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Въведение 

 

Държавните предприятия представляват една значителна част от българската икономика и 

доминират определени ключови сектори като здравеопазване, железопътен транспорт и 

енергетика. Макар и формално държавните предприятия да не са част от държавният бюджет 

и техните дългове да не се включват към държавния дълг, те са неизменна част от публичните 

финанси. Всяка година част от тези предприятия получават субсидии за текуща дейности и/или 

капиталови трансфери от държавния бюджет. В същото време, дълговете им, дори и когато по 

тях не са издадени формални държавни гаранции, се радват на имплицитни такива. При 

имплицитните гаранции се предполага, че държавата в лицето на правителството ще окаже 

финансова подкрепа (под формата на държавен кредит, капиталова инжекция, прехвърляне 

или преструктуриране на дългове и т.н.), ако тези дружества се изправят пред невъзможността 

да обслужват дълговете си.Точно това представлява, например, наскоро пласираната 

облигационна емисия на платежоспособния Български енергиен холдинг (БЕХ), като с 

набраните средства се отпусне кредит на затъналата в дългове Национална електрическа 

компания (НЕК). 

Предвид тези имплицитни гаранции и големината на част от държавните предприятия, всяко 

едно сериозно влошаване на тяхното финансово състояние увеличава риска от вреди за 

държавния фиск. 

Въпреки техния мащаб и важност в рамките на българската икономика, досега не е публикуван 

подробен анализ на финансовото състояние на държавните предприятия. Настоящият текст 

цели да запълни точно този пропуск. Източниците на данните, използвани в изследването, са 

годишните финансови отчети на всички 158 държавни предприятия, които са подали такива 

отчети през всяка една година от периода 2013 – 2015 г. От тези финансови отчети в настоящия 

анализ са използвани данните за приходите, нетната годишна печалба (след данъци), 

задълженията, собствения капитал и общата сума на активите на всяко едно предприятие. На 

базата на тези данни е изследвано: 

- Каква е динамиката на финансовия резултат (печалба/загуба) на държавните 

предприятия за периода 2013 – 2015 г.; 

- Каква е годишната възвръщаемост върху техните активи; 

- Какъв е размерът на техните задължения и каква е неговата динамика.   

За да се установи колко високо е нивото на задлъжнялост на държавните предприятия, е 

изчислено и съотношението на стойността на техните задължения спрямо стойността на 

собствения им капитал.  

Тези три индикатора дават сравнително подробна картина на финансовото състояние на 

държавните предприятия и неговата промяна в последните години. Анализирайки 

възвръщаемостта на активите, можеда се придобие ясна представа не само за това колко и 

кои държавни предприятия са на печалба, но и дали тя е достатъчно висока, за да им осигури 

добра възвръщаемост. От друга страна, съотношението на стойността на задълженията към 

собствения капитал разкрива дали държавните предприятия са способни да посрещнат своите 

дългове със собствени средства или трябва да разчитат на по-голяма държавна подкрепа. 

http://ime.bg/bg/articles/energetikata-vleze-v-stranata-na-mitinoto-utre/
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В глава I е представено кратко описание на размера на приходите на държавните предприятия 

като съотношение към БВП и тяхното разпределение по министерства.Разгледан е и размерът 

на държавните субсидии, които са им били отпуснати през периода 2013 - 2015г. Глава II е 

разделена на две части, в първата от които е представен анализ на финансовия резултат и 

възвръщаемост на всичките 158 държавни предприятия по министерства, а във втората е 

направен анализ на тяхната задлъжнялост. Глава III представя анализ на състоянието на 

десетте най-големи държавни предприятия, чиито приходи през 2015 г. са се равнявали на 

78% от общата сума на приходите на всички 158 компании. Тя също е разделена на две части –

анализ на финансовия резултат и възръщаемост по активите на въпросните 10 предприятия, 

последван от анализ на нивото на задлъжнялост. 
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I. Размер и демография на държавните предприятия 

 

През 2015 г. общата сума на приходите на 158-те държавни предприятия, обект на настоящия 

анализ, възлиза на 11,2 млрд. лв. или 12,97% от БВП, а стойността на собствения им капитал - 

на 19,3 млрд. лв. или 22,4% от БВП. Същевременно, всяка година за субсидии и капиталови 

трансфери към тези предприятия се отделя значителна част от държавния бюджет. Техният 

размер и динамика през периода 2013 – 2015 г. са изобразени на графиката долу (сумите са в 

млн.лв.).  

 

Графика 1:  

Източник: Министерство на финансите 

През 2013 г. държавните субсидии към нефинансови предприятия са възлизали на 1204млн.лв. 

През 2014 г. тези субсидии възлизат на 1303 млн. лв.,а през 2015 г. - на 1,411 млрд. лв.Освен 

това, размерът на капиталовите трансфери към нефинансовите предприятия се е равнявал на 

0,993 млрд. лв. през 2013 г., 1,077млрд. лв. през 2014 г и 1,275 млрд. лв. през 2015 г.Общата 

сума на субсидиите и капиталовите трансфери към държавните предприятия се равнява на 

2,68% от БВП през 2013 г., 2,85% през 2014 г. и 3,11% през 2015 г. Както виждаме, между 2013 и 

2015 г. субсидиите и капиталовите трансфери към държавните нефинансови 

предприятиянарастват с постоянни темпове както в абсолютна стойност, така и като процент от 

БВП. 

