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СТАТИИ
УДК –378

ПЪРВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
НА ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА
Проф. д-р ик. н. Здравко Ковачев
Всяка година на 14 май колективът на Икономическия университет – Варна, отбелязва своя академичен празник. Преди 92 години тази дата ознаменува
основаването на първото по рода си Висше търговско училище в България, чийто приемник е Икономическият университет. Честването на академичния празник е акт на признателност към основоположниците на висшето търговско училище и поколенията преподаватели, отдали своите знания и жизнена енергия за
благородната мисия на университета.
Академичната етика се измерва със зрелостта на опазената памет. Дистанцията на времето не бива да избледнява в паметта ярки страници от историята на университета. Честването на нашия академичен празник е повод за поглед към миналото. За нас полезни са посланията и поуките на Първата програма на Висшето търговско училище.
***
Инициативата на горещия патриот, виден деятел на образованието Цани
Калянджиев за откриване на висше търговско училище в град Варна отговаряла на обективни потребности за подготовка на специалисти с висше икономическо образование. За да изпълнява това предназначение, освен материална база, устройствен правилник, библиотека, преподаватели, административен персонал, училището се нуждаело от учебна програма. За
Калянджиев задачата за съставяне на програмата не била нова. В дейността
си на учител в Свищовската търговска гимназия (1896-1900 г.) той участвал в
написването на програми на преподаваните от него учебни дисциплини.1 Покъсно, през 1904 г., вече директор на Варненското средно търговско училище на
Търговско-индустриалната камара, Калянджиев разработил правилника и програмата на училището. Придобитият опит бил полезен, но недостатъчен за разработване на програма за висше търговско училище с теза за неговата мисия,
съдържание на обучението, теорията, методологията и педагогическата страна на учебния процес.
1

Калянджиев е оставил добри спомени в съзнанието на учениците на Свищовската търговска
гимназия. Негови слушатели са били Стоян Бочев, Н. Сакаров, Ив. Екимов, Хр. Влахов, Ив.
Даскалов и др. Бочев, Ст. Капитализмът в България. С., 1998, с. 576, 579.
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За разработването на програма за по-високо образователно равнище Ц. Калянджиев имал необходимите познания по история на педагогиката, теорията на
образованието, еволюцията на европейското образование – преход от общото към
професионалното образование, връзката на учебното дело със стопанското развитие. Но за България, страна без традиции във висшето образование, подготовката
на такъв програмен документ предполагала изучаването на чуждестранния опит.
Калянджиев установил, че дори в по-напредналите Англия и САЩ – страни
с изградена система на висше образование – имало бюра от лица, задачата на
които била да следят ежегодно развитието на учебното дело в другите държави
и да издават годишни аналитични доклади.2 Затова обясним е интересът на Калянджиев да проучи устройствени правилници и програми на чуждестранни висши търговски училища. Тази негова дейност се вписва във времето от зараждане
на кълновете на идеята за висше търговско училище във Варна (1908 г.), официалното й приемане от ръководителите на Варненската търговско-индустриална
камара (1911 г.), първата стъпка за положително решение (1914 г., ХХІІ сесия на
камарата) и успешното й реализиране (1920 г., ХХV редовна сесия на камарата).3
С подкрепата на ВТИК, Калянджиев посещава няколкократно европейски
градове- средища на висше търговско образование. Сред посетените училища
в Австрия са Виенската експортна академия; в Чехия – Пражката славянска
академия; в Германия – висшите търговски училища в Лайпциг, Берлин, Щутгарт, Мюнхен, Нюренберг. Посредством лична кореспонденция се снабдява с
учебна документация на френски училища в Париж, Лион, Марсилия, Бордо,
Куен, Нанси, Монпелие; италиански училища във Венеция, Бари, Торино, Милано; Московският комерчески и Киевският комерчески институти; търговските
факултети на Лондонското училище за икономика и политика и Бирмингамския
университет; търговският отдел на Пенсилванския университет – САЩ и др.
Големият масив учебни документи позволил на Калянджиев да установи общото и специфичното на висшето търговско образование в чужбина. Съпоставяйки
целите и съдържанието му по страни, той достигнал до извода, че за България найподходящ е немският модел на образованието. Своето становище изложил с примера за Франция и Германия в доклада си на 4 март 1914 г. пред ХХІІ сесия на
ВТИК. „На пръв поглед, отбелязал Калянджиев, изглежда, като че Франция е направила по-голям успех във висшето търговско образование по количество на учебните заведения, обаче, ако проучим тяхната програма, предмети и организация, ние
ще бъдем принудени да дадем в това отношение преимущество на Германия”.4
С такава позиция, внимателно проучвайки учебната документация на германските висши търговски училища, Калянджиев подготвил устройствения пра2

