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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛИЗИНГА
НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Б о ж и д а р Ч а п а р о в
Рецензенти: проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов
проф. д-р Пламен Илиев
Предговор
При придобиване на недвижима собственост традиционно от предприятия и домакинства се използват следните
видове финансиране: собствен капитал или кредит. В условията на финансова криза, при отсъствие и недостиг на собствени средства, логично банките поставят по-високи кредитни стандарти и предпочитат да кредитират крупни предприятия със солидна кредитна история и такива, които предоставят достатъчни обезпечения. Това налага да се търсят
и използват алтернативни форми на финансиране при придобиването на недвижима собственост.
Лизингът е форма на финансиране, която отговаря на
изискванията на научно-техническия процес и създава нови мотивационни стимули
в икономиката. Той способства за осигуряване на инвестиционна активност чрез
разширяване на материалната основа на бизнеса. Активното му използване с предимствата, които предоставя, може да превърне лизинга на недвижима собственост в лост за материално преоборудване и за структурно преустройство на икономиката. Използването му съществено опростява инвестиционния процес и получаването на средства за инвестиране, което е особено актуално за развитие на предприятията в съвременна България.
Заедно с това следва да се отбележи, че в нашата страна проблемът, свързан
с развитието на лизинга на недвижима собственост, не е достатъчно изследван.
Съществуващите теоретични разработки и практически препоръки по тази проблематика не дават достатъчно ясна оценка за състоянието, тенденциите и перспективите пред този вид лизинг.
Това обуславя научните интереси и практически действия по изучаване приложението и развитието на лизинга на недвижима собственост, които определиха
избора на темата, целта на изследването и задачите му.
Обект на изследване в разработката е лизингът на недвижимата собственост
в България.
236

Предмет на изследването е процесът на развитие на лизинга като форма на
финансиране при придобиването на недвижима собственост.
Целта, която си поставяме в изследването, е: въз основа на разгледани теоретични и практически въпроси на лизинга на недвижима собственост да се посочат
възможности за неговото развитие като форма на финансиране придобиването на
недвижима собственост в Република България в условията на променена икономическа среда. Така формулираната цел предполага решаването на следните научни
задачи:
1. Да се изследва и анализира теоретичната основа на лизинга на недвижима
собственост.
2. Да се направи анализ на използването на лизинга на недвижимата собственост в България, като се изведат тенденциите при неговото развитие.
3. Да се очертаят насоки и дадат препоръки за развитието на лизинга на недвижима собственост в условията на променената икономическа среда.
Методологичната основа на изследването е системният подход, изискващ
дефинирането на лизинга като сложно съвкупно понятие и нова форма на финансиране със свои принципи и особености. Това налага разгърнато прилагане на методите на анализ и синтез за идентифициране и оценка на преимуществата, които
лизингът на недвижима собственост предоставя на предприятията. Редица изводи
са направени чрез използване на методите на индукцията и дедукцията – главно
при разкриване на перспективите и възможностите за развитие на лизинга на недвижимата собственост.
Анализът на лизинга на недвижимата собственост в България обхваща периода 2005 г. – 2010 г., като в обсега на изследването не са включени счетоводните
му аспекти. Акцентира се преди всичко върху финансовия лизинг.
Емпиричната база на изследванията и анализите е набраната от нас информация от следните източници: Българска народна банка (БНБ), Национален статистически институт (НСИ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ) и др. Достъпът до
голяма част от посочените източници е извършен чрез уебсайтове от Интернет.
Глава първа. Теоретико-методологични аспекти
на лизинга на недвижима собственост
1.1.Същност и основни принципи на лизинга на недвижима собственост
За всяко научно изследване е от особена важност, на първо място правилното
използване на определен понятиен апарат и на следващо, когато е необходимо, да
се посочи и обоснове какъв точно смисъл се влага в съответното понятие 1.
В разговорната реч терминът „лизинг” се използва по различни поводи. В
областта на финансите лизингът се възприема като сложна финансова операция и
1

В областта на методиката на научните изследвания тези въпроси се разглеждат от функционалната
стилистика. Разграничават се пет функционални стила: разговорен, официално-делови, научен, художествен и публицистичен стил. С оглед на насочеността на изследването, при извършване на анализ и
формулиране на изводи, авторът счита, че от значение са първите три стила.
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една от нетрадиционните форми за финансиране на инвестиционни проекти, заедно
с факторинга и форфетирането. В търговията терминът „лизинг” се използва като
ефективен способ за увеличаване на продажбите на производители и дистрибутори. В правото често наричат „лизинг” самия договор, чрез който собственикът на
актива го предоставя за използване на другата страна по сделката. Под лизинг се
разбира и самата икономическа дейност, извършвана на лизинговите пазари. Създава
се впечатление за разнообразни форми на едно и също по своята същност явление.
В речницитe по икономика, финанси и право лизингът се определя като „съглашение със собственика на имуществото (lesor) да се предостави на другата страна
(lesee) ползването му за определен срок на определена цена”2, „договор, чрез който
лице, което притежава имущество, предоставя на друго лице правото да владее,
ползва и събира плодовете от това имущество срещу периодично плащане според
уговорена цена”3, „споразумение, скрепено с договор, според който една страна,
собственик на определен дълготраен актив, наречена лизингодател, предоставя
правото на използването му на втората страна по сделката, наречена лизингополучател, срещу определени плащания за ограничен срок от време, след което лизингополучателят може да стане собственик на обекта на лизинговата сделка” 4 и др.
В специализираната литература лизингът се определя като специфичен търговско-финансов инструмент за еднократно, периодично повтарящо се или временно
възмездно предоставяне на имущество за ползване, без правото на собственост да
се прехвърля върху ползвателя при сключване на лизинговия договор5; форма за
привличане на ресурс в нефинансова, т.е. материално-веществена форма 6; средство, с което едни икономически субекти привличат външни за тях източници под
формата на дълготрайни материални активи с цел финансиране на инвестиционни
проекти7; отдаване под наем на реален производствен капитал за определен срок 8;
предоставяне на дълготрайни активи за ползване за определен период срещу договорена цена9 вид предприемаческа дейност, насочена към инвестиране на временно свободни или привлечени финансови средства10; междинна форма на кредитиране и пряко инвестиране11; специфична форма на финансово капиталовложение в основни фондове12; специфичен вид дългосрочна аренда13; близка до банковата фор2

Световен речник по финанси. Бургас: Делфин прес, 1991, с. 150.
Световен речник по право том V. Бургас: Делфин прес, 1993, с. 209.
4
Икономическа енциклопедия, София: Наука и изкуство, 2005, с. 404; http://www.econ.bg/dictionary/
term1088.html.
5
Вж. Николова, Н. Корпоративни финанси. София: Сиела, 2007, с. 98.
6
Вж. Генов, Г., Пл. Илиев. Финанси на строителното предприятие. Варна: Унив. изд. ИУ, 2001, с. 85.
7
Вж.Петров, Г., Е. Райков. Корпоративни финанси. София: Тракия-М, 2006, с. 126.
8
Вж. Вачков, Ст., Ем. Спасова. Корпоративни финанси. Варна: Стено, 2006, с. 303.
9
Вж. Желев, Ив. Управление на инвестиционния процес. Варна, 2001, с. 103.
10
Вж. Забавский, Г. Экономическое регулирование международного лизинга в Республике Беларусь.
Минск: Право и экономика, 2002, с. 78.
11
Вж. Горемыкин, В., А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие. Москва: ИНФРА-М,
1997, с. 384.
12
http//www.unidroit.org/English/conventions/
13
Вж. Васильев, Н. и др. Лизинг как механизм развития инвестиции и предпринимательства. Москва,1999, с. 42 и др.
3
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ма на финансиране, която може да се прилага като странична операция, покупка на
разсрочено плащане14; комплекс от имуществени отношения15; споразумение, скрепено с договор16, и др.
Независимо че различните определения за лизинг отчитат едни или други форми
на проявление на това икономическо явление, прави впечатление, че в цитираните
определения присъстват минимум два аспекта: икономически и юридически.
В този контекст, икономическата същност на лизинга на недвижима собственост се състои в това, че наемодателят осъществява финансиране на стопанската
дейност на наемателя. При това финансиране един субект (лизингодател) по предварителна заявка придобива за друг субект (лизингополучател) необходимото за
неговата производствена дейност недвижимо имущество и, запазвайки си правото
на собственост върху това имущество, го предоставя за стопанска експлоатация,
като получава за това съответния наем под форма на лизингови вноски.
От юридическа гледна точка лизингът на недвижима собственост представлява споразумение между две и (или) повече страни, скрепено с договор с възникващи от това права, задължения и срокове.
В съответствие с целите на изследването за изясняване на същността и основните характеристики на лизинга на недвижима собственост е необходимо позадълбочено да бъде разгледана неговата икономическа същност.
Подкрепя се разбиране, че по-пълно и точно определение за лизинг на недвижима собственост може да бъде изведено, като точно се разграничи той от другите подобни на него икономически отношения. Това изисква, на първо място, да
бъде очертана границата между неговото съдържание и съдържанието на понятието „наем” (табл.1).
За целта ще се използват две определения за наем:
• От икономическа гледна точка – „Наем е предоставяне на имущество от
неговия собственик за временно ползване на друго лице, за определен срок
и за определена цена”17.
• От юридическа гледна точка – „С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят – да му плати определена цена”18.
Таблица 1
Съпоставка между наем и лизинг на недвижима собственост
№

КРИТЕРИЙ ЗА СРАВНЕНИЕ

1.

Субекти в отношенията

ВИД ОТНОШЕНИЯ
НАЕМ
Наемодател,
наемател

14

ЛИЗИНГ
Лизингодател,
лизингополучател,
доставчик (производител)

Хойер, В. Цит. съч.
Вж. Лещенко М. Основы лизинга. Москва: Финансы и статистика, 2000, с. 336.
16
Маринова, Р. Лизингът. София: РИА Интернешънъл, 1997, с. 11.
17
http://www.kazna.ru/useful.
18
Чл. 228 от Закон за задълженията и договорите. // ДВ, № 2,1950, посл. изм. ДВ, № 69, 2007.
15
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2.

Обект на отношенията

Всякакъв вид имущество,
вкл. и за лични нужди
собственост на наемодателя

3.

Вид отношенията м/у страните

Предимно имуществени

Отношение с доставчика на обекта

Двустранни, наемодател –
купувач

5.

Отговорности на наемодателя за
недостатъци на предоставеното
имущество

Носи наемодателят

6.

Риск от случайно погиване на обекта

По общите правила
собственика-наемодател

7.

Уведомяване на доставчика
(производителя) за целта на
придобиване на обекта

Не произтича

8.

Застраховане обекта на отношения

Като правило собственика

9.

Правна форма на отношенията

Двустранен договор за
наемане на обекта

10.

Право на собственост на ползвателя на
обекта след изплащане на стойността му

Ако собственикът желае, с
договор за полкупкопродажба

11.