На Таблица 1 е представена подробна демография на 158-те държавни предприятия, за които 

има данни и за трите разгледани години (2013, 2014 и 2015).1 

                                                           
1
На официалната страница на Министерство на финансите са публикувани финансовите отчети на общо 215 

предприятия за поне една от разгледаните години (2013 – 2015 г.). Към 30.06.2016 г. 158 от тези предприятия са 
подали годишни финансови отчети за всяка една от трите разгледани години. Именно затова само тези 
предприятия са обект на настоящия анализ, защото само за тях има пълни данни за всяка една година от периода 
2013 – 2015 г. Някои от тези предприятия са били ликвидирани или са станали част от други, по-големи 
предприятия, а някои просто не са подали финансови отчети за една от разгледаните години или тези отчети не са 
били публикувани. Поради това, че няма единен регистър на държавните предприятия, няма как да се проследи 
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Таблица 1: Демография и размер на държавните предприятия (сумите са в млн.лв.) 

Демография на държавните предприятия Брой 
Приходи (през 

2015 г.) 
Дял от общите приходи 

на всички ДП 

Министерство на енергетиката 11 7 969,8 71,13% 

Министерство на икономиката 25 276,3 2,47% 

Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията 

21 1 666,9 14,88% 

Министерство на финансите 3  71,0 0,63% 

Министерство на труда и социалната политика 1 2,7 0,02% 

Министерство на младежта и спорта 3 178,8 1,60% 

Министерство на образованието и науката 3 24,9 0,22% 

Министерство на земеделието и храните 8 48,8 0,44% 

Министерство на отбраната 11 59,3 0,53% 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

24 344,5 3,07% 

Министерство на външните работи 1 8,5 0,07% 

Министерство на вътрешните работи 1 7,5 0,07% 

Министерство на туризма 1 1,8 0,02% 

Министерство на културата 4 5,5 0,05% 

Министерство на правосъдието 1 14,7 0,13% 

Министерство на здравеопазването 40 523,7 4,67% 

Общо 158 11 204,9 100,00% 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

Най-големите държавни предприятия са концентрирани в енергийния сектор. Приходите на 

предприятията, които са под шапката на Министерството на енергетиката, е 71,6% от общата 

сума на приходите за всички държавни компании. На второ място е Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, общите приходи на чиито 

предприятия възлизат на 1,667 млрд. лв. или 15,0% от общата сума. Трети и четвърти по общ 

размер на приходите са предприятията към Министерството на здравеопазването (4,7%) и 

съответно тези към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (3,1%). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
точният брой на всички функциониращи държавни предприятия към момента. Липсващите предприятия са 
сравнително малки като мащаб; всички функциониращи предприятия с годишни приходи над 100 млн. лв. са 
включени в настоящия анализ. 
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II.Финансово състояние на държавните предприятия по 

министерства 

1. Финансов резултати възвръщаемост 

 
През периода 2013-2015 г. финансовият резултат на държавните предприятия търпи много 

резки промени. След огромно влошаване през 2014 г. спрямо 2013 г., финансовият резултат 

бележи леко подобрение през 2015 година. През 2013 г. 55 от разгледаните 159 предприятия 

са отчели нетна загуба. През 2014 г. техният брой набъбва до 72, но през 2015 г. той пада на 62.   

През 2013 г. нетната печалба на държавните предприятия е 493 млн. лв. През 2014 г. 

предприятията вече са на сериозна загуба от 266 млн. лв., а през 2015 г. отново са на печалба, 

която се равнява на 85 млн. лв. 

Огромната вариация в общия финансов резултат на предприятията се дължи основно на 

сериозното увеличение на загубите на НЕК през 2014 г. и последвалото подобрение през 2015 

г. Средната печалба на предприятията през 2013 г. е 3,00 млн. лв. През 2014 г.средният 

финансов резултат е загубаот 1,32 млн. лв., а през 2015 г. средната стойност отново е 

положителна, 1,05 млн. лв. 

Таблица 2: Финансов резултат на държавните предприятия по министерства (в млн. лв.) 

Държавни предприятия към: 

Среден 
финансов 

резултат (2013 
г.) 

Среден 
финансов 

резултат (2014 
г.) 

Среден 
финансов 

резултат (2015 
г.) 

Министерство на енергетиката 41,28 -15,56 10,63 

Министерство на икономиката 1,03 0,02 0,60 

Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 

2,28 -2,20 -1,99 

Министерство на финансите 3,91 1,51 12,67 

Министерство на труда и социалната 
политика 

-0,02 -0,02 0,04 

Министерство на младежта и спорта -1,60 -1,55 -0,79 

Министерство на образованието и науката -0,04 -2,24 -1,07 

Министерство на земеделието и храните -1,48 -1,29 -0,70 

Министерство на отбраната -0,02 0,09 0,33 

Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

-0,77 -0,74 -1,17 

Министерство на външните работи 2,49 2,50 1,85 

Министерство на вътрешните работи 2,53 0,10 -0,63 

Министерство на туризма -1,67 -0,87 -2,21 

Министерство на културата 0,48 0,05 0,04 

Министерство на правосъдието 0,09 -0,57 -0,56 

Министерство на здравеопазването -0,37 -0,38 -0,15 

Средно за всички 3,00 -1,32 1,05 
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Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

От данните е видно, че средният финансов резултат на предприятията към 6 от 16-те 

министерства е отрицателен за всяка една от разгледаните години. Дори през 2013 г., която е 

най-добрата за периода, средната печалба на половината министерства е отрицателна. През 

2014 г. предприятията към едва 6 от 16 министерства отчитат положителен среден финансов 

резултат. През 2015 г. техният брой нараства на 7.  

