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Анализ на българския лизингов пазар  

през 2018 година 

 

На 15.02.2019 Българска народна банка публикува данните за Лизинговият пазар  в 

България през 2018 година. Прес-съобщението на БНБ може да бъде прочетено оттук. 

Ето някои по-интересни допълнителни констатации от публикуваните данни: 

Накратко 

Лизинговият пазар в България продължава своето възстановяване от финансовата криза 

през 2008-2009 година. Общият обем на лизинговия портфейл проби границата от BGN 

4 милиарда за пръв път от 2009 година насам. Ако в предишните години наблюдавахме 

нарастване на новия лизингов бизнес в България от около 10% годишно, то 2018 бележи 

рекорд от 2010 насам, като отбелязва нарастване от 20% спрямо 2017 година. 

Финансовият лизинг се запазва доминиращ в българският лизингов пазар, като новия 

бизнес финансов лизинг е 95,42% от общия нов бизнес. Оперативният лизинг, макар и 

бързо нарастващ, все още не може да достигне пет процентовата граница от пазара. Втора 

причина за оптимизъм може да открием в по-бързото нарастване на новия бизнес в 

стоковата група „Машини, съоръжения и индустриално оборудване“ (които до скоро 

намаляваха), която заедно с „Леки автомобили“ отбелязват нарастване над средното за 

нашия пазар. Ето и подробностите: 

Лизингов портфейл към 31.12.2018 година 

• Лизинговият портфейл към 31.12.2018 нараства с 12,01% спрямо 31.12.2017 и 

достига BGN 4,038 милиарда; 

• В края 2018 г., лизинговият портфейл продължи своето възстановяване, като 

достигна нива близки до тези 2009-2010 година и достигна  BGN 4,038 млрд. или 

около EUR 2,6 млрд. Тези нива, все още изостават от рекордната за България 2008 

година с портфейл от EUR 3 млрд., но темповете на нарастване са 

обнадеждаващи; 

http://www.bnb.bg/Statistics/StOtherFinancialInstitutions/StLeasingCompanies/index.htm
http://www.bnb.bg/Statistics/StOtherFinancialInstitutions/StLeasingCompanies/index.htm
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201812_s_lease_press_a1_bg.pdf
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• Ръстът на лизинговия портфейл (салда на вземания) в края на 2018 продължава 

възходящата тенденция започнала през първото тримесечие на 2016 година. След 

дванадесето поредно тримесечие на покачване, възстановяването на лизинговия 

портфейл вече може да се определи като трайно; 

 

• Средният годишен темп на нарастване на лизинговия портфейл от началото на 

2016 до края на 2017 е 8,04%. Нарастването през 2018 значително изпреварва 

средното от началото на 2016 година, като достига 12,01%,  или BGN 433 милион 

нарастване за годината – годишно увеличение, което не сме срещали от 2008 

годна насам; 
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• Абсолютната стойност на нарастването на лизинговия портфейл от BGN 433 

милиона през 2018 година е приблизително равен на нарастването на портфейла 

от 2017 и 2016 година взети заедно. Определено може да се говори за ускоряване 

на лизинговата активност в България. 

Лизингов портфейл в края на годината 

• Автомобилите (товарни и леки) доминират лизинговия портфейл, като съвместно 

достигат 72% от целия портфейл (от оперативен и финансов лизинг): 

 

• Лизинговият портфейл нараства с 12% през 2018 година, като доминиращата част 

на „финансовия лизинг“ нараства с 11,30%, докато „оперативният лизинг“ 

нараства с цели 25,46%; 

• Интересна е съпоставката на стоковата структура на лизинговия портфейл в 

България в края на 2017 година и 2018 година. През 2018 сегментът „Недвижимо 

имущество“ е намалял с 3%, както и сегмент „Други“ – спад с 1%. „Товарните 

автомобили“ запазват своя дял. Печелившите през годината са сегмент „Машини 

и оборудване“, който отбелязва ръст от 1% и сегмент „Леки автомобили“, който 

нараства с 3%. Сравненията са направени на база на целия лизингов портфейл, 

който включва финансов и оперативен лизинг. 

https://leasing.addventure.bg/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3/
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• Продължава силното свиване на портфейла от финансов лизинг за сегментите 

„Компютри и електронното оборудване“ и „Недвижими имоти“ - съответно с 

17,87% и 14,25%. За сегмента „Компютри и електронно оборудване“ може да се 

очаква пълно отпадане от статистиката, поради промените в IFRS 16, касаещи 

краткосрочния лизинг. Когато констатираме преодоляване на продължаващият 

спад на лизинга на недвижими имоти, тогава ще може да твърдим, че последиците 

от финансовата криза окончателно са преодолени от нашия лизингов пазар.  