Разтрогване на договора по вина на
ползвателя

Води до прекратяване на
наемните плащания, освен
неустойките

12.

При изчисляване плащанията за
ползване обекта на отношения

Търсене и предлагане
(конюнктурата)

13.

Цел на използване обекта

Предприемачество
Нестопанска дейност

14.

Правомощия на собственик на обекта

Всички функции на
собственик

15.

Наличност на предоставяния обект у
наемодателя/лизингодателя

Към момента на сключване
на договора, обектът е
собственост на наемодателя

16.

Предсрочно едностранно прекратяване
на договора от ползвателя

От наемателя след
предупреждение на
наемодателя

4.
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Всякакъв вид недвижимо
имущество за стопанска
експлоатация, специално
придобито от лизингодателя
за нуждите на
лизингополучателя
Имуществени, кредитни,
търговски и други
Лизингополучателят е
икономическият собственик
и има правата и
задълженията на купувач.
Лизингодателят не отговаря
за състоянието на обекта
(освен в случаите, в които
той сам избира доставчика)
Лизингополучател
Лизингодателят е длъжен да
уведоми за предоставяне на
обекта на трети лица
Лизингодателят, ако изрично
не е предвидено друго в
договора
Обикновенно тристранно
споразумение за лизинг или
три договора: за покупкопродажба, лизинг и за
кредитиране
Обикновено е заложено
опция за покупка или
преминаване в собственост
на лизингополучателя след
изплащане на всички
лизингови вноски по
договора
Не освобождава
лизингополучателя от пълно
погасяване на дълга за целия
срок, както би било ако
договорът не е разтрогнат
Цена на обекта, срок на
договора, %-на ставка,
остатъчна стойност и др.
Предприемаческа дейност
Единствено целево право –
да предостави обекта по
договор на
лизингополучателя
Лизингодателят като
правило придобива обекта
на лизинг по заявка на
лизингополучателя
Лизингополучателят
обикновено няма това право,
освен в случаите когато
обектът не бъде доставен в
срок или с неотстраними
дефекти

17.

Източник за финансиране покупката на
обекта на отношения

Собствени средства на
наемодателя или заети
средства от кредитни
институции и частни лица

собствени средства, банкови
кредити, лизингови
плащания

18.

Срок на договора

За различен срок

Близък до срока на пълна
амортизация (при финансов
лизинг)

От посочените две определения е видно, че наемодателят юридически запазва правото си на собственост върху имуществото, а същото се използва от наемателя, който реализира от него и определен доход. Този принцип е валиден и при
лизинг на недвижима собственост.
Цялостният анализ по критериите за съпоставка от таблица 1 дава възможност да бъде изведено и най-важното различие между двете икономически явления: лизингът на недвижима собственост излиза извън рамките на наемните отношения и има следните особености:
а) срок на лизинга – като правило той се доближава към срока на пълната
амортизация на обекта на лизинг;
б) обект на лизинга са цели предприятия, комплекси, сгради, съоръжения и
оборудване и друго недвижимо имущество, което може да се използва в
предприемаческата дейност;
в) наличие на трети пряк участник в сделката – производител (инвеститор и/или
изпълнител) на обекта на лизинг (в класическата лизингова сделка като правило участват три страни: лизингодател, лизингополучател и производител;
г) едновременно сключване на два взаимосвързани договора: договор за лизинг и договор за покупко-продажба;
д) покупката на недвижимото имуществото от лизингодателя, изхождайки от
потребностите на лизингополучателя;
Под наем обикновено се отдава имущество, с което собственикът не е в
състояние ефективно да се разпорежда, докато при лизинг това е предимно нов, специално придобит за нуждите на лизингополучателя имот.
е) лизингополучателят може самостоятелно да подбере производителя и да
съгласува с него условията на договора за покупко-продажба;
ж) разпределение на рисковете, свързани с качеството на обекта на лизинг.
При лизинг лизингодателят не носи отговорност за дефекти по предоставеното имущество. Отпадането на тази отговорност от лизингодателя е
свързана с факта, че лизингополучателят, като правило, сам избира производителя на имота и респ. не може да предявява своите грешки към лизинговата компания.
Съчетанието на седемте качества е присъщо за лизинга на недвижима собственост и ясно го разграничават от другите форми на наем, като практически
превръщат лизингополучателя в икономически собственик на обекта на лизинг.
Следователно, може да се обобщи, че под „лизинг на недвижима собственост”
следва да се разбира комплекс от икономически отношения, възникващи при операции по наемане/отдаване на недвижимо имущество с производствено (или непроизводствено) предназначение за срок близък до срока на пълната им амортизация.
241

Икономическа същност на лизинга на недвижима собственост предполага
влагане на средства в недвижимо имущество на възвръщаема основа. Така, аналогично на банките, които акумулират парични средства, жизнено необходими за
кредитополучателя, лизингодателят в своята предприемаческа дейност обезпечава лизингополучателя с производствени активи от първостепенна важност за дейността му. Следователно, по съдържание лизингът съответства на кредитните отношения, притежава характеристиките на кредитна сделка и се базира на трите
основни принципи на кредита: срочност – обвързан е с определен срок, след изтичане на който обектът на лизинг следва да бъде върнат или собствеността му да
бъде прехвърлена на лизингополучателя; възвръщаемост, тъй като предполага
възвръщаемост на вложените средства от лизингодателя; възмездност, т.е. за предоставения имот лизингодателят получава възнаграждения във вид на комисионни
– такива, че същите да гарантират принципа на възвръщаемост.
По този начин, ако се разглежда лизингът като предоставяне на недвижимо
имущество за временно ползване при условията на срочност, възвръщаемост и
възмездност, може да се каже, че той представлява специфична кредитна операция с предварително договорени условия за усвояването, използването и погасяването на кредит. Може да се твърди, че в икономически смисъл лизингът на недвижима собственост е кредит, предоставен от лизингодателя на лизингополучателя
под форма на недвижимо имущество за временно ползване. Субекти в кредитните
отношения в случая се явяват: в качеството на кредитополучател – лизингополучателят, в качеството на кредитор – лизингодателят. Обект на кредита се явява недвижимото имущество.
Следователно определението за лизинг на недвижима собственост може да
се допълни като комплекс от икономически отношения, възникващи при операции,
основани на кредита, по наемане/отдаване на недвижимо имущество с производствено (или непроизводствено) предназначение за срок, близък до срока на пълната
му амортизация.
Независимо от общите черти с търговския кредит между тях има и принципни различия (табл. 2). Те касаят преди всичко собствеността.
Първо основно различие е, че при търговското кредитиране, с предаване на
стоката за ползване, едновременно се предава и правото на собственост върху
обекта на кредита, т.е. в собственост преминава потребителната стойност на стоката, заплащането на която е отложено във времето.
При лизинг на недвижима собственост правото на ползване на имуществото
се отделя от правото на собственост. Лизингодателят запазва правото си на собственост, а предава само правото на ползване върху имуществото на лизингополучателя, респ. лизингополучателят в началото заплаща лизингови вноски, след което
получава собствеността върху обекта (ако това е предвидено в договора). Запазването на собствеността върху недвижимото имуществото в случая се разглежда
като специфична форма за обезпечаване на кредита, гарантираща неговата събираемост. За притежаване правото да използва имуществото лизингополучателят
прави лизингови вноски, уточнени с лизингодателя.
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Таблица 2
Съпоставка между кредит и лизинг на недвижима собственост
№

ВИД ОТНОШЕНИЯ

КРИТЕРИИ ЗА СРАВНЕНИЕ

КРЕДИТ

1.

Субекти в отношенията

Кредитодател,
кредитополучател

2.

Обект на отношенията

Парични средства или
стоки

ЛИЗИНГ
Лизингодател,
лизингополучател,
доставчик (производител)
Всякакъв вид недвижимо
имущество за стопанска
експлоатация

4.

Правото на собственост върху обекта на
отношенията

5.

Гаранциите на кредитора се обезпечават
от:

В парична или веществена
при предоставяне; в
парична форма при
погасяване
Предоставя се на
кредитополучателя.
Правото на владеене,
ползване и разпореждане
принадлежат на едно и
също лице
Залог на имущество или
банкова гаранция

6.

Продължителност на договора

Краткосрочен

7.

Взаимовръзка между търговската и
кредитна сделки

Кредитната сделка е
обоснована от акта на
покупко-продажба.

8.

Източник на погасяване на кредита

За сметка на печалбата на
кредитополучателя

9.

Контрол над целевото използване на
средствата

Труден

Гарантиран

10.

Инвестицията е насочена

Във всяка сфера на дейност

В конкретен вид
предприемаческа дейност

3.

Форма на предоствяне и погасяване

Във веществена. При
погасяване е възможно и
смесено (с продукция).
Опцията за придобиване на
обекта в собственост не
съвпада с предаването му на
лизингополучателя. Правото
на ползване е отделено от
правото на собственост
От обекта на лизинг
Средно- и дългосрочен,
съобразен с
амортизационния план
Невинаги се започва с
покупка на обекта и
невинаги се завършва с него.
За сметка на
амортизационните
отчисления, включени в
себестойността на
произвежданата продукция

Срокът на договора и размерът на лизинговите вноски винаги са съобразени с
амортизационния план на обекта на лизинг (при финансов лизинг), докато погасителният план при покупка с отложено плащане може да бъде определен за произволно договорен между страните период.
Второто основно различие е свързано с факта, че след погасяване на кредита
(стойността на обекта и договорените лихви) купувачът при договор с отложено
плащане във всички случаи става собственик на обекта на договор.
След изтичане срока на договора за лизинг обектът може да бъде предаден в
собственост на лизингополучателя или да остане собственост на лизингодателя, в
случай че първият не желае да се възползва от „клаузата за изкупуване” в края на
лизинговия период.
Трето различие е, че търговският кредит може да бъде с краткосрочен характер, докато лизингът на недвижима собственост предполага предимно дългосрочно кредитиране.
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Четвърто, за разлика от банковия кредит, който може да се предлага само от
търговски банки, лизингът може да се предоставя и от небанкови институции.
Трябва да се отбележи, че за придобиване предмета на лизинга самият лизингодател обикновено ползва банков или друг кредит.
Въпреки че предоставянето на имуществото под наем е определящо в лизинга, важни за определението му са и отношенията на покупко-продажба. Те предшестват предоставянето на имуществото за ползване и в много от случаите завършват целия комплекс от възникващи при лизинга отношения. Предшестващата отдаването покупка на обекта на лизинг е не по-малко важна част от комплекса икономически отношения, отколкото непосредственото лизинговане, защото:
а) ако отдаваното на лизинг имущество е собственост на лизингодателя, то в
икономически смисъл лизинговата операция се свежда до наем;
б) ако лизингодателят отдава на лизинг наети от него активи, то тогава отношенията се свеждат до сублизинг19;
в) ако лизингодателят вземе актив на доверително управление, то той не получава правото на собственост върху актива и следователно възникващите при последващо отдаване отношения не следва да се считат за лизингови;
г) лизингодателят може да придобие обекта на лизинг при условията на бартерен обмен, но бартерните операции пак се свеждат до отношения на
покупко-продажба;
д) лизингодателят може да придобие актива при отсрочено плащане, но това
по същността си е търговски кредит, за който говорихме по-горе. Покупката на актив от лизингодателя чрез кредит следва да се разглежда като
съставна част от лизинговите операции.
Прехвърлянето правото на собственост на предмета на лизинг на лизингополучателя в края на срока на лизинговия договор е честа, но не задължителна практика при лизинговите операции. Това е главното различие между лизинга и дългосрочния наем с последваща покупка.
С оглед направените разсъждения, определението за лизинг на недвижима
собственост, според нас, може да се допълни. Лизинг на недвижима собственост –
това е комплекс от икономически отношения, възникващи при операции по покупка
и последващи такива, основани на кредит и наемане/отдаване на недвижимо имущество с производствено (или непроизводствено) предназначение за срок, близък
до срока на пълната им амортизация.
Вложението на капитал в обекти на предприемаческата дейност, както и произтичащата от срока на лизинговите операции дългосрочна форма на кредитиране,
показва, че по външни белези лизингът на недвижима собственост е сходен и с
инвестициите. Под инвестиционни операции се разбират такива, свързани с влагане
на парични средства за реализация на проекти, които ще осигуряват на предприятието доход за период, по-голям от една година. Това напълно съответства на дългосрочния кредит, имащ място при провеждане на лизинговите операции.
19