През 2013 г. най-висока средна печалба са отчели предприятията към Министерство на 

енергетиката. Тяхната средна печалба за тази година възлиза на 37,845 млн. лв. През 2014 г. 

обаче, предприятията под шапката на същото министерство отчитат най-високата средна 

загуба за годината – 14,270 млн. лв., след което състоянието им се подобрява през 2015 г., 

когато отново са на печалба от средно 9,76 млн. лв. Единствените министерства, чиито 

предприятия отчитат средна печалба и през трите години от периода 2013 – 2015 г., са 

Министерство на икономиката, Министерство на финансите, Министерство на външните 

работи и Министерство на културата.Всички останали министерства отчитат средна загуба през 

поне една от разгледаните години, като 6 са били на загуба и през трите. 

На Графика 2 е представена медианната възвръщаемост на активите (в проценти) на 

държавните предприятия, групирани по министерства. Медианната стойностпредставя по-

прецизна картина от средната, от гледна точка на това, че не се влияе толкова много от 

статистически изключения в данните (например необичайно високи и/или необичайно ниски 

стойности). 

 

Графика 2: 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

МЕ МИ МТИТС МФ МТСП ММС МОН МЗХ МО МРРБ МВнР МВР МТ МК МП МЗ

2013 г. 0.34% 1.57% 0.98% 0.63% -12.3 -0.86 -0.61 -2.66 0.59% 0.63% 3.13% 15.40 -3.15 1.88% 0.05% 0.04%

2014 г. 0.86% -0.04 -0.50 -4.56 -10.1 -0.58 -0.29 -3.89 0.85% 0.22% 3.12% 0.57% -1.71 2.88% -3.20 0.05%

2015 г. 1.28% 0.36% -1.19 2.30% 1.75% -0.67 -2.70 -1.89 2.31% 0.80% 2.30% -4.20 -4.52 1.42% -3.15 0.02%
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Сравнявайки Графика 2 с Таблица 2 се забелязва, че медианната доходност на предприятията 

към някои министерства е отрицателна дори в годините, през които те (средно) са отчели 

печалба. Такива примери са Министерство на финансите и Министерство на икономиката през 

2014 г. Това се дължи на факта, че предприятията на загуба към тези министерства през 

въпросните години са били повече на брой, отколкото тези на печалба, въпреки че общата 

сума на печалбите е надхвърляла тази на загубите. 

От 16-те министерства, предприятията към 5 от тях отчитат положителна медианна 

възвръщаемост през всяка една от последните три години,а 5 - отрицателна. Като цяло, 

медианната възвръщаемост за всички 158 държавни предприятия се е влошила за 

разглеждания период. Тя е била 0,56% през 2013 г., след което разко се е понижила на 0,04% 

през 2014 г., което е било последвано от лек ръст до 0,25% през 2015 г. През същата година 

едва 21 от анализираните предприятия са отчели възвръщаемост на активите по-висока от 5% 

и 62 - по-висока от 1%.  

Когато се разглеждат нива на възвръщаемост трябва да се има предвид, че когато става въпрос 

за частни предприятия (нефинансови), в общия случай инвеститорите търсят възвръщаемост от 

около 5% и нагоре. Желателните нива на възвръщаемост, разбира се, варират в различните 

сектори, но в общия случай в частния сектор 5% е нивото, което се счита за „добро“.  

Възвръщаемостта на държавните предприятия е в пъти по-ниска от 5%, което означава, че ако 

бяха оценявани по стандартите на частния сектор, инвестициите в една голяма част от тях не 

бихабили рентабилни. 

2. Ниво на задлъжнялост 
 

Паралелно с влошаването на финансовия резултат, държавните предприятия отчитат и 

сериозен ръст на задълженията през периода 2014–2015 г. Най-големият ръст на техните 

задължения идва пред 2014 г., когато те нарастват с около 2 млрд. лв., от 11,4 млрд. лв. на 13,4 

млрд. лв. На Графика 3 е представена динамиката на дълга на държавните предприятия през 

последните три години, както в абсолютна номинална стойност (в хил. лв.), така и като процент 

от БВП. 
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Графика 3: 

Източник: МФ, НСИ, изчисления на ИПИ 

Забелязва се, че през 2014 г. спрямо 2013 г. задълженията на държавните предприятия се 

увеличават с около 2,3 млрд. лв. или 17,6%, а катосъотношение към БВП се покачват с над 2% 

от БВП. Това означава, че за този период скоростта на растежа на номиналните задължения на 

държавните предприятия изпреварва тази на растежа на БВП. През 2015 г. обаче наблюдаваме 

обратното. Въпреки че абсолютната стойност на задълженията на държавните предприятия се 

покачва с близо 300 млн. лв., техният размер като процент от БВП пада от 16,0% на 15,9%. 

Катоцяло, за разглеждания период задълженията на държавните предприятия нарастват с 2,3 

млрд. лева, или с 2% от БВП. 

На Таблица 3 са представени общите суми на задълженията на всички държавни предприятия 

по министерства, за всяка една година от периода 2013-2015 г. Най-високи задължения имат 

предприятията към Министерство на енергетиката и тези към Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Това е напълно очаквано с оглед на факта, че 

там са концентрирани и най-големите държавните предприятия в страната (повече за тяхдолу). 
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Таблица 3: Обща сума на задълженията на държавните предприятия по министерства в 

млн.лв. 