3

4

Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за командировката 1908 г., с. 119.
По-подробно, пътят от кълновете на идеята за висше търговско училище във Варна и решенията
за неговото създаване е проследен в статията Ковачев, Здр. Начало на висшето икономическо
образование в България. Сп. Известия на ИУ, кн. 1, 2009.
ХХІ и ХХІІ редовни сесии на Варненската търговско-индустриална камара. Варна. Печатница
„Зора” на Д. Костакев, 1914, с. 236.
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вилник и програмата на Висшето търговско училище по подобие на същите
документи на Берлинското училище.
На ХХV редовна сесия на ВТИК по точка 8 на дневния ред (14.V.1920 г.)
„Откриване на висше търговско училище и приемане програмата и правилника на същото”, след доклада на Калянджиев на тема „Откриване на
висше търговско училище във Варна”, се провежда оживена дискусия. С
опит в подредбата на своите дела, дейците на камарата съзнавали важността на правилника и програмата за организацията на висшето училище,
съдържанието на обучението и избягване формализма в неговата дейност.
Те били убедени, че одобряването им в завършен вид трябвало да предшества започването на учебните занятия. Показателно за атмосферата в дискусията по дневния ред е изказването на авторитетния член на камарата К. Кр. Конкилев: „ние всички сме съгласни с откриване на висше училище и сложихме вече
неговата материална основа (сграден фонд ЗК). Трябва сега да сложим и духовната му основа, именно програмата му и бъдещия му план на действие”.5
Оценени положително, двата документа са приети с болшинство.
Те са част от „всички мерки”, които, според Ц. Калянджиев, са били необходими Висшето търговско училище „да не се изроди във формално висше училище, раздаващо дипломи по всички направления”.6
Правилникът и програмата на училището са утвърдени от Министерството на търговията със заповед № 7177 от 28.ІХ.1920 г., подписана от министъра
Райко Даскалов.7
5