Терминът е разгледан подробно в параграф 1.2 от изложението.
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По мнение на специалисти, за да е икономически изгоден за участващите
страни, първоначалният срок на финансовия лизинг20 трябва да покрива не по-малко от 50–75% от срока за ефективно използване на оборудването21. Така е и в българското законодателство, където параграф 3.3, т. „в” от НСС 17 (отменен) гласи:
„срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот
на актива дори ако правото на собственост не е прехвърлено” и чл. 3.3, т. „г” „в
началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови
плащания се равнява на справедливата стойност на наетия актив” 22.
Съществуват мнения, според които при получаване на недвижимо имущество за
ползване не произтича вложение в актив от страна на лизингополучателя. Появява се
само наето имущество и задлъжнялост по наем23. Ние не споделяме такъв подход.
След като бъдат отчетени сходствата между лизинг и инвестиции, считаме,
че лизинговите отношения могат да се разглеждат като инвестиционна операция, а
определението за лизинг на недвижима собственост да се допълни така: комплекс
от икономически отношения, възникващи при кредитиране на инвестиционна операция, която се състои в покупка и последващо отдаване под наем на недвижимо
имущество за срок близък до срока на пълната му амортизация.
Възникващите при лизинг отношения не са само икономически. Те са и имуществени – доколкото възникват по повод конкретен актив; данъчни – доколкото
касаят стопанската дейност на участниците; митнически – при сделки по международен лизинг; застрахователни, съдебни и други в зависимост от броя на участниците в сделката24.
В заключение може да се обобщи, че въпреки сходствата на лизинга на недвижима собственост с всяка една от операциите поотделно, той е съвкупно понятие и сравнително нова за нашите условия организационно-правна форма на бизнеса със свои принципи и особености (фиг. 1).
В своята цялост, въз основа на нашето изследване, понятието „лизинг на недвижима собственост” може да се определи като комплекс от икономически, имуществени, данъчни, митнически, арбитражни, застрахователни и други отношения,
възникващи между физически и/или юридически лица при кредитиране на инвестиционна операция, която се състои в покупка и последващо отдаване под наем на
недвижимо имущество за срок близък до срока на пълната му амортизация с право
на покупка на обекта в края на периода.
Така определено понятието лизинг на недвижима собственост има следните
основни характеристики:
а) позволява да се добие представа за принципния обхват на лизинга;
б) показва, че лизингът на недвижима собственост по правило е сложна съвкупност от отношения, която едновременно с това е делима;
20

Видовете лизинг са разгледани подробно в параграф 1.2 от изложението.
Вж. Лелецкий, Д. Об икономической сущности лизинга. // http/www.unlease.ru/publicasions.
22
НСС 17 Приложение към чл. 1 на ПМС № 65 от 25.03.1998 г. – ново. // ДВ, № 22, 2002 г. (отменен).
23
Лелецкий, Д. Что такое лизинг? // http/unlease.ru/prologue/what_is_leasing.
24
Обекти и субекти на лизинга са разгледани подробно в следващите части на изложението.
21
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в) достатъчно пълно е и практически не допуска друго тълкуване на икономическата същност на лизинга на недвижима собственост.

Платимост

Смяна на субекта,
стопанисващ актива
Целенасоченост и
конкретност

Имуществена
отговорност
Икономичност

Равнопоставеност на
страните

Обособяване на
правото на ползване
на недвижимото
имущество от
собственика

ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ НА
ЛИЗИНГА НА
НЕДВИЖИМА
СОБСТВЕНОСТ

Неразтрогване на
договора при смяна
собственика на
недвижимото
имущество

Срочност

Право на покупка на
имуществото от
лизингополучателя

Доброволност на
отношенията
Иновационност

Договорни
отношения

Възвръщаемост на
актива

Фиг. 1. Основни принципи на лизинга на недвижима собственост 25
1.2. Класификационна характеристика на лизинга
на недвижима собственост
В специализираната литература към момента не съществува единно авторово мнение относно еднаквост на критерии за класификация и пълен списък на видовете лизинг на недвижима собственост. Изработването на такива според нас е
затруднено поради въздействието на редица фактори, които за целите на изследването сме обособили в две основни групи:
а) Общи – отнасящи се до приложението на лизинга във всички сфери на
националното и световно стопанство. Като водещи от тях могат да бъдат
посочени:
• различията в правните системи на отделните държави и, като следствие
от това, отсъствие на единна трактовка на видовете лизинг;
25

Адаптирано от автора по Горемыкин В. А, Финансовый менеджемент №2, Москва, 2003.
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• различие в механизмите за държавно регулиране на лизинговите отношения;
• различие в системите за данъчно облагане и преференции с последващата от това различна конкурентоспособност на лизинга спрямо другите форми на финансиране;
• спецификата на конкретна лизингова операция, съчетана с многообразието в конкретните условия на отделните договори. В много случаи в
рамките на един договор различните видове лизинг се припокриват.
б) Специфични – към които могат да бъдат отнесени:
• особеностите и различията, които отделят лизинга на недвижима собственост от останалите видове лизинг и са свързани най-вече с неговия обект.
В хода на формиране и развитие на лизинговите отношения световната практика е създала различни видове лизинг.
В много от отделните държави на Европейския съюз основанията за класифициране на лизинга са различни. Във Франция определящо е предназначението на
актива – инвестиционно или потребителско26.
В Португалия, за да се определи лизингът като финансов, трябва да бъдат
изпълнени няколко критерия, свързани със срока на икономическа годност на актива, остатъчната стойност на актива в края на лизинговия период, опция за покупка
и др27. Дори и да са изпълнени всички тези условия, ако лизингодателят не е кредитна институция, а т. нар. каптив (captive)28, лизингът се класифицира като наемен
договор (renting contract).
В законодателството на Испания съществува правна уредба на оперативния,
финансовия лизинг, т.нар. lease-back и договора за рентинг, като разновидност на
договора за лизинг29.
В страни като Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Холандия класификацията на лизинга се основава на принципите на МСС 1730.
В Закона за финансов лизинг на Руската федерация са уредени финансовият и
сублизингът31.
За да се урегулират отношенията в областта на международния лизинг, Международният институт за унификация на частното право – UNIDROIT, през 1987 г. изработва проект на Конвенция за международния финансов лизинг. Той е обсъден и приет
на 28 май 1988 г. на дипломатическа конференция в Отава. В нея участвуват 55 държави, включително и България. Конвенцията е открита за подписване на 31 декември 1990 г.
В България, като страна, присъединила се към Конвенцията, законодателството
е съобразено с международното. Направеното в хода на изследване проучване обаче
26

Маринова, Р. Цит. съч., с. 23.
Пак там.
28
Каптив е подчинена лизингова компания, формирана от производители на активи, които са обект на
лизингови операции.
29
Народно събрание на РБ. Търговско-правна уредба на договора за лизинг в законодателството в
основни европейски страни и САЩ. София, 2005.
30
Маринова, Р. Цит. съч., с. 23.
31
Народно събрание на РБ. Търговско-правна уредба на договора за лизинг в законодателството в
основни европейски страни и САЩ. София, 2005.
27
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показва, че правната уредба на договора за лизинг у нас е по-обща и по-кратка в
сравнение с тази на редица държави, където има специален Закон за лизинга 32.
Независимо от посочените различия, основните видове лизинг, признати навсякъде по света, са финансов и оперативен. Разграничаването между финансов и
оперативен лизинг се осъществява в началото на лизинга на принципа „предимство
на съдържанието пред формата”, т. е. въз основа на същността на сделката, а не
според формалността на договора (фиг. 2).

Не

Не

След изтичане срока на договора
лизинговото имущество се предава на
лизингополучателя

Да

Лизингополучателят има опция за
покупка по справедлива цена.

Да

Не

Срокът на лизинга съвпада с полезния
срок на използване на лизинговото
имущество.

Да

Не

Настоящата величина на минималните
лизингови плащания е по-голяма или
равна на стойността на имуществото.