Държавни предприятия към: 
Обща сума на 
задълженията 

(2013 г.) 

Обща сума на 
задълженията 

(2014 г.) 

Обща сума на 
задълженията 

(2015 г.) 

Министерство на енергетиката 6 691,8 7 677,9 7 878,4 

Министерство на икономиката 169,4 193,3 306,4 

Министерство на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията 

4 796,8 3 545,7 3 867,9 

Министерство на финансите 1 128,8 1 251,5 906,5 

Министерство на труда и социалната 
политика 

0,3 0,2 0,1 

Министерство на младежта и спорта 27,1 32,1 35,3 

Министерство на образованието и 
науката 

28,5 29,4 27,4 

Министерство на земеделието и 
храните 

45,6 48,8 83,5 

Министерство на отбраната 15,4 24,9 26,4 

Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 

296,6 317,2 321,6 

Министерство на външните работи 2,6 2,3 2,3 

Министерство на вътрешните работи 1,3 4,4 2,4 

Министерство на туризма 5,5 4,4 4,7 

Министерство на културата 3,3 2,1 2,8 

Министерство на правосъдието 0,8 0,9 1,7 

Министерство на здравеопазването 316,1 313,1 261,8 

Общо 13 530,2 13 448,2 13 729,2 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

За последните две години общата сума на задълженията на предприятията към 8 

министерства се е покачила и към 8 е паднала. Въпреки това, както видяхме на Графика 2, 

задълженията на предприятията като цяло са се повишили значително, основно по вина на 

енергийните компании. Техните задължения са нарастнали с близо 1,2 млрд. лв. за периода 

2014-2015 г. 

За да добием по-ясна представа за нивото на задлъжнялост на държавните предприятия, 

можем да съотнесем задълженията към стойността на собствения им капитал. Съотношението 

между двете ни показва до каква степен са способни държавните предприятия да изплащат 

своите задължения със собствени ресурси, което е ключов индикатор за финансовото им 

здраве. Колкото по-високо е съотношението на дълг към собствен капитал, толкова по-

задлъжнели и неспособни да покрият тези задължения са предприятията. В дългосрочен план 

това може да има отрицателни фискални последици за държавния бюджет, защото, ако 
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предприятията са неспособни да посрещнат задълженията си, държавата най-вероятно ще 

трябва да се намеси. 

Като цяло, медианното съотношение на дълг към собствен капитал за всички държавни 

предприятия пада през периода 2013-2015 г. През 2013 г. тази стойност е 0,56, а през 2014 г. 

вече е 0,45. През 2015 г. обаче има леко покачване на 0,46. Забелязва се, че въпреки 

сериозното влошаване на средния финансов резултат и ръст на абсолютната сума на 

задълженията, медианното ниво на задлъжнялост пада за периода. Това означава, че за 

периода 2014 – 2015 г. броят на предприятията с нива на задлъжнялост под 0,5 е нарастнал 

повече отколкото броя на предприятията с по-високи нива на задлъжнялост. Графика 4 

представя медианното съотношение на дълг към собствен капитал на публичните предприятия 

по министерства. 

Графика 4: 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

Въпреки че медианното ниво на задлъжнялост като цяло се е подобрило, в определени 

сектори ситуацията се е влошила. Медианното съотношение на дълг към собствен капитал на 

болниците към Министерство на здравеопазването се е повишило за периода, като от 1,04 

през 2013 г. нараства до 1,11 през 2015 г. Фактът, че тази стойност е толкова висока за 

предприятията в този сектор, е тревожен, защото означава, че повече от половината болници 

дължат повече пари, отколкото са способни да изплатят с наличния си капитал. 

Трудно е да се определи даденосъотношение на дълг към собствен капитал като „оптимално“ 

за всички видове предприятия. Това какво ниво на задлъжнялост е приемливо за дадено 

предприятие зависи от най-различни фактори и най-вече от това в кой сектор оперира. 

Мненията на финансови анализатори и инвеститори по въпроса често се различават. Ако 

съотношението е много високо, то рискът от фалит е сериозен, ако пък е твърде ниско, то 

предприятието не се възползва оптимално от възможността да финансира своите операции 

МЕ МИ
МТИТ

С
МФ МТСП ММС МОН МЗХ МО МРРБ МВнР МВР МТ МК МП МЗ

2013 г. 0.46 0.27 0.75 0.97 0.14 0.22 0.14 0.52 0.23 0.54 0.03 0.09 0.12 0.80 0.05 1.04

2014 г. 0.42 0.19 0.53 1.22 0.09 0.08 0.15 0.62 0.25 0.44 0.03 0.33 0.09 0.71 0.05 1.07

2015 г. 0.74 0.33 0.40 0.06 0.06 0.06 0.18 0.60 0.18 0.46 0.03 0.19 0.11 0.53 0.11 1.11
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чрез кредит, което ощетява възвръщаемоста на инвеститорите и акционерите. От гледна точка 

на балансиране на риск и възвръщаемост за акционерите, оптималното съотношение на дълг 

към собствен капитал варира от 0,3 до 0,6. Съотношенията, които спадат в тази 

рамка,максимизират възвръщаемостта върху капитала на въпросното дружество, без да носят 

сериозен риск. Съотношения между 1 и 3също са често срещани в частния сектор, но подобни 

нива на задлъжнялост носят много повече риск, защото в такава ситуацияпредприятието не 

разполага с достатъчно собствен капитал (към съответната дата), за да покрие всички свои 

задължения (краткосрочни и дългосрочни). За предприятията от нефинансов тип най-тревожни 

са съотношения между 4 и 6 и нагоре. Подобни нива на задлъжнялост обиковено са 

индикация, че предприятието е изправено пред фалит. Във финансовите предприятия обаче, 

подобни високи нива на задлъжнялост са често срещани и дори очаквани поради спецификата 

на дейността на сектора, в който оперират. 