6

7

Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХV редовна сесия 1419 май 1920 г. Варна, Печатница „Светлина”, 1920, с. 81.
Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за командировката в 1921 г., с. 191.
През 1920 г. в София е основан Балкански Близкоизточен институт (Свободен университет за политически и социални науки), предшественик на Висшия икономически институт „Карл Маркс”. На
заседанието на инициативната комисия на 8 юли 1920 г. бил приет съставеният от С. С. Бобчев
проектоустав на новото учебно заведение. „В изложението до министерството било дадено само
ориентировъчно изброяване на дисциплините, които щели да се изучават. Някои от предложените
дисциплини след това въобще не били застъпени, а били въведени някои неупоменати в изложението
дисциплини. Фактически инициаторите получили разпореждане за откриване на ВУЗ „на зелено”, без
да имат предварително изготвени учебни планове (такива окончателно били утвърдени едва през
1922 г.” Петдесет години Висш икономически институт „К. Маркс” 1920-1970, Профиздат, 1971, с.
11).; „Свободният университет отваря врати за първия си випуск и започва усилена дейност по
вътрешното си изграждане. Заедно с това са предприети мерки за публично представяне чрез отпечатването на Устава (1500 бр.), наредби, въпросници, програми и конспекти на част от лекциите (1000
бр. екземпляри). 90 години университет за национално и световно стопанство 1920-2010. Университетско издателство, София, 2010, с. 33.; „Основаният в София през 1920 г. Свободен университет за
политически и социални науки, въпреки наличието на доста преподаватели по икономически дисциплини, не се обособи като някакъв организационен център на буржоазната икономическа мисъл главно
поради това, че привлечените около него преподаватели-икономисти водеха организационен живот
при Българското икономическо дуржество в София... От значение е и обстоятелството, че самата
организация на учебните занятия в Свободния университет (занятия само по няколко часа вечерно
време при сбит хорариум, умора на масата слушатели от работния ден и не особено високо равнище
на изпитна взискателност) не създаваше предпоставки за по-сериозна научна работа на студентите.
Това даваше отражение и върху равнището на преподаването”. Натан, Ж., К. Григоров, Л. Беров, Ст.
Мечев, Т. Трендафилов. История на икономическата мисъл в България. Том 2. Издателство „Наука
и изкуство”, С., 1973, с. 50.
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Първата учебна програма на Висшето търговско училище е съгласувана
със срока на обучението – двугодишен до 1925 г., който е приравнен със срока
на следването в Германия, Франция, Белгия и Италия.
В контекста на програмата училището е институция с национално значение. То е духовен център и като територия на образованието – едно от найважните културни фактори за просперитета на нацията – Висшето търговско
училище е съпричастно към взаимодействието между икономика и култура.
Изпълнявайки образователни функции за подготовка на „деятели за нашето
стопанско развитие” в търговията, индустрията, земеделието, транспорта, банките, борсите, застрахователното дело, задграничните търговски представителства, държавния апарат, училището е с мисия за повишаване общата стопанска култура на народа. Също такава е ролята му и като разработва „българската стопанска наука с прилагане на общите принципи, методи и средства,
върху които почива европейската наука”.8
В това концептуално разбиране Висшето търговско училище е учебна и
изследователска институция. Нейн фундаментален принцип е връзката на преподаването с изследването, а тя е с отношение към структурата на знанието и
към разграничаване на обучението между средното и висшето търговско образование.
В програмата проблемът за структурата на знанието е представен на две
нива: емпирично знание и теоретично знание. Те рефлектират върху методите
на обучението, които за Калянджиев са главна разграничителна линия между
двете степени на образованието – средното и висшето. „Разликата между средното и висшето училище, отбелязва Калянджиев, ... се заключава преди всичко
в методите за разглеждане на въпросите. Докато първото си служи с описателно емпиричния метод, второто... използва анализата и синтезата на явленията в
тяхната стопанска сложност. Ако в първото есенцията на обучението се състои
в търговско-техническите предмети, второто трябва да гради своята учебна
система главно върху икономическо-социалните материи. Най-после, ако обучението в първото почива на чисто принудителната метода, второто дава простор на академичната свобода и да насочва умствените сили към свободното
изследване на социално-икономическите въпроси, в духа на зародения към тях
интерес”.9
Във висшето училище знанието не се свежда до механична съвкупност на
възприятия. Освен транслиране на знания, обучението е нещо повече – осветляване пътя на знанието с методите на научното познание; учебен процес,
възбуждащ интерес и активизиращ самостоятелното мислене на студента; подготовката му за овладяване методологията на научния анализ; изграждане на
умения и навици за прилагането й в последващата професионална реализация.
8