Да

Фиг. 2. Класификация на лизинга като финансов
и оперативен в съответствие с МСС 17 33
32

В българското законодателство договорът за лизинг е уреден в глава двадесет и трета (чл. 342–347)
от Търговския закон и съответните препратки към Закона за задълженията и договорите (чл. 228–
239), а класификацията на лизинга е съгл. принципите на МСС No 17, който дефинира финансов и
експлоатационен лизинг. Други нормативни актове, които имат отношение към лизинга са: Закон за
счетоводството; Закон за данък върху добавената стойност; Закон за корпоративното подоходно
облагане; Международен счетоводен стандарт No 17; Закон за кредитните институции; Закон за
мерките срещу изпирането на пари; Закон за мерките срещу финансирането на трероризма; Закон за
особените залози; Правилник за устройство и дейността на Централния регистър за особените залози
към Министерството на правосъдието; Валутен закон; Закон за чуждестранните инвестиции; Наредба
No 27/ 24.07.2003 г. за статистика на платежния баланс; Закон за потребителския кредит.
33
МСС 17. Международни счетоводни стандарти. София: Форком, 2003.
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Финансовият лизинг (financial, capital leases) представлява взаимоотношения
между партньори, предвиждащи в периода на действие на договора между тях
изплащане на лизингови вноски, сумата от които е достатъчна за пълното възстановяване на направеното от лизингодателя капиталовложение (вкл. първоначалната цена на отдаденото оборудване и свързаната с него издръжка) и му гарантират
определена печалба34.
Конвенцията за международния финансов лизинг35, регулираща отношенията
в тази област, в глава I, чл. 1 дава дефиниция на финансовия лизинг, според която за
него е характерно следното:
а) лизингополучателят определя оборудването и подбира доставящата страна, без да разчита на това предимно на способностите и преценката на
лизингодателя;
б) лизингодателят придобива имуществото във връзка с договор за лизинг,
който е сключен или предстои да бъде сключен между лизингодателя и
лизингополучателя със знанието на доставящата страна;
в) наемните суми, съгласно договора за лизинг, се изчисляват така, че да бъде
отчетена амортизацията на цялата или значителна част от оборудването.
Международният счетоводен стандарт 17 (МСС 17)36 определя като финансов този лизинг, при който лизингодателят „прехвърля в значителна степен всички
рискове и изгоди от собствеността върху актив” на лизингополучателя. „Примери
за ситуации, при които по принцип лизинговият договор се класифицира като финансов лизинг” са посочени в т. 8 от МСС 17 и те са:
а) „лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива на лизингополучателя към края на срока на лизинговия договор;
б) лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност37
към датата, на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена;
в) срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено;
г) в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните
лизингови плащания се равняват почти изцяло на справедливата стойност
на наетия актив;
е) наетите активи имат специфичен характер, като само лизингополучателят
може да ги експлоатира без извършването на съществени модификации”.
Търговският закон38 на РБългария в чл. 342 определя като финансов лизинг
този, при който „лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице, при
условия, определени от лизингополучателя и да му я предостави за ползване срещу
34

Leasing Finance. London: Euromoney Books,1990, p. 13.
http//www.unidroit.org/English/conventions/1988leasing/main.htm
36
МСС 17. Международни счетоводни стандарти. София: Форком, 2003.
37
Според МСС 17, справедлива стойност е сумата, за която даден актив може да бъде заменен или даден
пасив уреден между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.
38
Вж. Търговски закон. // ДВ, № 48,1991, посл изм. ДВ, № 34, 2011.
35
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възнаграждение”, като „лизингополучателят може да придобие вещта по време на
договора или след изтичане на срока му” и „риска от случайно погиване или повреждане на вещта е за лизингополучателя”.
Анализът на изложеното дава основание да се обобщи, че за финансовия лизинг са характерни следните основни черти:
• Участие освен на лизингодател и лизингополучател и на трета страна (производител или доставчик).
• Продължителен срок на договора, който покрива по-голямата част от икономическия живот на актива, т. е. рискът от морално остаряване на обекта
на лизинг се поема от лизингополучателя.
• Рискът при използване на обекта на лизинг се прехвърля от лизингодателя
върху лизингополучателя.
• В случай че не е предвиден начален, неотменим период, лизингополучателят може да отмени договора, като всички загуби, понесени от лизингодателя, свързани с отмяната, се поемат от лизингополучателя.
След изтичане срока на лизинговия договор, лизингополучателят може да закупи обекта на лизинг по остатъчна стойност; да сключи нов договор за по-кратък
срок и облекчени условия; да върне обекта на лизинг на лизингодателя. Ако в договора е предвидена опция за закупуване на актива в края на периода, страните предварително определят остатъчната стойност на обекта на лизинг.
Оперативен (сервизен, експлоатационен) лизинг е този, който е „различен от
финансовия” и „не прехвърля в значителна степен всички рискове и изгоди от собствеността върху актива”39 на лизингополучателя. Сам по себе си оперативният
лизинг представлява наемни отношения, при които разходите на лизингодателя,
свързани с придобиването и притежаването на предмета на лизинг, не се покриват
от лизинговите плащания по един лизингов договор40.
За този вид лизинг са характерни няколко основни признака:
• Лизинговият договор се сключва за срок значително по-кратък от срока на
физическо износване на имуществото.
• Лизингодателят придобива предмета на лизинг по-рано, без да има в предвид конкретен лизингополучател.
• Лизингодателят не разчита да покрие всички направени разходи само от
лизинговите плащания на един лизингодател.
• Рискът от повреждане или загуба на актива се носи основно от лизингодателя.
• Размерът на лизинговите плащания (при равни други условия) обикновено е
по-висока от тези по финансов лизинг поради отсъствието на гаранции по
възстановяване на направените разходи.
• С изтичане на договора за оперативен лизинг лизингополучателят има право: да продължи срока на договора, при по-изгодни условия; да върне актива на лизингодателя; да закупи актива от лизингодателя (при такава опция
в договора), по пазарна стойност.
39
40

МСС 17. Международни счетоводни стандарти. София: Форком, 2003.
Leasing Financе. London: Euromoney Books, 1990, p.12.
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Следва да се отбележи, че при оперативния лизинг проблем с регулиране на
тристранните отношения „продавач – купувач (наемодател) – наемател” не съществува. При него лизингодателят най-често е и доставчик или собственик на актива и той се отдава под наем преди всичко за постигане на даден резултат (извършване на определена работа) от наемателя. Лизингодателят запазва правния
си интерес върху остатъчната стойност на обекта на лизинг и след постигане на
резултата. Именно тези квалифициращи белези са двете основни характеристики
на оперативния лизинг.
При оперативен лизинг лизингополучателят не си поставя като приоритетна
цел изгоден начин на финансиране, а по-скоро решаване на конюнктурни, епизодично възникващи нужди, което не го прави особено приложим в сектора на недвижимите имоти. Широко разпространен е в сектори като строителния, където се използват значителни като обем, номенклатура и стойност машини и агрегати.
В съвременните икономики лизингодателите предоставят широк избор от лизингови условия, които могат да съчетават в себе си признаци както на оперативния, така и на финансовия лизинг. Този тип споразумения носят названието комбиниран лизинг41.
Като отчитаме международния опит, съществуващото към момента законодателство, особеностите на сектор „недвижими имоти” както и факта, че пазарът
е обособил около тридесет вида лизинг, считаме за целесъобразно да предложим
за целите на изследването класифицирането на лизинга на недвижима собственост
да се извърши по две основни групи критерии: финансово-икономически и правноорганизационни (фиг. 3).
Като първи от правно организационните критерии42 могат да бъдат посочени
формата на организация и техниката на провеждане (броят на субектите в сделката) на лизинга на недвижима собственост. Така се различават:
а) Пряк лизинг – двустранна сделка, при която лизингополучателят самостоятелно взема на лизинг необходимото му недвижимо имущество от лизингодателя. В същността си тези сделки не са класически лизинг, тъй като в
тях не участва лизингова компания. Намира приложение при краткосрочно
отдаване/наемане на активи.
б) Обратен (възвратен) лизинг (sale and leaseback arrangement). Представлява
система от взаимосвързани споразумения, при които предприятие собственик на недвижимо имущество (земя, сграда или съоръжение) го продава на
лизингова компания, като едновременно с това сключва договор със същата компания за дългосрочно наемане на своята бивша собственост при условията на лизинг с последваща покупка. Важно преимущество за обратния
лизинг е използването на вече намиращ се в експлоатация актив като източник на финансиране на нови проекти.
Особено приложим е и за стопанските субекти, които често се нуждаят от
значителна сума оборотни средства.
41

Бригхем, Ю., Л. Гапенски. Финансовый менеджмент, т. 2. Санкт Петербург: Икономическая школа,
2001.
42
Последователността при подреждане на критериите е по преценка на автора.
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КЛАСИФИКАЦИОННИ КРИТЕРИИ
Форма на организация
(По брой на участниците)
разделен
лизинг

лизинг с парични
плащания
лизинг с компенсационни
плащания
лизинг със смесени
плащания

сублизинг
лизинг на
доставчика

Правно-организационни

По намерения на участниците

срочен
лизинг

Целта на участниците в
лизинговата операция

възобновяем
лизинг
генерален лизинг

От степента на използване на
актива
лизинг от
първа ръка

действителен лизинг
фиктивен лизинг

В зависимост от размера на
сключените сделки

лизинг от
втора ръка

многомилионен лизинг
междинен лизинг

Обекта на лизинговите
отношения

Финансово-икономически

пряк
лизинг
обратен
лизинг
косвен
лизинг

Форми на разплащания
между страните

пазарен лизинг

лизинг на промишлени
предприятия
лизинг на
производствени сгради
лизинг на търговски и
складови помещения
лизинг на
административни сгради
лизинг на хотели
лизинг на земни
участъци

Фиг. 3. Основни критерии за класификация
на лизинга на недвижима собственост
В случая той е по-добрата алтернатива на операция по залог на имуществото,
тъй като продавачът веднага получава от лизинговата компания взаимно договорената сума по сделката и едновременно продължава да ползва актива в качеството
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си на наемател. Този вид лизинг в най-голяма степен отговаря на нуждите на неголемите предприятия, като им позволява бързо и оперативно да решават проблемите си и вече се прилага в нашата практика.
в) Косвен лизинг – когато наемането на недвижимо имуществото от лизингополучателя на лизинг става чрез посредник. Косвеният лизинг може да се
класифицира като:
• тристранен лизинг – класическа тристранна лизингова операция (доставчик – лизингодател – лизингополучател); Лизингодателят придобива
от доставчика обекта на лизинг и го отдава на лизингополучателя, като
изпълнява всички действия по организацията на лизинговите операции.
• многостранен лизинг – с четири до седем и повече участници. Прилага
се за скъпо струващи активи със специализирана поддръжка. Използва
се предимно при трансгранични транзакции.
г) Разделен лизинг (leveraged leasing) – наричан още групов или акционерен
лизинг. При него е характерно многоканално финансиране. Специфична особеност на разделния лизинг е, че лизингодателят осигурява само част от
необходимата за покупката на обекта на лизинг сума. Останалата част се
осигурява с кредит от един или няколко кредитора. В същото време лизингодателят (в зависимост от конкретното законодателство) продължава да
ползва всички данъчни облекчения, изчислени върху цялата стойност на
имуществото. Друга особеност на този вид лизинг е, че лизингодателят
ползва кредит при определени условия, които не са много характерни за
финансово-кредитните отношения у нас. Кредитополучателят-лизингодател не носи отговорност пред кредиторите за връщането на кредита – същият се погасява от лизинговите вноски. Ето защо като правило лизингодателят оформя в полза на кредиторите залог на имуществото до погасяване на заема и им отстъпва право да получават част от лизинговите плащания за сметка на дълга и до погасяването му. По този начин основния риск
по сделката носят кредиторите – банки, застрахователни компании, инвестиционни фондове и други финансови учреждения, а като гаранция за изплащането на кредита служат само лизинговите вноски и лизинговото имущество.
В държавите с развит пазар на лизингови услуги повече от 85% от всички
лизингови сделки се сключват на основата на разделен лизинг 43. Някои държави
изискват минимален процент от цената на актива, който лизингодателят трябва да
покрие със собствени средства. В САЩ например, лизингодателят е длъжен да
осигури поне 20% от общата стойност на актива44. Българското законодателство
не поставя ограничения в тази насока.