В случая на държавните предприятия в България данните показват много сериозни вариации в 

нивото на задлъжнялост в зависимост от това към кое министерство спадат предприятията. 

Забелязва се, че медианното съотношение на дълг към собствен капитал на предприятията 

към голям брой министерства е много под 0,3. Това означава, че има много държавни 

предприятия, които не се възползват оптимално от кредитно финансиране иследователно 

пропускат да максимизират възвръщаемостта върху наличния им капитал. 

Министерството, чиито предприятия се отличават с най-бързото влошаване на своите нива на 

задлъжнялост през последните две години, е Министерство на енергетиката. Както и в 

здравеопазването, държавните предприятия в енергийния сектор също трупат все по-високи 

задължения, до такава степен, че пропорционално увеличението в тяхното медианно ниво на 

задлъжнялост за периода е най-високо. От 0,46 през 2013 г. то скача на 0,74 през 2015 г. 

Нивото на задлъжнялост на 17-те държавни предприятия с годишни приходи от над 100 млн. 

лева е много по-високо от медианното за всички предприятия. През 2015 г. 11 от тези 17 

предприятия са отчели съотношение дълг към собствен капитал по-високо от 1. Медианното 

съотношение за всички тях е 1,45. Това са най-големитеи най-важните държавни предприятия 

в страната и именно те доминират определени ключови сектори като енергетика, железопътен 

транспорт и пощенски услуги. Сред тези 17 предприятия най-високо съотношение на 

задължения към собствен капитал за 2015 г. имат Български пощи (11,24) и Вазовски 

машиностроителни заводи (4,33), следвани от Национална електрическа компания и 

железопътните предприятия, всички с ниво на задлъжнялост над 1,5 (повече за тях може да се 

прочете в трета глава на този анализ). 

 

Общи изводи за финансовото състояние на държавните предприятия 

Като цяло, за периода 2014-2015 г. финансовият резултат на държавните предприятия се 

влошава. Фактът, че медианната възвръщаемост на активите е толкова ниска (много под 1%) 

през целия период, е изключително тревожен, защото е индикация, че повечето държавни 

предприятия не генерират почти никаква възвръщаемост. Това е особено тревожно в сектори 

като здравеопазването и енергетиката, където ниската възвръщаемост върви ръка за ръка с 

ръст на задлъжнялостта. Данните показват, че от разгледаните 158 предприятия през 2015 г. 

едва 62 са отчели възвръщаемост върху своите активи по-висока от 1%.  
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Теоретично, в капиталово-интензивни сектори (енергетиката е такъв добър пример) е 

нормално да се отчита по-високо съотношение на дълг към акционерен капитал, а новият дълг 

се очаква да подобрява възвращаемостта. Дори предприятията,чието медианно съотношение 

на дълг към собствен капитал е нараснало за периода като тези към Министерство на 

здравеопазването и Министерство на енергетиката, обаче, продължават да отчитат много 

ниска възвръщаемост. В случая на МЗ, въпреки ръста на задълженията на болниците, 

възвръщаемостта им на практика остава непроменена и дори леко се влошава. 

Възвръщаемостта на държавните предприятия в енергийния сектор отчита някакъв ръст, но 

той изостава зад ръста на задлъжнялостта. Докато медианното съотношение на дълг към 

собствен капитал в сектора е нарастнало с 60% през 2015 г. спрямо 2014 г., медианната 

възвръщаемост е нарастнала по-малко, с 49%. 
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III. Финансово състояние на десетте най-големи 

държавни предприятия 
 

От всички 158 държавни предприятия, върху които се фокусира настоящият анализ, десет се 

очертават като особено значими както за обществения сектор като цяло, така и за конкретните 

сектори на икономиката, в които оперират. Приходите на тези предприятия представляват 78% 

от приходите на всички държавни предприятия, които са обект на този анализ. Поради техния 

размер, състоянието на тези предприятия оказва огромно влияние върху състоянието на 

всички предприятия в държавния сектор. Именно затова е особено важно внимателно да 

следим тяхното финансово състояние – всяко по-чувствителнои трайно влошаване на 

състоянието на тези предприятия може да има много сериозни последици не само за 

конкретните сектори, в които оперират, но и за държавния фиск, ако не в краткосрочен, то 

много вероятно в дългосрочен план. 

 

1. Финансов резултат и възвръщаемост 

 

На таблицата по-долу са представени десетте държавни компании с най-високи приходи за 

2015 г. В първата графа са разписани техните приходи за 2015 г., а в останалите три - 

динамиката на нетната им печалба (след данъци) през периода 2013-2015 година. 

Таблица 4: Финансов резултат за периода 2013-2015 г. на 10-те държавни предприятия с най-

високи приходи през 2015 г., всички суми са в млн. лв. 

Предприятие 
Приходи 
(2015 г.) 

Печалба 
(2013 г.) 

Печалба 
(2014 г.) 

Печалба 
(2015 г.) 