9

Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за състоянието на
Висшето търговско училище за 10 годишен период..., с. 86.
Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХV редовна сесия 1419 май 1920 г., с. 151.
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От тази гледна точка учебната програма на висшето търговско училище
включва набор на дисциплини, които едновременно са предметна област на
обучение и предметна област на научните изследвания, т.е. програмата представя по-високо ниво на образование в училището – интегриране на преподаването с изследването.
Подобна дейност (преподаване и изследване) предопределя високи изисквания към подбора на преподавателите. Към тях, освен факултетното образование, даващо знание за специалност, по която ще се провеждат учебни занятия, има още претенции. Калянджиев поставя ударение на други две, подразбиращи се за водещи, към кандидатите за преподавателска работа във ВТУ: а)
желание и склонност към научна кариера, б) преданост към науката и делото на
училището.10
Образът на преподавателя-изследовател е доминиращ в кадровия потенциал на училището, определящ е за творческата атмосфера в учебната и изследователската работа, сливане в единен информационен поток трансфера на знания с резултати от научната дейност на преподавателя, превръщане на обучението в учебно-изследователски процес. С академичен състав от такива лица
може да се провежда компетентно образование на високо теоретично и методологично равнище, извършват научни изследвания, както с теоретични, така и
с практически цели за постигане, според Ц. Калянджиев на „по-съвършена организация на обществените сили на производството, размяната и човешките отношения”.11
За реализиране на тези цели в програмата на висшето търговско училище
са застъпени 38 учебни предмета, условно групирани в следните области на
знанието: а) икономика, стопанска история, икономическа политика:
политическа икономия, финансова наука, банково дело и борси, банкова и борсова техника, паритети и арбитражи, политическа аритметика, статистика и
стопанска география, стопанска история, транспортно и съобщително дело, кооперативно дело, митническо дело и търговска политика, земеделска политика,
занаятчийска политика, политико-икономически и финансов семинар; б) счетоводни дисциплини: счетоводство, счетоводни упражнения, фабрично счетоводство, наука за балансите, калкулации, семинар по счетоводство; в) икономика и техника на търговията: търговско знание, търговско смятане, търговска кореспонденция; г) правни дисциплини: обща теория на правото, гражданско право, търговско право, морско право, международно право, конкурсно
право; д) стокознание и технология: стокознание с механическа и химическа технология, машинно учение, практически занятия по стокознание и химическа технология; е) чужди езици: немски, френски, английски, италиански; ж)
педагогика и методика: обща педагогика и нови течения във възпитанието;
10

ВТУ. Писмо изх. № 579, 24.07.1926 г.; Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки
в странство. Отчет за командировката в 1921 г., с. 192.
11
Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХV редовна сесия 1419 май 1920 г., с. 152.
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методика на търговските дисциплини; организация на търговското образование; психология на детската и юношеската възраст; други: организация на изборни учреждения.12
Съдържанието на обучението по тази програма е съобразено с определени
дидактически принципи, обединява учебното, научното и приложното начало на образованието. С първото се определя системата на знанията по даден
предмет, насочва вниманието към овладяване на установеното от науката равнище на знанията, към приемственността на настоящето с миналото, съблюдаване
на дидактическия принцип за връзката на теорията с нейната история; второто –
отразява прогреса на развитието на науката, тенденцията на разширяване полето
на знанието, навлизане в ширина и дълбочина на научното познание, т.е. придържане
към дидактическия принцип за научност, провеждане обучението на равнището
на съвременните постижения на науката в съответната сфера на познанието; третото – практическата насоченост на обучението, т.е. неотклонно придържане
към дидактическия принцип за връзката на теорията с практиката, очертаване
перспективата за плодотворна дейност на възпитаниците на училището след завършване на следването, способността им да намират самостоятелно решения при
възникване на сложни стопански ситуации.
Програмата има и друго достойнство. Учебното, научното и приложното
начало в определяне съдържанието на обучението задължително предполага съобразяване с ролята на фактора време и с динамиката в предмета и метода на
науката. Оттук произтича и друг съществен момент на обучението. Наред с преподаване на установеното знание, то включва още и предвидимото развитие на
науката в съответната област, т.е. изявява се като творчески процес, преподаване на развиващо се знание несъвместимо с догматизирането на образованието.
Преподаването на знания от позицията на развиващата се наука, на закономерните промени в нейния предмет рефлектира и върху програмата – тя е
отворен учебен документ, подлежащ на периодично преразглеждане обхвата на
учебните предмети.
Ето защо за Ц. Калянджиев програмата е един етап в определяне съдържанието на обучението. Промените в нея започват с прехода към тригодишен
курс на учение, продължават с въвеждането на четиригодишното образование,
12