43

Боровская, М. Банковские услуги предприятиям: учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 1999,
електронна версия в http://www.aup.ru/books/m10/5.htm.
44
Мариновa, Р. Цит. съч., с. 28.
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ
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покупкопродажба

ПРОИЗВОДИТЕЛ
(ДОСТАВЧИК)

ФИНАНСИРАЩА
СТРАНА

Фиг. 4. Разделен лизинг
Разделният лизинг е разпространен като форма на финансиране на крупни обекти. Алгоритъм на разделен лизинг е представен на фигура 4.
д) Сублизинг (фиг.5). При него лицето, което го осъществява, получава недвижимото имущество на лизинг от лизингодателя по договор за лизинг и го преотдава за временно ползване на лизингополучател по договор за сублизинг. При
преотдаването на обекта на лизинга в сублизинг задължително се изисква
писмено съгласие на основния лизингодател. Такъв тип договори предвиждат
в случай на временна неплатежоспособност или фалит на лизингодателя-посредник лизинговите плащания да се изплащат на основния лизингодател.

ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ДОСТАВЧИК

Договор за
покупкопродажба

Лизингов
договор

ОСНОВЕН
ЛИЗИНГОДАТЕЛ

Лизингови
вноски

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ/
ЛИЗИНГОДАТЕЛ

Договор за
сублизинг

Лизингови
вноски

КРАЕН
ЛИЗИНГОПОЛУЧА
ТЕЛ

Фиг. 5. Сублизинг
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Сублизингът успешно се прилага от големи корпорации, концерни, холдинги и
други обединителни структури по следната схема: когато главното предприятие не
е убедено в правилността на разходване на паричните средства при придобиване на
собственост върху недвижим имот от свои дъщерни фирми и не желае непосредствено да ги финансира. Тогава то създава лизингова компания, която по заявка на
съответното предприятие от структурата закупува необходимото имущество и му
го предоставя. По-нататък тя следи за своевременното изплащане на лизинговите
вноски, акумулира ги и ги превежда на основния лизингодател, осъществява контрол при използване на имуществото, а при уговорени в лизинговия договор случаи –
и текущо поддържане. Тази схема е много удобна и в случаи, когато основният
лизингодател и предприятието-лизингополучател са в различни региони. Тогава, с
наблюдението за правилно използване на актива, инкасирането на лизинговите плащания и решаването на възникващи текущи въпроси може да се занимава местна
лизингова компания. В международната сфера сублизинговите сделки, наричани
още „дабъл дип”, използват комбинацията от данъчни облекчения в две или повече
страни.
е) Лизинг на доставчика (Supplier’s Leasing). Форма на лизинг, съчетаваща
обратния лизинг и сублизинга. При него производителят продава на лизингодателя имота и получава веднага стойността му. Същевременно производителят наема същия актив и го отдава в сублизинг на краен получател.
Цел на такава лизингова операция би могло да бъде навлизане или разширяване на пазарния дял на производителя на пазари с ниска платежоспособност.
Договор за
покупкопродажба

ПРОИЗВОДИТЕЛ/
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ

ЛИЗИНГОДАТЕЛ
Лизингов
договор

КРАЕН
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ

Лизингови
вноски
Договор за сублизинг
Лизингови вноски

Фиг. 6. Лизинг на доставчика
По намерения на участниците лизингът се дели на:
а) Срочен – когато имаме еднократно наемане на недвижимо имущество. С
възможности за широко използване на този вид лизинг в сектора на недвижимите имоти.
б) Възобновяем (револверен) – при него недвижимото имущество, обект на
лизинг, след определено време и по желание на лизингополучателя може
да бъде заменен с нов. Всички разходи по замяната се поемат от инициа255

тора. Обикновено такъв тип лизингови договори сключват лизингови компании, създадени като дъщерни на основни дилъри и доставчици.
Генералният лизинг е разновидност на револверния и позволява лизингополучателят да допълни списъка на наети активи без необходимост от сключване на
нов договор. Това е важно при договори с твърди срокове и големи неустойки.
В зависимост от степента на използване на недвижимото имущество се различават:
а) Лизинг от първа ръка (first hand leasing) – лизинг на ново имущество, което
веднага задоволява изискванията на предприятието.
б) Лизинг от втора ръка (second hand leasing). Представлява лизинг на недвижимо имущество, което вече е било използвано. В този случай предприятието – лизингополучател го наема от лизингодателя не по първоначална,
а по остатъчна стойност.
В зависимост от обекта на лизинговите отношения лизингът на недвижима
собственост може да бъда разделен на следните няколко вида:
а) лизинг на промишлени предприятия;
б) лизинг на производствени сгради и съоръжения;
в) лизинг на търговски, складови и други помещения;
г) лизинг на административни сгради;
е) лизинг на хотели;
ж) лизинг на земни участъци и др.
По финансово-икономическия признак – форми на разплащане между страните различаваме:
а) Лизинг с парични плащания – когато предприятието – лизингополучател
извършва всички плащания в парична форма.
б) Лизинг с компенсационни плащания – когато плащанията по договора за
лизинг се осъществяват под формата предоставени на лизингодателя активи или под формата на оказани услуги.
в) Лизинг със смесени плащания – когато наред с парични се допускат и
плащания със стоки и услуги.
Признак за класифициране на лизинга може да бъде целта на участниците в
лизинговата операция. Така се различават:
а) Действителен лизинг – сделка, продиктувана от стопанските нужди на предприятието.
б) Фиктивен лизинг – сделка със спекулативен характер, при която целта на
един или повече участниците в операцията е само и единствено извличане
на значителни печалби от ползване на данъчни облекчения, свързани с
лизинга. У нас законодателството не предоставя данъчни облекчения за
ползване на лизинг, което прави този вид неприложим към момента.
В зависимост от размера на сключените сделки, лизингът се подразделя на:
а) Многомилионен лизинг – това обикновено е лизинг на уникално имущество и
цели предприятия, със стойност на сделката над пет милиона долара.
б) Междинен лизинг – в международната практика е прието за такъв да се
счита лизинг със стойност на имуществото между 0,5 и 5 милиона долара.
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в) Пазарен лизинг – характеризира се с това, че в един договор за лизинг се
обединяват няколко единици сравнително евтино оборудване, произвеждано от един производител45.
В заключение може да бъде обобщено, че при лизинг на недвижима собственост най-често се прилагат два основни вида лизинг – пряк (директен) лизинг и
обратния (възвратен) лизинг.
Интересен продукт, който започва да навлиза на лизинговия пазар у нас, е т. нар.
„лизинг на строителство”. При него собствеността на парцела или правото на строеж е
на лизингодателя и всичко, което се построи на съответния парцел, е негова собственост до момента, до който лизингополучателят изплати цялата сума. По същество той
наподобява инвестиционно кредитиране, но комбинира в себе си предимствата по отношение разсрочването на ДДС, по-дългия срок на връщане и по-ниско самоучастие.
В съвременните икономически условия доброто финансово управление е пряко свързано с детайлното познаване и използване на различните видове лизинг на
недвижима собственост. В тази връзка така предложената класификация има следните предимства:
а) достатъчно обширна е;
б) отчита разработките за лизинга, направени в последните години;
в) позволява обстоен и всестранен анализ на видовете;
г) последователна е, което позволява проследяване и по-пълно изследване
на връзките между отделните класификационни признаци.
Като цяло, сравнителният анализ на предложената от нас класификацията за
видове лизинг на недвижима собственост позволява да се направят следните изводи:
а) различните видове лизинг могат да бъдат съчетани в един договор в зависимост от конкретните договорени от участниците условия;
б) разнообразието от лизингови форми в стопанския живот спомага за развитието на породените икономически и други отношения и едновременно с
това поражда инициативност в мисленето, която би се проявила като точно определена форма на лизинг за конкретен обект при конкретни
съпътстващи обстоятелства.
Посоченото дава основание да се твърди, че всичко това несъмнено води до
нарастване ролята на лизинга на недвижимата собственост в съвременните икономически условия.
Глава втора. Изследване състоянието на лизинга
на недвижима собственост и насоки за неговото развитие в България
2.1. Качествена характеристика и предимства
на лизинга на недвижима собственост
Лизингът на недвижима собственост представлява сложна система от отношения, която предполага наличие и взаимодействие на множество елементи в нея.
Едновременно с това, неговите характеристики имат ясно изразена специфика, обус45

Смирнов, А. Лизинговые операции. Москва: Консалтбанкир, 1995, с. 14.
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ловена преди всичко от особените свойства на обекта на лизинг. За разлика от
други държави46, законодателството в Република България не поставя ограничение или забрана обект на лизингова сделка да бъде недвижимо имущество от определен тип. Предмет на лизингов договор у нас може да бъде всякакъв вид недвижимо имущество, договорено между страните. Това включва промишлени предприятия, производствени сгради и съоръжения, търговски, складови и други помещения, административни сгради, хотели, земни участъци и др., които:
а) могат да се използват в стопанската дейност;
б) са специално изградени или придобити за нуждите на лизингополучателя;
в) за използването на които няма законодателно ограничение или забрана.
От тук могат да бъдат изведени и двете най-важни условия:
а) имотът да е с бизнес предназначение – предимно построени и функциониращи офис сгради, търговски площи, логистични центрове, складове, шоуруми и други сгради с търговско предназначение;
б) имотът да е с вече издадено или с предстоящо за издаване удостоверение
за въвеждане в експлоатация47.
Лизингът на недвижима собственост е съвременната форма за финансиране,
при която се съчетават предимствата на вземане под наем и придобиване на собственост. От гл. т. на факта, че нормативният срок на използване не недвижимите
имоти е продължителен, то и самият договор за лизинг следва да бъде дългосрочен. С оглед особените характеристики на недвижимата собственост48, стойността на която като правило се повишава във времето, лизинговите договори в поголямата си част се сключват и с право на последваща покупка или с клауза за
задължително закупуване. Изключение правят ситуациите, при които имаме краткосрочна потребност от актива. Независимо от факта, че спазването на условията
по дългосрочни договори е твърде трудно и сложно в условията на степента на
отвореност на българската икономика, придобиването на недвижим имот чрез лизинг има редица предимства в сравнение с покупката със собствени или заети средства49. Сред най-важните от тях могат бъдат откроени следните:
• Лизингът на недвижима собственост дава възможност за дългосрочно финансиране на 100% от стойността на имота с минимални първоначални разходи, което позволява запазването на добра ликвидност на лизингополучателя, без да увеличава неговата задлъжнялост.
• Обезпечава финансиране на лизингополучателя в точно съответствие с потребностите му от финансируеми активи. Това е особено изгодно за предприятия от малък и среден тип, за които е невъзможно толкова удобно и
гъвкаво финансиране посредством заем или възобновяем кредит, какъвто
се предоставя на големите компании.
46