"Национална електрическа компания" ЕАД 3 244,9 -137,2 -586,5 -196,7 

"Булгаргаз" ЕАД 1 399,4 62,2 7,1 20,4 

"АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 851,1 42,1 78,4 82,4 

"ТЕЦ Марица изток  2" ЕАД 631,3 5,3 -35,0 -72,0 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД 625,5 -4,6 19,6 63,1 

"Мини Марица изток" ЕАД 582,7 3,2 4,3 2,6 

"Булгартрансгаз" ЕАД 363,7 85,1 75,7 93,2 

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД 347,6 3,8 -20,6 -8,3 

Национална компания "Железопътна инфраструктура" 343,9 -19,6 -18,3 -21,2 

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД 269,6 0,0 -12,4 -10,2 

Общо 8 660,0 40,2 -487,6 -46,7 

Източник: Министерство на финансите, изчисления на ИПИ 

С оглед на данните за активите на държавните предприятия, не е изненадващо, че десетте 

предприятия с най-високи приходи са концентрирани в енегийния и транспортния сектор. 

Седемте предприятия с най-високи приходи за 2015 г. сакъм Министерството на енергетиката, 

а останалите три - към Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. Според класацията на в. „Капитал“, трите държавни предприятия с най-големи 
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приходи за 2015 г. (НЕК, Булгаргаз и АЕЦ Козлодуй) са били сред десетте най-големи компании 

в страната за 2014 г.2, а през 2015 г. в тази класация влизат първите две.3 

През 2013 г. три от десетте най-големи държавни предприятия са били на загуба – Национална 

компания „Железопътна инфраструктура“, Електроенергиен системен оператор и Национална 

електрическа компания. През 2014 г. броят на предприятията на загуба от челната десятка 

нараства на 5. Докато Електроенергийният системен оператор вече е на печалба, към групата 

на НЕК и НКЖИ се присъединяват и БДЖ-Товарни превози, БДЖ-Пътнически превози и ТЕЦ 

Марица изток 2. Тази година е и най-лошата за най-големите държавни компании за периода. 

През 2013 г. десетте най-големи държавни предприятия отбелязват обща нетна печалба от 40 

млн. лв., но през 2014 г. състоянието им рязко се влошава и вече са на 487,6 млн. загуба. Най-

много се влошава състоянието на НЕК, чиято годишна нетна загуба се увеличава от 137 млн. лв. 

през 2013 г. на над 586 млн. лв. през 2014 г. През 2015 г. състоянието на тези десет 

предприятия се подобрява и общата им нетна загуба спада до 46,7 млн. лв. Средната им 

печалба е 40,2 млн. лв. през 2013 г., -48,8 млн. лв. през 2014 г. и -4,7 млн. лв. през 2015 г.  

Сериозното влошаване на финансовото състояние на НЕК през 2014 г. се дължи изцяло на 

непостоянната регулаторна политика. През 2013 г. цените на електроенергията бяха понижени 

три пъти от Комисията за енергийно и водно регулиране, което доведе до драстичен ръст на 

загубите на НЕК през 2014 г. Същата година обаче, КЕВР отново промени политиката си и 

цените на електроенергията се повишиха със средно 9,79%, именно за да се стабилизира 

финансовото състояние на НЕК. Влошеното състояние на ТЕЦ Марица-Изток също се дължи на 

промяна в регулаторната политика, която доведе до спад в количествата електроенергия., 

изкупувани от НЕК. Бяха въведени и търгове за закупуване на студен резерв от ЕСО, 

измествайки задължителните квоти по централи. Тези два фактора доведоха до сериозното 

влошаване на финансовия резултат на ТЕЦ Марица изток 2 през 2014 и 2015 г. 

Въпреки това леко подобрение през последната година, състоянието на петте предприятия, 

които са на загуба през 2014 г., остава сериозно и през 2015 г. В енергийния сектор годишната 

загуба на НЕК пада до близо 197 млн. лв., но загубите на ТЕЦ Марица изток 2 се удвояват от 35 

млн. лв. на 72 млн. лв. В железопътния транспорт загубите на БДЖ-Товарни превози и БДЖ-

Пътнически превози спадат от 20,6 млн. лв. на 8 млн. лв. и от 12 млн. на 10 млн. респективно, 

но тези на НКЖИ набъбват до 21 млн. лв. от 18 млн. през 2014 г. 

Ако погледнем каква е възвръщаемостта на активите на 10-те най-големи държавни 

предприятия (Графика 5), картината изглежда още по-песимистична. Дори предприятията, 

които не са на загуба, отчитат много ниска възвръщаемост на своите активи. През 2014 и 2015 

г. нито едно от тези предприятия не е постигнало възвръщаемост по-висока от 5% и за целия 

период едва 4 от тях са прехвърлили 2%. Единствено ДП „Булгаргаз“ е отбелязало голяма 

възвръщаемост през 2013 г., която обаче рязко пада през 2014 г. и остава по-ниска от 5% за 

2015г. Медианната възвръщаемост на активите на тези 10 предприятия е по-ниска от 

медианната за всички 158 през всяка една от разгледаните години. През 2013 г. тя е 0,32%, 

през 2014 г. е -0,07%, а през 2015 г. е -0,17%. 

                                                           
2
„Десетте най-големи компании и шампионите по сектори за 2014 г.“; в. „Капитал“; 30.06.2015 г. 

3
“Кои са най-големите компании в България?“;в. „Капитал“; 26.06.2016 г.   

