отраслова величина за периода е 0,46, 
което нарежда сектора на второ място по най-
нисък КФА. Само сектор F. Строителство има 
по-нисък среден коефициент. 

Покритието на лихвите спрямо брутната пе-
чалба е ниско. В една част от периода, отново 
между 2010 г. и 2014 г. брутната печалба не 
покрива лихвите и коефициентът придобива 
стойности под 1. 

В този период брутната печалба спада значи-
телно от 1,3 млрд. лв. през 2008 г. на 744 млн. 
лв. през 2011 г. Финансово-икономическата 
криза оказва съществено влияние върху този 
показател. През останалите години брутната пе-
чалба превишава задълженията по лихви несъ-
ществено. Най-висок е показателят през 2018 г. 
– 3,2. Средният отраслов коефициент на покри-
тие на лихвите за периода е 1,37. Това е най-
ниският среден коефициент от всички 17 секто-
ри, представители на нефинансовите предприя-
тия. Въпреки че по всички относителните пока-
затели, използвани в анализа, секторът изглежда 
задлъжнял на фона на останалите, все пак ситу-
ацията се подобрява съществено през последни-
те 2-3 години. Но предприятията  трябва да са 

особено внимателни при икономически кризи и 
да правят задълбочена оценка на платежните си 
способности, за да не се стигне до проблеми с 
ликвидността и изплащането на дълга. На гр. 4 
се наблюдава как се движат нивата на обща зад-
лъжнялост спрямо тези на нетните приходи от 
продажби за сектора, най-ясното доказателство 
за потвърждаването или отхвърлянето на тезата, 
поставена в началото на изследването. Заклю-
чението е, че въпреки съществения ръст на за-
дълженията през първите 6-7 години с над 8 
млрд. лв., нетните приходи от продажби спадат 
или остават почти непроменени. Те са в грани-
ците 2,3 млрд. лв. през 2008 г. и по-ниски - 2,1 
млрд. лв. през 2014 г., когато дългът на сектора 
е най-висок. Въпреки че общият дълг спада през 
последните две години, нетните приходи от 
продажби нарастват до 3,1 млрд. лв. Тезата не 
се доказва. За сметка на това обаче трябва да се 
обърне съществено внимание на рентабилността 
на продажбите в този сектор. Забелязва се нещо 
много специфично. Например през 2018 г., в ко-
ято нетните приходи от продажби са 3,1 млрд. 
лв., нетната печалба е 2,1 млрд. лв.  

Тоест маржът на продажбите е близо 70 %. В 
малко сектори и бизнеси могат да се отчетат по-
добни нива на доходност. Но няма връзка и 
между високата задлъжнялост и нетната печал-
ба, защото през годините, в които спадат прихо-
дите от продажби, тя също намалява.  

 
Фиг. 4. Задължения и нетните приходи от продажби в сектор L. 

Данни: НСИ, собствени изчисления 
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В сектор L. Операции с недвижими имоти се 
наблюдават високи нива на обща задлъжнялост, 
които през годините нарастват умерено и край-
ната промяна в посока увеличение е умерена 
(13,1 п.п.). В сравнение с други сектори това 
увеличение спрямо базисната година е ниско, 
при тях се наблюдава спад от 30 п.п. до ръст с 
над 130 п.п. Нивата на междуфирмените задъл-
жения също са все по-високи с всяка следваща 
година и като дял са 72% от общия дълг. При-
теснителни са резултатите на съотношенията 
дълг към собствен капитал и брутна печалба 
към сума на дължимите лихви, но все по-добри 
в последните години. Нетните приходи от про-
дажби от 2,3 млрд. лв. през 2008 г. достигат 
стойности от 3,1 млрд. лв. през 2018 г., а нетна-
та печалба от 1,2 млрд. лв. достига 2,1 млрд. лв. 
за съшия период. Секторът е декапитализиран, 
защото задълженията му са по-високи от собст-
вения капитал и от дълготрайните материални 
активи. През по-голямата част от изследвания 
период се отчита негативно съотношение между 
размера на общия дълг и приходите от продаж-
би на предприятията от сектора. Ръстът на крат-
косрочните задължения до 2016 г. с по-високи 
темпове от тези на дългосрочните говори за 
липса на оборотни средства. Въпреки тези при-
теснителни данни трябва да се отбележи висо-
ката рентабилност на продажбите и че всички 

показатели за абсолютна и относителна задлъж-
нялост се подобряват значително през послед-
ните 2 години, което е обнадеждаващ факт за 
развитието на предприятията от този сектор. 
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