• Портфейлът на оперативния лизинг, който нараства за поредна година /от 2015 

насам/ с двуцифрен ръст, отбелязва покачване от цели 25,46% на годишна база и 

достигна BGN 226M. В него се обособяват двата типични сегмента за този вид 

лизинг – тежки и леки МПС. Останалите сегменти отбелязват силен спад: 
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Лизингово проникване 

• Бавно се покачва и проникването на лизинга в българската икономика /нов бизнес 

спрямо БВП/. Към края на 2018 година проникването на лизинга е 1,79%. Това 

нарежда страната относително в средните стойности за Европа в съседство с 

Германия, Норвегия, Португалия и Швейцария. Тенденцията на плавно покачване 

на лизинговото проникване започна от 2015 година, след резкия спад и 

последвалата турболенция в стойностите на показателя вследствие на Световната 

криза от 2008 година. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

БВП в млн. BGN текущи цени 83 636  88 573 94 131  101 042 104 275 

Нов бизнес млн.BGN 1 221  1 444 1 546  1 721  1 869 

Проникване 1.46% 1.63% 1.64% 1.70% 1.79% 

Нарастване на проникването 
 

11.64% 0.61% 3.66% 5.29% 

 

• Проникването на лизинга в българската икономика е все още далеч от рекордните 

4 – 5 % постигнати в страната през 2007 и 2008 година. През 2018 проникването 

е 1,79%. Нивата на проникване са сходни с тези в редица европейски държави. 

Този показател илюстрира интересът към инвестиции и преоборудване на 

икономиката в дадена страна. Независимо от все още ниските стойности, 

показателят демонстрира интензивно нарастване. Увеличаването на 
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проникването през 2018 година е 5,29% и показва засилена инвестиционна 

активност в страната. Все още има поле за увеличение. Това, което може да си 

пожелаем за близкото бъдеще е продължаване на нарастването на лизинговото 

проникване , като нивата за бързо растяща и преоборудваща се икономика ще са 

над 2,5%, при силно увеличаване на лизинга на машини и оборудване. 

• Лизинговото проникване в икономиката и нарастването на лизинговия портфейл 

са тясно свързани. Ето как са се развивали те през последните 13 години: 

 

Нов лизингов бизнес – годишно 
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• Силното начало на 2018 се запази и през втората част на годината, в резултат на 

което новият лизингов бизнес, за пръв път от 2008 година насам, прескочи BGN 

2 млрд. за година. 

• За съжаление оперативният лизинг, макар и да нараства динамично все още силно 

изостава като дял от общия нов лизингов бизнес от средните нива за Европа. 

Новият бизнес от финансов лизинг през 2018 е 95,42%, докато новият бизнес от 

оперативен лизинг е 4,58%. Нарастването на делът на оперативния лизинг през 

второто полугодие на 2018 е от 0,02%, като границата от 5% все още остава далеч.  

• Нарастването на новия бизнес през 2018 се дължи изцяло на нарастването на НБ 

от финансов лизинг с BGN 348M в сравнение с 2017, като оперативния лизинг 

остава почти без промяна на ниво от BGN 95М за годината.  

• Стоковата структура на новия бизнес от финансов лизинг е традиционната: 

 

Същевременно, следва да се отбележи, бързото нарастване на стоковата група 

„Машини, съоръжения и индустриално оборудване“, която отразява най-бързият 

си ръст от 2010 година насам от 45,64%, в сравнение с година по-рано, като 

достига стойност от BGN 409M през 2018 година 

 

Нов бизнес - тримесечие 

• Спазвайки традицията на българския лизингов пазар - второто и четвъртото 

тримесечие на годината са водещите по отношение на новия лизингов бизнес през 
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годината. Годишният ръст се дължи изцяло на тях. Нарастването на новия бизнес 

през четвъртото тримесечие на 2018 година е с 14,92% (подобно на второто 

тримесечие) в сравнение с предходното тримесечие. Така се стига до рекордното 

за последните години увеличение на новия бизнес от 20,21% на годишна база. 

• Ако сравняваме четвъртите тримесечия на последните две години, нарастването 

остава приблизително същото както годишното. Новият бизнес през четвъртото 

тримесечие на 2018 нараства с 19,79% в сравнение с четвъртото тримесечие на 

2017 годината.  

• Нарастването на новия бизнес през четвъртото тримесечие на 2018 в сравнение с 

четвъртото тримесечие на 2017 година е разнопосочно по различните стокови 

групи. Водещ по ръст е сегментът финансов лизинг на „Недвижими имоти“ – ръст 

от 129%, но при ограничен обем. Новият бизнес на този сегмент през четвъртото 

тримесечие е едва BGN 12M. Положителен е ръстът на сегмент финансов лизинг 

на „Машини и съоръжения“, който нараства с 39% и достига BGN 107M. 

Сегментът е изцяло с производствена насочености и подсказва за преоборудване 

на икономиката. Много любопитен е относително големият ръст на сегмент 

оперативен лизинг на „Товарни автомобили“ от близо 38%, които достигат 

обем за тримесечието от BGN 5M. Въпреки че сегментът е с относително малка 

тежест, подобен обем не е постиган никога откакто се води статистика и 

традиционно не беше развит в България.   