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2015/06/30/2564006_desette_nai-golemi_kompanii_i_shampionite_po_sektori/
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/06/27/2785166_koi_sa_nai-golemite_kompanii_v_bulgariia/
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Графика 5: 

 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

2. Ниво на задлъжнялост 

Задълженията на десетте държавни предприятия с най-високи приходи за 2015 г. възлизат на 

9,37 млрд. лв.към края на 2015 г. 

Таблица 5: Задължения на десетте държавни предприятия с най-високи приходи (в млн. лв.) 

Предприятие 
Задължения 

(2013 г.) 
Задължения 

(2014 г.) 
Задължения 

(2015 г.) 

"Национална електрическа компания" ЕАД 3 075 3 480 3 425 

"Булгаргаз" ЕАД 364 367 231 

"АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 732 701 767 

"ТЕЦ Марица изток  2" ЕАД 684 777 823 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД 126 359 463 

"Мини Марица изток" ЕАД 341 459 622 

"Булгартрансгаз" ЕАД 137 172 176 

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД 116 116 89 

Национална компания "Железопътна инфраструктура" 1 449 2 098 2 539 

"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД 356 336 235 

Общо 7 382 8 866 9 370 

Източник: Министерство на финансите, изчисления на ИПИ 
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Булгартран
сгаз

БДЖ-
Товарни 
превози

НКЖИ
БДЖ-

Пътнически 
превози

2013 -1.91% 10.90% 1.78% 0.34% -2.46% 0.30% 4.21% 1.95% -0.64% 0.00%

2014 -11.46% 1.25% 3.29% -2.12% 0.86% 0.36% 3.64% -12.13% -0.50% -3.08%

2015 -3.91% 4.46% 2.41% -4.44% 2.34% 0.18% 4.28% -6.50% -0.52% -2.82%
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Възвръщаемост върху активите на 10-те държавни предприятия с най-високи 
приходи
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Задълженията на седем от десетте предприятия са нарастнали за периода 2014-2015 г. Общата 

сума на задълженията на тези предприятия е била 7,38 млрд. лв. през 2013 г., но е набъбнала с 

почти 2 млрд. лв. през следващите две години. Най-много са се увеличили задълженията на 

предприятията НКЖИ (+1,09 млрд. лв.), НЕК (+350 млн. лв.), ЕСО (+337 млн. лв.) и Мини 

Марица-изток (+280 млн. лв.).  

Графика 6: 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ  

Динамиката на съотношението между дълг и собствен капитал изглежда много по-

балансирана от тази на абсолютната стойност на задълженията на 10-те най-големи държавни 

предприятия. Според данните, през 2015 г. спрямо 2013 г., въпреки че абсолютната стойност 

на задълженията на 7 от 10-те предприятия е значително по-висока, самото ниво на 

задлъжнялост, измерено като съотношение между дълг и собствен капитал, е нараснало в 5 от 

тях. Подобно на динамиката при печалбите, при нивото на задлъжнялост се забелязва рязко 

влошаване през 2014 г. и леко подобрение през 2015 г., основно заради промените в 

регулираните ценина тока и негативните ефекти върху финансовото състояние на НЕК от 

ценовата политика от пролетта на 2013 г. до декември същата година. 

Средното съотношение дълг към собствен капитал за тези предприятия е било 1,17 през 2013 

г., 1,46 през 2014-та и 1,20 през 2015-та. Динамиката в медианното съотношение обаче е по-

тревожна. Медианното съотношение между дълг и собствен капитал за 10-те ДП с най-високи 

приходи е било 0,83 през 2013 г., 1,10 през 2014 г. и 1,33 през 2015 г. Тази възходяща 

динамика при медианата е тревожна, защото показва, че спадът в средната стойност най-

вероятно се дължи на спад в задлъжнялостта на предприятие, което е голямо изключение от 

общата тенденция. Това предприятие е БДЖ-Пътнически превози. Неговото съотношение на 

дълг към собствен капитал нараства до 5,08 през 2014 г., след което рязко спада до 1,86 през 

2015 г. Това се дължи основно на увеличението в балансовата стойност на резервите към 

31.12.2015 г. спрямо 31.12.2014 г. от над 91%. Според доклада към годишния отчет на 

предприятието, стойността на собствения капитал се повишава в следствие на направената 

преоценка на дълготрайните материални активи през 2015 г.С други думи, подобрението в 

нивото на задлъжнялост не се дължи на погасяване на дългове или дори на придобиване на 
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повече собствен капитал, а основно на преоценка на вече придобитият капитал на БДЖ – 

Пътнически превози.   

Графика 7: 

Източник: МФ, изчисления на ИПИ 

Единствените други предприятия, чието ниво на задлъжнялост е паднало за периода, са АЕЦ 

Козлодуй и Енергиен системен оператор. В железопътния сектор съотношението дълг към 

собствен капитал на НКЖИ и БДЖ-Товарни превози продължава да расте със сериозни 

темпове дори през 2015 г. Същото се отнася и за ТЕЦ Марица-изток 2 и Мини Марица-изток. 