Така например в Руската федерация обект на лизинг не могат да бъдат земни участъци.
Тук не се включва лизингът на земни участъци.
48
Вж. Стоянов, С. Развитие на недвижимата собственост в България. // Годишник на ИУ - Варна, том
77, 2007, с. 53.
49
Предимствата на лизинга на недвижима собственост се отнасят най-вече за търговските имоти.
47
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• Срокът на лизинга на недвижима собственост у нас е 15 години, като в
някои случи може да бъде и по-голям. Това е съществено предимство предвид факта, че в корпоративния сегмент рядко има срокове над 10 години.
• При лизинга на недвижима собственост въпросите за придобиване и финансиране на актива се решават едновременно. Той насочва финансовите ресурси непосредствено към придобиване на недвижимия имот и по този начин
снема проблема за нецелево използване на кредитни средства. Така веднъж
предоставила парите, лизинговата компания не следи за тяхното разходване.
• Позволява на лизингополучателя да придобие и използва крупен недвижим
имот без задължително да разполага със значителни финансови ресурси.
• Възвратният лизинг дава възможност за използване на земя или недвижим имот
с вече издадено или с предстоящо за издаване удостоверение за въвеждане в
експлоатация като източник на финансиране на нови обекти. Т.е. операциите по
възвратен лизинг се осъществяват единствено в правното пространство и нямаме реално движение на материални потоци. Независимо че по външна форма се
осъщестяват по финансова схема, близка с тази на кредиране със залог на имущество, тези сделки не следва да се отъждествяват. При лизинга залог не се
оформя. От гледна точка на факта, че продавачът веднага получава от лизинговата компания взаимно договорената сума по сделката и едновременно продължава да ползва актива в качеството си на лизингополучател, ние твърдим, че обратният лизинг следва да бъде приеман като по-добрата алтернатива.
• При възвратен лизинг не се изисква самоучастие или първоначална лизингова вноска, което е практика при ипотечното кредитиране и при много от
другите видове лизинг.
• Активът остава в баланса на лизингополучателя. Това му дава право да
приспада амортизациите на лизинговия недвижим имот, както и разходите
за лихви по лизинга от облагаемата печалба.
• В зависимост от предназначението на имота законодателят предоставя
възможност и за възстановяване на ДДС50. Лизингът финансира ДДС и едновременно с това позволява той да се плаща с всяка лизингова вноска, а
не еднократно. В някои лизингови компании (например Райфайзен лизинг)
ДДС се финансира безлихвено.
• Лизиновият договор може да бъде структуриран така, че в максимална
степен да отговаря на специфичните нужди от финансиране на лизингополучателя. Това е продиктувано от факта, че юридически собственик на недвижимия имот, обект на лизинг е лизинговата компания, което позволява
по-изгодни финансови параметри в сравнение с банковото кредитиране и
изготвяне на индивидуални схеми за всеки отделен случай.
• Лизингът на недвижима собственост дава възможност за изключителна
гъвкавост при договаряне и изплащане на лизинговите вноски (от месечни
до годишни), което позволява на лизингополучателя да съчетае плащанията с постъпленията, получени от експлоатацията на бизнес имота.
50

Вж. Закон за данък върху добавената стойност. // ДВ, № 63, 2006, посл.изм. ДВ, № 19, 2011.
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• Минимално самоучастие от порядъка на 10–15%, което позволява да се
финансира по-голяма стойност.
• Не се изискват допълнителни обезпечения, освен запис на заповед. Така се
опростява процедурата и се пести времеви ресурс.
• Лизинговата сделка може да бъде сключена за по-кратко време и при пооблекчена процедура от ипотечния кредит.
В класическа лизингова операция участват три страни – лизингодател, лизингополучател и производител/доставчик51. В тази връзка може да се твърди, че в найголяма степен предимствата на лизинга се проявяват тогава, когато тези субектите
са тясно свързани помежду си. Тук се има предвид или постоянно взаимодействие
между тях, което не се ограничава в еднократен акт на покупко-продажба и гаранционно обслужване или в случаи на съвместяване на няколко функции от един субект.
За производителя и доставчика лизингът може да бъде разглеждан като лост за активен маркетинг. В случая лизингът е инструмент за пазарна експанзия, даващ възможност за разширяване на кръга от потребители сред тези, които не се нуждаят от
постоянно използване на актив, не могат да осигурят финансиране за покупка или
биха искали да се запознаят с експлоатационните характеристики в процес на работа. Така лизингът може да се разглежда като своеобразен вид реклама или по-точно
придвижване на продукта на пазара. Ако на лизинг се предоставя не една единица, а
цял производствен комплекс, това би довело до допълнително увеличение на обема
на продажбите. За лизингодателя е привлекателно предоставянето от производителя
на търговска мрежа. Лизингодателят, а чрез него и производителят, получават
възможност за получаване на обратна връзка с крайния потребител. През срока на
лизинговия договор лизингополучателят предоставя достоверна информация по конструктивните особености, което дава възможност за отстраняване на недостатъците
и е особено актуално за инженерните съоръжения. Лизингът предоставя възможност
за печелившо използване на временно свободни активи. В крайна сметка за лизингодателя лизингът е предприемаческа дейност, даваща възможност за получаване на
приходи. Като предимство може да се разглежда и допълнителното застраховане от
риск за неплащане, тъй като материално обезпечение на сделката винаги е лизинговият обект, собствеността върху който лизингодателят запазва.
С оглед на това да бъде направена обективна оценка на икономическата ефективност на лизинга като форма на финансиране придобиването на недвижима собственост, считаме за необходимо отчетените негови предимства да бъдат коригирани с възможните рискове. Рискът е елемент на всяко предприемаческо решение
и действие и се разбира като опасност от получаване на доход, по-малък от планирания, или пряка загуба, свързани с обективна неопределеност и/или недостатъчна
информираност в конкретна пазарна ситуация.
Рисковете, които съпровождат приложението на лизинга като форма на финансиране придобиването на недвижима собственост, могат да бъдат класифицирани в две основни групи: систематични и специфични рискове.
51

Вж. Чапаров, Б. Субекти на лизинговите сделки. // Сборник доклади „Икономика, инвестиции, Европейски съюз”, Варна: Наука и икономика, 2006, с. 149.

260

За анализ на систематичните рискове е необходимо да се изследва средата в
която функционират субектите. По наше виждане тази група риск можем да разделим на три подгрупи: политически, макроикономически и юридически рискове.
Степента на политически риск се определя с вероятността от промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика.
Макроикономическите рискове са пряко свързани с политическите и могат да
доведат до забавяне на растежа на икономиката, намаляване на покупателната способност на населението, по-ниски нива на потребление и инвестиции. Този вид риск
може да бъде подразделен на: валутен риск; инфлационен риск и кредитен риск.
Върху юридическия риск влияние оказват фактори като състояние и динамика на законодателството. Обикновено е свързан с неясна формулировка и противоречие в законодателните актове, регулиращи приложението на лизинга.
Разглежданата втора група рискове е свързана с икономическата природа и
особености на лизинга. Към тази група можем да отнесем: секторните, фирмени,
финансовите и проектните рискове.
Първият от тях се поражда от промени върху доходите и паричните потоци в
сектори свързани с обекта на лизинг. Може да бъде породен и от некомпетентен
мениджмънт или изменения в специфична нормативна база.
От възможните фирмени рискове52 най-съществен е този, свързан с възможността от физическо унищожаване на недвижимата собственост – обект на лизинга.
Финансовите рискове най-често се изразяват в затруднения по посрещане на
плащания по дълга, които лизингополуателят би могъл да има при небалансирана
капиталова структура, както и с влошаване на събираемостта по вземанията.
Проектните рискове са свързани с разработка и изпълнение на конкретен проект при строителство на всеки един обект.
Практиката показва, че влиянието на различните рискови фактори е в зависимост от системата за управление на риска в дадена компания, от нейния размер,
пазарен сегмент и др. Колкото е по-голяма една компания1 толкова по-силен е
ефектът от рисковете на системно ниво, и обратно, колкото е по-малко предприятието, толкова по-отворено е то към специфичните рискове.
По наше мнение, наличието на валутен съвет, при който монетарна политика е
максимално изолирана от влиянието на политическите фактори, съчетано с членството на страната ни в НАТО и ЕС е предпоставка за политическа стабилност и
предполага нулев политически риск и силно редуцира инфлационния риск. Родното
законодателство е синхронизирано с това на страните от Европейката общност,
което свежда до минимум и юридическите рискове.
В заключение може да бъде обобщено, че предимствата на лизинга на недвижима собственост са продиктувани от факта, че лизингодателят запазва собствеността
върху обекта на лизинг, а лизингополучателят получава възможност максимално да
използва недвижимия имот през срока на договора. При това без значителни еднократни вложения и с възможност да придобие собствеността по минимална остатъчна стой52
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ност. Така лизингополучателят генерира средства, чрез които укрепва своя бизнес и
получава приходи от ефективно използване на активите, а не от владението им.
Проблемът с отчитане на различните видове риск се явява един от ключовите, решението на които би позволило приемане на обосновани и рационални управленски решения.
От определяне степента на риска са заинтересовани както лизингодателят,
така и лизингополучателят с оглед определяне на обоснована, взаимоизгодна величина на лизинговите плащания и форми на получаване.
2.2. Тенденции и насоки за развитието на лизинга
на недвижима собственост в България
На ранния етап от развитието на лизинговия пазар у нас участниците в него
практически не обръщаха внимание на лизинга на недвижима собственост. Засилената конкуренция между лизингодателите по цени и качество на услугите и определено благоприятната икономическа среда до края на 2008 г., обаче повишиха интереса към недвижимата собственост като обект на лизинг.
Стойността на недвижимото имущество по нови договори за лизинг непрекъснато нараства в периода до 2008 г. (табл. 3).
Таблица 3
Разпределение на новите договори за финансов лизинг по години и вид
актив53 (хил. лв.)
Вид на актива

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Машини,
съоръжения и
индустриално
оборудване

311 979

511 104

702 814

1 045 070

310 571

186 651

Компютри и друго
електронно
оборудване

5 939

15 343

46 595

33 424

14 972

14 491

Товарни и
лекотоварни
автомобили

227 213

411 173

774 739

1 027 825

212 645

195 443

Леки автомобили

274 131

519 607

994 278

1 335 471

438 109

238 414

Недвижимо
имущество

80 207

76 721

172 644

325 960

49 269

139 742

Други
Общо:

36 796
936 265

54 849
1 588 797

74 021
2 765 091

246 547
4 014 297

115 321
1 140 887

30 250
804 990

Забележка: Данните за 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг
(БАЛ). За 2006 г. –2010 г. данните са от БНБ и БАЛ.
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През 2008 г. са сключени нови договори за финансов лизинг на недвижимо имущество на обща стойност 325 960 хил. лв., което е с 153 316 хил. лв. повече от предходната, т. е. регистриран е ръст над 88% на годишна база. Повишението спрямо 2005 и 2006
г. е с повече от четири пъти. Това прави недвижимото имущество актив с най-висок
ръст на лизинг в периода до 2008 г. През последните две години от изследвания период
тенденцията се обръща и в края на декември 2009 г. стойността на новите договори по
финансов лизинг на недвижимо имущество възлиза на едва 49 269 хил. лв. Регистриран
е спад над 6,5 пъти. Като основна причина за това се може да се посочи глобалното
забавяне в сектора на недвижимите имоти, породено от влиянието на световната икономическа криза и последствията за отворена икономика като родната. Предприятията не инвестират или силно са ограничили закупуването на дълготрайни активи.
Положителен сигнал за възстановяване на лизинговия пазар на недвижимо имущество са данните за сключените нови договори за финансов лизинг през 2010 г.
Сумата от 139 742 хил. лв. представлява увеличение на годишна база спрямо 2009 г.
с близо три пъти. Следва да се отбележи факта, че лизингът на недвижимо имущество е единственият сегмент, който увеличава дела си в портфейла на компаниите от
сектора. При всички останали активи се наблюдава намаление в дела им.
В процентно съотношение за една година делът на лизинга на недвижими имоти
се е увеличил от 4.3% в края на 2009 г. до 17.4% в края на 2010 г. от всички нови
договори за финансов лизинг (фиг. 7). Това нарастване според нас се дължи на
увеличението на сделките с обратен лизинг в този сегмент. Така в условията на
криза, значителна междуфирмена задлъжнялост и недостиг на финансов ресурс
предприятията получават паричен ресурс срещу продажбата на имот на лизингова
компания и погасяват с него задължения към други кредитори. Лизинговите компании от своя страна пък получават възможност за правене на бизнес, тъй като сегментите, в които са традиционно силни (лизинг на леки автомобили, товарни и лекотоварни автомобили, машини, съоръжения и оборудване), не са много активни в
настоящата икономическа обстановка.
2005 г.

40,00
35,00

2006 г.

30,00
25,00

2007 г.

20,00
15,00

2008 г.

10,00
5,00
0,00

2009 г.
Машини,
Компютри и
съоръжения и
друго
индустриално електронно
оборудване
оборудване

Товарни и
лекотоварни
автомобили

Леки
автомобили

Недвижимо
имущество

Други

2010 г.

Фиг. 7. Относителен дял на нови договори
за финансов лизинг по типове активи за периода 2005–2010 г.
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Друга причина за нарастване на дела на лизинга на недвижимо имущество
през 2010 г. е завършилото строителство на започнати проекти през 2007–2008 г.
Тук се използва следната схема: при започването на реализацията на проекта се
подописва договор, съгласно който клентът заплаща първоначална вноска, като
реално погасителният план стартира едва когато обектът е готов. Има се в предвид производствени предприятия, големи бизнес сгради, търговски площи.
Като цяло активността може да бъде свързвана със следните фактори:
• Лизиговите компании, заемащи лидерски позиции на пазара, диверсифицират дейността си чрез лизинга на недвижима собственост.
• Лизинговите компании, опериращи на лизинговия пазар на недвижима собственост, са чуждестранни с опит или филиали на международни финансови
институции.
• С лизинг на недвижима собственост се занимават компании, притежаващи
финансова независимост и определен опит на лизинговия пазар.
Независимо от регистрирания през 2010 г. ръст обаче, анализът сочи, че лизингът на недвижима собственост заема сравнително малка част от портфейла на
лизинговите компании и у нас. За изследвания период средно той заема средно 6–8
на сто, максимум 17% през 2010 г. За сравнение в страните от Централна и Западна Европа този процент достига 5054. В някои от тези страни има и лизингови компании, специализирани единствено и само в лизинг на недвижими имоти.
Причината лизингът на недвижими имоти да не е достатъчно интересен продукт за повече предприемачи ние свързваме с факта, че банковите институции са
доста по-агресивни както по отношение на продуктите, които предлагат, така и по
начините за тяхното популяризиране. На второ място е фактът, че лизинговите компании търсят единични, по-големи стойности на актива. Част от тях поставят долен праг на финансиране55.

54
55

Данните са от сп. „Имотът”, № 32, 2008.
При Райфайзен лизинг този праг е 1 млн. лв.
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Таблица 4
Разпределение на новите договори за оперативен лизинг по години и
вид актив56 (хил. лв.)
Вид на актива
Машини, съоръжения и
индустриално оборудване

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2 049

766

1 821

645

2 939

1 089

Компютри и друго електронно
оборудване

0

256

38

50

8

0

1317

9712

16088

29874

9 034

6852

8053

20474

26397

33864

19 744

25 806

0

293

0

0

1 558

0

Други

0

0

0

0

63

0

Общо:

11419

31501

44344

64433

33 346

33 747

Товарни и лекотоварни
автомобили
Леки автомобили
Недвижимо имущество

Забележка: Данните за 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг. За
2006 г. – 2010 г. данните са от БНБ и БАЛ.
Най-висок дял от новите договори за финансов лизинг през годините продължава да заемат леките автомобили, следвани от товарните и лекотоварни автомобили, машини, съоръжения и индустриално оборудване.
При разпределението на новите договори за оперативен лизинг е видно, че за
последните години, с изключение на 2009 г., не са регистрирани такива (табл. 4).
Причина за това според нас е фактът, че много от тези договори се приравняват
към договори за наем и не се регистрират като лизингови.
2005 г.

80,00
70,00

2006 г.

60,00
50,00

2007 г.

40,00
30,00

2008 г.

20,00
10,00

2009 г.

0,00
Машини,
съоръжения и
индустриално
оборудване

Компютри и
друго
електронно
оборудване

Товарни и
лекотоварни
автомобили

Леки
автомобили

Недвижимо
имущество

Други

2010 г.

Фиг. 8. Относителен дял на нови договори за оперативен лизинг
по типове активи за периода 2005 г. – 2010 г.
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При отчитане на разпределението на лизинговите вземания (нетна стойност)
по договори за финансов лизинг (табл. 5) за периода до 2008 г. включително, отново
се наблюдава трайна тенденция към увеличаване. Регистрираният ръст на вземанията от лизинг на недвижимо имущество е 219 641 хил. Лв. през 2008 спрямо 2007
г., т.е. 89% на годишна база. За 2007 нарастването е с над 53% спрямо 2006. Тук
еднопосочната тенденция към непрекъснато нарастване отново се обръща през
2009 г.. когато се регистрира намаляване на вземанията с малко над 7%. През 2010
г. обаче единственно при лизинговите вземания по довори за финансов лизинг от
недвижимо имущество е регистриран ръст и то с 23%, като в абсолютни стойности
е задминато ниво от 2008 г.
Таблица 5
Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност)
по договори за финансов лизинг57 (хил. лв.)
Вид на актива

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Машини, съоръжения и
индустриално
оборудване

301 327

623 513

1 010 198

1 552 404

1 341 896

1 053 849

Компютри и друго
електронно оборудване

6 864

17 268

55 544

53 470

42 960

32 847

Товарни и лекотоварни
автомобили

264 531

592 881

976 108

1 542 200

1 167 708

931 798

Леки автомобили

285 245

751 526

1 236 994

1 906 681

1 607 471

1 169 393

Недвижимо имущество

95 584

160 133

246 110

465 751

433 950

533 974

Други
Общо:

49 291
1 002 842

53 598
2 198 919

79 234
3604189

233 437
5 753 942

305 721
4 899 706

233 575
3 955 437

Независимо от това, обаче вземанията по договори за финансов лизинг от
недвижимо имущество в изследвасния период (с изключение на 2010 г.) не надвишават 10% от общя обем (фиг. 9).
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35,00

2005 г.

30,00
2006 г.

25,00
20,00

2007 г.

15,00
10,00

2008 г.

5,00
2009 г.

0,00
Машини,
Компютри и
съоръжения и
друго
индустриално електронно
оборудв ане оборудв ане

Тов арни и
лекотов арни
ав томобили

Леки
ав томобили

Недв ижимо
имуществ о

Други

2010 г.

Фиг. 9. Относителен дял на лизинговите вземания по договори
за финансов лизинг по типове активи за периода 2005 г. – 2010 г.
При разпределението на лизинговите вземания (нетна стойност) при договорите за оперативен лизинг на недвижимо имущество в периода до 2008 г. включително тенденцията е към намаляване на стойностите (табл. 6). Спадът тук е от
53% (2007 г. спрямо 2006 г.) до почти 70% (2006 г. спрямо 2005 г.).
Таблица 6
Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност)
по договори за оперативен лизинг (хил. лв.) 58
Вид на актива
Машини, съоръжения и
индустриално оборудване
Компютри и друго електронно
оборудване
Товарни и лекотоварни
автомобили
Леки автомобили
Недвижимо имущество
Други
Общо:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1267

1061

1926

1414

2 928

2805

465

332

116

59

39

25

3507

8835

18725

17446

19 657

15231

15989
738
366
22 332

27686
224
0
38138

36603
105
0
57502

49333
45
0
68297

56 442
1 561
0
80 627

51892
1378
0
71331

През 2009 г. е регистриран рекорден ръст от близо 35 пъти, след което през
2010 г. отново спад с 11,7%
Силно впечатление прави и фактът, че лизинговите вземания по оперативен лизинг в процентно отношение са малко над един процент от всички вземания (фиг. 10).
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70,00
2006 г.

60,00
50,00

2007 г.

40,00
30,00

2008 г.

20,00
10,00

2009 г.