• Със своите BGN 570M новият бизнес през четвъртото тримесечие на 2018 година 

достига връх за всички четвърти тримесечия от рекордното четвърто тримесечие 

на 2008 година, в навечерието на кризата. 

• Общото разпределение на срочността на отдадения нов финансов лизинг се 

запазва относително стандартна през 2018 година. Водещ, с 84% дял, се запазват 

отдадените нови финансови лизинги за срок от 1 до 5 години, което е и 

класическият лизингов срок за стоковата структура на българския портфейл. 

Новият бизнес от финансов лизинг над 5 години е едва 9%, като се състои от 

малкото отдадени „Недвижими имоти“, малка част от „Машини и съоръжения“ и 

епизодичен договор за автомобили, който е отдаден за 6 годишен срок. Най-

голяма е динамиката в най-малкия сектор – финансовия лизинг под 1 година. 

Неговият дял е едва 7%, като именно тук е отбелязан най-високият ръст от цели 
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72% в сравнение с края на 2017 година. Може да се очаква през 2019 година тази 

му част изцяло да изчезне, в съответствие с предписанията на новия IFRS 16.  

• През 2018 година няма сключени сделки с клиенти, които са не-резиденти. 

Останалата структура на новите лизингополучателите по финансов лизинг през 

2018 е посочена в следващата таблица: 

Нов бизнес от финансов лизинг 2018 

Вид лизингополучатели 

НБ 

MBGN % 

Нефинансови предприятия 1 634  82.80% 

в т.ч. Търговия и ремонт 506  25.64% 

в т.ч. Транспорт и складиране 481 24.36% 

в т.ч. Селско и горско стопанство 175 8.85% 

в т.ч. Преработваща пром. 163 8.27% 

Парично-финансови инст. 3 0.14% 

Други финансови предпр. 4 0.21% 

Държавно управление 1 0.05% 

Домакинства и НТООД 332  16.80% 

Не-резиденти 0  0.00% 

Общо 1 974   

 

• Приятна изненада поднася отново най-малкият сегмент – този на „Държавното 

управление“, който отбелязва ръст през годината от близо 9 пъти, като нараства 

от скромните BGN 108 хиляди през 2017 до BGN 1,028 милиона в края на 2018 

година – ниво, което не е достигано от 2008 година насам. Видимо най-сетне 

държавното управление е преоткрило лизинга, като начин за преодоляване на 

бюджетните ограничения. Оптимизмът е все още умерен, защото най-вероятно 

става дума за единична сделка сключена от СоЖе Лийз (понастоящем ОТП 

лизинг). 

• В групата лизингополучатели „Нефинансови предприятия“ разпределението на 

новите сключени договори за финансов лизинг през второто тримесечие на 2018 



  Анализ на българския  
www.leasing.addventure.bg  лизингов пазар през 2018 
 

10 
 

година е следното: 

 

 

Нов бизнес от оперативен лизинг 

• Новият бизнес от оперативен лизинг през 2018 година се запазва почти точно на 

нивата от 2017 година – BGN 95 милиона. 

• Новият бизнес от оперативен лизинг през 2018 e съвсем точно разделен между 

двете свои основни стокови групи – ¼ от товарни автомобили и ¾ от леки 

автомобили: 
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Анализ на лизинговите компании в България 

• Броят на лизинговите компании в България нараства с две дружества през 2018, и 

вече са 49. Негативната тенденция на закриване на лизингови дружества беше 

спряна в края на 2016 година и оттогава бавно нарастват; 

• Лизинговите дружества отчитат положителен финансов резултат за 14 поредно 

тримесечие. Печалбата на лизинговите дружества през 2018 е BGN 69М; 

• Активите на лизинговите дружества нараснаха до BGN 4.8 милиарда, което ниво 

не e срещано от 2011 година насам. 

• Основен финансов източник на лизинговите дружества остават кредитите, чийто 

дял се увеличава през годината и достига 77% от всички пасиви на лизинговите 

компании. Нарастването на кредитите е за сметка на по-сложните финансови 

инструменти за финансиране на лизинговата дейност, каквито са облигациите. 

Емитираните облигации от лизингодателите спадат през 2018 година с 19% до 

BGN 26М в сравнение с края на 2017 година. Причина за това навярно са 

изгодните глобални лихвени нива през годината.  

• Първото тримесечие на 2018 беще първото тримесечие от началото на 

възстановяване на лизинговия пазар, където краткосрочните кредити към 

лизинговите дружества намаляват, а дългосрочните кредити се увеличават. 

Тенденцията се запазва през цялата година. През четвъртото тримесечие 

краткосрочните кредити  са намалели с BGN 289М или 35% в сравнение с Q4 

2017, докато кредитите с падежи над 1 година се увеличават с BGN 655М или 19% 

в сравнение с Q4 2017. Така общата кредитна експозиция на лизинговите 

дружества нараства с 11% през 2018 y/y и достига BGN 3,707 милиарда в края на 

годината. 

 

*   *   * 