Нивото на задлъжнялост на НЕК на практика се утроява 2014 г. и продължава слабо да се 

повишава и през 2015 г. Ако извадим БДЖ-Пътнически превози от сметките, средното 

съотношение на задълженията към собствения капитал на деветте най-големи държавни 

предприятия слабо се понижава през 2015 г. спрямо 2014 г. от 1,15 на 1,13.  
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2013 0.75 1.76 0.45 0.78 1.97 0.46 0.07 1.47 0.89 3.10

2014 2.12 1.78 0.42 0.89 0.19 0.61 0.09 2.14 1.32 5.08

2015 2.13 1.76 0.29 1.03 0.21 0.74 0.09 2.26 1.64 1.86
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Заключение 

 

Като цяло по отношение на финансовото състояние на държавните предприятия в България 

през периода 2013-2015 г. се забелязват следните тенденции: 

 Броят на предприятията на загуба нараства значително през 2014 г. и след това леко 

спада през 2015 г., но остава над нивата през 2013 г. Средният финансов резултат на 

предприятията следва подобна динамика. След рязкото влошаване през 2014 г., която 

е единствената за периода, когато държавните предприятия отчитат средна загуба, 

2015 г. те отново са на печалба, но нейното ниво е значително по-ниско от това през 

2013 г. Най-лошо е състоянието на предприятията към МТИТС, които отчитат средна 

загуба от близо 2 млн. лв. през 2015 г. 

 Тази динамика може да се обясни най-вече със сериозното влошаване на загубите на 

НЕК през 2014 г. и тяхното последвало подобрение през 2015 г. Вариациите във 

финансовия резултат на предприятията в другите сектори са много по-малки в 

сравнение с тези в енергетиката. Това се дължи основно на честите промени в 

регулаторната политика в сектора през разгледания период. 

 Абсолютната стойност на задълженията нараства значително за периода, от 11,4 млрд. 

лв. към края на 2013 г. на 13,7 млрд. към края на 2015 г. През 2014 г. дългът на 

държавните предприятия като съотношение към БВП, съответно скача с над 2% от БВП, 

от 13,91% на 16,03%. През 2015 г. тази тенденция се обръща и стойността на това 

съотношение спада с 0,17% от БВП до 15,86% от БВП. 

 Медианната възвръщаемост на активите е изключително ниска - за целия период е 

много под 1% и далеч от нивото прието за „добро“ в общия случай – 5% (приемливите 

нива на възращаемост разбира се варират по сектори). През 2015 г. медианната 

възвръщаемост е едва 0,25%, което означава, че повечето държавни предприятия на 

практика не отчитат никаква възвръщаемост. Медианното съотношение на дълг към 

собствен капитал е паднало като цяло за всички предприятия и към 2015 г. е 

сравнително ниско, но в определени сектори се е покачило. В ключови сектори като 

енергетика и здравеопазване, където държавните предприятия доминират, нивата на 

задлъжнялост се покачват, докато растежът на възвръщаемостта изостава или напълно 

стагнира. Още по-тревожен е фактът, че медианната задлъжнялост на държавните 

предприятия с годишни приходи над 100 млн. лв. е почти шест пъти по-висока от тази 

за всички предприятия. 

 Фокусирайки се върху 10-те държавни предприятия с най-високи приходи, 

забелязваме, че финансовият им резултат сериозно се влошава през 2014 г., но се 

подобрява през 2015 г., макар и в края на разглеждания период общият им резултат да 

е загуба от около 46,7 млн. лв. (през 2015 г.) спрямо печалба от 40,2 млн. лв. през 2013 

г.. Пет от предприятията в Топ 10 отчитат загуба както през 2014 г., така и през 2015 г., 

докато през 2013 г. губещи са били само три. Медианната възвръщаемост върху 

техните активи е изключително ниска (по-ниска от медианната за всички държавни 

предприятия) и дори отрицателна през 2014 и 2015 г. Същевременно, медианното 

съотношение на дълг към собствен капитал стремглаво се повишава през всяка една от 

последните три години като от 0,83 през 2013 г., то се покачва до 1,10 през 2014 г. и до 

1,33 през 2015 г. 
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 Както видяхме по отношение на нивото на задлъжнялост на БДЖ-Пътнически превози, 

извършването на преоценка на определени активи само по себе си може да доведе до 

мащабно подобряване на финансовото състояние на определени държавни компании. 

Друг скорошен такъв пример от настоящата 2016 г. е сериозното подобрение в нетния 

финансов резултат на БДЖ-Товарни превози, което пък се дължи на промяна в 

счетоводната политика по отношение на амортизацията.4Тези примери показват, че 

някои на пръв поглед сериозни подобрения в тяхното финансово състояние може да 

не се дължат на реално подобрение в оперативната им ефективност, а на чисто 

счетоводни трикове.  

Като цяло финансовото състояние на държавните предприятия се влошава през периода 2014-

2015 г. Рязкото влошаване през 2014 г. от периода е последвано от подобрение през 2015 г., 

което обаче не е достатъчно да компенсира ръста на загубите и задлъжнялостта през 2014 г. 

спрямо 2013 г. Въпреки че медианното ниво на задлъжнялост като цяло спада с около 18% 

през 2015 г. спрямо 2013 г. (от 0,56 на 0,46), възвръщаемостта пада с над 55% (от 0,56% на 

0,25%).Освен това, съотношението на задълженията към собствения капитал на предприятията 

в сектори като здравеопазване, енергетика, железопътен транспорт и пощенски услуги расте с 

бързи темпове, на фона на намаляваща или бавно подобряваща се възвръщаемост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
Повече за това може да прочетете в тази статия - http://ime.bg/bg/articles/systoyanieto-na-bdj-po-zle-

otkolkoto-izglejda-/ 

http://ime.bg/bg/articles/systoyanieto-na-bdj-po-zle-otkolkoto-izglejda-/
http://ime.bg/bg/articles/systoyanieto-na-bdj-po-zle-otkolkoto-izglejda-/
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