0,00
Машини,
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индустриално електронно
оборудв ане оборудв ане

Тов арни и
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Недв ижимо
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Фиг. 10. Относителен дял на лизинговите вземания по договори
за финансов лизинг по типове активи за периода 2005 г. – 2010 г.
Видно от табл. 7 е, че в сектор „операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги” разпределението на лизинговите вземания както по
нови договори за лизинг, така и при нетните лизингови вземания през целия изследван период също не надвишават 10%.
Таблица 7
Разпределение на лизинговите вземания операции с недвижимо
и движимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги 59

Период
2005
2006
2007
2008
2009
2010

По нови договори за лизинг
(хил.лв.)
Сума
% от всички вземания
61 057
3.76
171 638
6.11
298 512
7.32
65 824
5.61
54 135
6.45

Нетни лизингови вземания
(хил.лв.)
Сума
% от всички вземания
18 631
1.82
62 284
3.11
292 280
7.98
467 450
8.03
377 672
7.58
306 433
7.61

Като причина за това вече бе посочено отражението на световната криза върху
сектора.
Обобщеният анализ дава основание да се твърди, че лизингът на недвижима
собственост все още е относително неразвит сегмент в България. Пазарът не е
достатъчно готов за ефективното му използване и се сблъсква с редица трудности
и ограничения от обективен и субективен характер. В тази връзка като основни
причини тази финансова схема за финансиране придобиването на недвижима собственост да не е популярна тук могат да се посочат:
59
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• Лизинговите сделки с недвижима собственост се отличават с особена сложност при реализацията им. От гл. т. на факта, че нормативният срок на
използване на недвижимите имоти е продължителен и самият договор за
лизинг следва да бъде дългосрочен. Спазването на условията по такива
дългосрочни договори обаче е твърде трудно и сложно в условията на степента на отвореност на българската икономика.
• Психологически проблеми, свързани с нагласата на българския гражданин
имотът да бъде негова собственост. Това фрагментира изключително много върху пазара и е едно от обясненията, защо лизингът на недвижими имоти е в сравнително малък сегмент от нашия лизингов пазар. Това е и причината фокусът на този вид лизинг у нас да е изцяло върху корпоративния
клиент.
• Лизингът на недвижими имоти не е атрактивен за спекулантите на пазара,
поради факта, че лизинговата компания си запазва собствеността върху
обекта, което затруднява продажбите.
• За обектите на недвижимата собственост не е предвидена възможност за
ускорена амортизация, тяхната стойност като правило е твърде висока, което изисква лизинговите компании да разработват стъпаловидни финансови
инструменти с използване на привлечен ресурс. Тези особености допълнително усложняват сключването и управлението на сделките по лизинг на
недвижима собственост.
• Недобро познаване на механизма на лизинговите сделки от предприемачите.
• Недостатъчна рекламна и разяснителна кампания от страна на лизинговите компании.
В същото време регистрираният през последната година от изследвания период ръст показва повишен интерес от страна на участниците на имотния пазар
към лизинга. Представителите на бизнеса започват да се обръщат към нови финансови инструменти. Сегментът „лизинг на недвижима собственост” има сериозен потенциал за развитие в България, който към момента не се използва достатъчно. Независимо че пазарът се развива възходящо, ние считаме че 8–10% е изключително малък дял. В повечето развити пазари този процент варира между 20–
25%. В някой държави, като например Чехия, този процент е още по-вискок – 3035%60. От гл. т. на факта, че с финансиране на индустриални имоти, лизингът помага за развитие на национакната икономика, ние считаме за здравословно и реално
постижимо достигането на 20% в рамките на 10 години.
Още повече, че към момента едва шест-седем лизингови компании у нас
реализират близо 90 на сто от сделките. Сред тях са Ерсте Груп Иморент, Пиреус
Лизинг, Райфайзен Лизинг, Интерлийз, Хипо Алпе-Адрия Лизинг, И Еф Джи Лизинг,
ДСК Лизинг61. Вероятна причина за това е липсата на опит от младите лизингови
компании с лизинг на недвижима собственост.
В тази връзка са и нашите очаквания, че с отварянето на икономиката и навлизането на чуждестранни инвеститори, лизингът на недвижима собственост ще
60
61

В някои държави като Чехия този процент е 35.
За сравнение БНБ отчита над 70 лизингови дружества.
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се популяризира, особено в областта на търговските и промишлени обекти. Редица
финансови групи да пренасочват средства от банките към лизинговите си дружества. От една страна, това е свързано с възходящото развитие на този финансова
продукт, от друга, заради по-малкото регулации в сравнение с банките и от трета
заради липсата на изисквания за минимални задължителни резерви на лизинговите
компании. При тези условия очакваме голяма част от ресурса на лизинговите дружества да се насочи към финансиране за придобиване на недвижима собственост.
Във връзка с горното са и други наши очаквания, а именно – наред с чистото
финансиране лизинговите компании да започнат да предлагат и допълнителни услуги като управление на проекти, и дори проектиране и строителство на собствен
риск. Иновативна е идеята за финансова схема, при която лизинговите компании да
участват в специално създадени дружества и чрез тях да финансират изграждането на дадени обекти. Същността на тази идея се крие в спестяването на данъци при
прехвърляне собствеността на имота от лизинговата компания към клиента след
изтичане на лизинговия период.
Направените в хода на изследването аналитични разсъждения и изводи е логично да бъдат последвани от предложения, които според нас практически биха
допринесли за усъвършенстване на цялостната система на лизинговите отношения,
свързани с недвижимата собственост.
На първо място, разработка на система от стимули и облекчения за участниците в лизинговите сделки. Това би разширило неговото приложение и би позволило
на предприятията от малък и среден тип по-плавно и с по-малки сътресения да
излязат от кризата. Лизингът е уникален финансов и инвестиционен инструмент,
който стимулира процеса на ръст на доходите в частния сектор и държавата.
На второ място считаме за удачно създаването на регионални консултантски
центрове. Удачно би било инициативата по организация на работата на тези центрове да бъде подета от Национално сдружение недвижими имоти съвместно с Българска асоциация за лизинг и финансирана от лизинговите компании. Целите на консултантските центрове могат да бъдат формулирани като:
• популяризиране предимствата на лизинга като форма на финансиране придобиването на недвижима собственост;
• разкриване на спецификите и начините за усъвършенстване на лизинговите
операции в областта на финансовото обезпечаване, юридическата защита,
счетоводното отчитане и данъчно облагане;
• методическа помощ при разработка на бизнес планове, инвестиционни проекти и др.;
• анализ на причините, препятстващи развитието на лизинга на недвижимата
собственост и на тази база за изготвяне на предложения за изменения и
допълнения в нормативната материя;
• регулярно провеждане на дискусии, форуми и семинари за всички заинтересовани, на които високо квалифицирани специалисти от водещи компании,
притежаващи ноу-хау и дългогодишен опит в сферата на лизинга на недвижима собственост и строителни проекти, да предлагат оптимални решения
за финансиране по мярка на предприятие;
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• подготвяне и издаване на спомагателни брошури и пособия. Удачни са и
платени реклами и разяснителни кампании в специализирани издания и средствата за масово осведомяване.
За да бъдат работещи дадените предложения, следва в дискусията, свързана
с развитието на лизинга на недвижима собственост, да бъдат привлечени местната, изпълнителната и законодателна власт, браншовите организации (Национално
сдружение недвижими имоти, Камарата на строителите в България, Българска асоциация за лизинг, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и др.), научните среди и всички субекти, пряко участващи в реализацията
на лизинга на недвижима собственост.
Заключение
Предвид сравнително кратката история на лизинга у нас, изследването на икономическите предпоставки за неговото възникване, състояние и перспективи за
развитие следва да се приемат за съвсем навремени.
В рамките на проведеното изследване се разкрива нуждата от прецизиране на
някои теоретични въпроси, отнасящи се до съдържанието на процеса на развитие
на лизинга като форма на финансиране придобиването на недвижима собственост.
В тази посока са изведените специфични особености на лизинга на недвижимата
собственост.
Направените предложения и дадени препоръки за повишаване дела на лизинга
на недвижима собственост са в резултат от изследване на този пазар у нас и международния опит. Затова считаме, че са приложими и изпълними в прогнозираните
от нас срокове.
В заключение може да се обобщи, че развитието на лизинга на недвижима
собственост е фактор за икономическата стабилност, създаваща предпоставка за
успешната стопанска дейност на субектите в националната икономика. Болшинството предприятия, особено малки и средни, не могат да осъществяват дейността
си без необходимата материална основа. В условията на намалени спестявания и
неблагоприятно развитие на кредитния пазар, изразяващо се в затруднен достъп до
кредитен ресурс (поради повишаване на кредитните стандарти и/или спад в стойността на обезпеченията) и повишаване на лихвените проценти по кредитите, един
от инструментите за постигане на тази цел е лизингът. Така развитието на лизинга
на недвижима собственост може да се разглежда като обективна необходимост,
която способства за обновяване на основните производствени активи на предприятията, освобождава значителни парични средства за организацията на производствения процес и така стимулира инвестиционната активност.
Същевременно е необходимо да се отбележи, че изследователската и практическа дейност, свързана със сложната и актуална проблематика на настоящата
разработка, следва да продължава. Да се разработват по-гъвкави схеми за погасяване и нови лизингови продукти, адаптирани към различни клиентски сегменти.
Това произтича от факта, че периодите на излизане от икономическа криза обикновено се характеризират със силна динамика на пазарните отношения, на които трябва
да се реагира икономически адекватно.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF THE LEASE
OF REAL ESTATE AND POSSIBILITIES FOR ITS DEVELOPMENT IN BULGARIA
Chief Assist. Prof. Dr Bozhidar Chaparov
Abstract
Under conditions of financial crisis with the lack and shortage of own funds and overstated
credit standards it is necessary to seek and use alternative forms of financing the acquisition of real
property.
In this connection the study presents an analytical inquiry into the main theoretical aspects
connected with the lease of real estate. As a result of this, following a critical analysis there is
defined the concept of “lease of real estate” and is made a ranking characterization of its types.
After the study of the quality characteristics and advantages of the lease of real estate, in
Chapter two there is also given its development for the period 2005-2010. As a result there have
been outlined principal trends and guidelines for the development of this kind of leasing in Bulgaria.
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THEORETISCH-METHODOLOGISCHE PROBLEME DES IMMOBILIEN-LEASINGS
UND DIE MÖGLICHKEITEN FÜR SEINE ENTWICKLUNG IN BULGARIEN
Hauptass. Bozhidar Chaparov
Zusammenfassung
Unter den Bedingungen der Finanzkrise, bei fehlenden oder nicht ausreichenden vorhandenen
Mitteln und zu hohen Kreditstandards kommen alternative Formen zur Finanzierung des
Immobilienkaufs zum Vorschein.
In diesem Zusammenhang werden in der Studie grundlegende theoretische Aspekte
untersucht, die mit Immobilien-Leasing verbunden sind. Als Ergebnis wird nach einer kritischen
Analyse der Begriff “Immobilien-Leasing“ definiert und eine Klassifikationscharakteristik seiner
vorhandenen Erscheinungsformen dargeboten.
Nachdem qualitative Merkmale und Vorteile des Immobilien-Leasings untersucht werden, wird
weiter im zweiten Kapitel dessen Entwicklung im Zeitraum 2005-2010 verfolgt. Als Ergebnis werden
grundlegende Tendenzen und Trends der Entwicklung dieser Art von Leasing in Bulgarien dargestellt.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЗИНГА НЕДВИЖИМОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В БОЛГАРИИ
Гл. асс. д-р Божидар Чапаров
Резюме
В условиях финансового кризиса, отсутствия или нехватки собственных средств и повышенных кредитных стандартов приходится искать и использовать альтернативные формы
финансирования приобретения недвижимости.
В этой связи в разработке проведено аналитическое исследование основных теоретических аспектов, связанных с лизингом недвижимости. В результате этого после критического
анализа определено понятие „лизинг недвижимости” и сделана классификационная характеристика его видов.
Вслед за исследованием качественных характеристик и преимуществ лизинга недвижимости во второй главе рассматривается также его развитие за период 2005 – 2010 г. В итоге
намечены основные тенденции и направления развития этого вида лизинга в Болгарии.
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