В Правилника на Висшето търговско училище е фиксирана висока взискателност към учебната
дисциплина на студентите, техните знания и проверката на обобщаващия резултат от следването
на финалния дипломен изпит. Редовните студенти са длъжни да посещават записаните от тях
лекции. Седмичното учебно време е определено на „най-малко 30 задължителни неделни часа”.
Дипломният изпит е писмен и устен. Провежда се от авторитетна комисия: един делегат на
Министерството на търговията, един делегат на Варненската търговско-индустриална камара и
професорите на съответните лекции и упражнения. Изпитната комисия определя темите на писмените работи. След приключване на изпитите, комисията оформя общия резултат на всеки
кандидат и нейните решения се вземат с абсолютно вишегласие. За своите заседания комисията
държи протоколи, подписани от председателя и членовете. Оценките на писмените и устните
изпити, стават с бележките: много добър, добър, среден и слаб. Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХV редовна сесия 14-19 май 1920 г. Правилник на
ВТУ, с. 158., 160-161.
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съгласуват се с преобразуването на ВТУ във Висше училище за стопански и
социални науки „Св. Кирил Славянобългарски”. Въвежданеито на нови учебни
предмети става след проучване на учебни програми и в задгранични висши
стопански училища. От тези предмети ще посоча: индустриална икономика, наука
за стопанското предпрпиятие, селскостопанско счетоводство, банково счетоводство, счетоводство на обществените учреждения, публична отчетност, счетоводни ревизии, теория на държавните финанси, комунални финанси, учение за
стопанската конюнктура, общинско самоуправление, рекламно дело, история на
икономическите доктрини, история на международните отношения, социология,
работнически въпрос и социално законодателство, социални проблеми на икономическата теория и политика, индустриална политика, търговска политика и
търговски договори, социална политика, учение за държавата, конституционно
право, социално право, кооперативно право и др.13
Засилено е вниманието към семинарните занятия и упражнения, броят на
които е увеличен. На тези форми на учебния процес се отдава подобаващо
значение, тъй като в тях „студентите не само че усвояват чрез самодейна работа преподаваната материя, но и се поставят в положението на изследователи
и се задълбочават в някои научни проблеми и по тоя начин до известна степен
усвояват методите на научните изследвания”.14
***
Първата учебна програма е документ с висока теоретична и методологична стойност. Разработена от Цани Калянджиев, допълвана и обогатявана тя
определя съдържанието на обучението, тенденцията на преход от едно към друго
равнище на образование. С нея се постави начало на традицията за равнение на
учебната и изследователската работа към стандартите и критериите на европейското висше икономическо образование.

13

Промените в програмата за тригодишния курс на учение са представени от Ц. Калянджиев в
Отчет за състоянието на ВТУ за 10 годишен период ... с. 52-54. Новите учебни дисциплини при
четиригодишното следване са посочени в Годишник на ВТУ. Том Х, Варна, Печатница „Изгрев”,
1938, с. 4.
14
Годишник на ВТУ, Том VІІІ, с. 12.
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THE FIRST CURRICULUM
OF HIGHER COMMERCIAL SCHOOL IN VARNA
Prof. Dr Ec. Sc. Zdravko Kovachev
Abstract
The article is dedicated on the academic holiday – May 14 th, 2012. On this date, 92 years
ago the first Bulgarian higher commercial school was established. It is the predecessor of the
Economics University. The first school curriculum is a lesson and message from the past. It
was prepared after careful study of documents of tertiary business schools in Germany, France,
Italy, Austria and other countries. It was consistent with fundamental didactic principles,
combining educational, scientific and applied fundamentals in the educational activity and
putted high demands for the quality of applicants for professors. The program established the
tradition of harmonization of university teaching and research with standards and criteria of
the European higher education in economics.

ПЕРВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО КОММЕРЧЕСКОГО УЧИЛИЩА В ВАРНЕ
Проф. д-р эк. н. Здравко Ковачев
Резюме
Поводом появления настоящей статьи является академический праздник – 14 мая
2012 г. В этот день 92 года назад в Варне основано первое в Болгарии Высшее коммерческое училище, преемником которого является сегодняшний Экономический университет.
Весьма ценным посланием прошлого, дошедшим до наших дней, можно назвать
первую учебную академическую программу училища. Она подготовлена после внимательного изучения учебных документов высших коммерческих училищ в Германии, Франции, Италии, Австрии и других странах. Она базируется на фундаментальных дидактических
принципах, объединяющих учебное, научное и прикладное начало в образовательной деятельности с высокими требованиями к качеству кандидатов в преподаватели. Этой программой положена основа традиции равнения учебной и исследовательской работы университета на стандарты и критерии европейского высшего экономического образования.
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СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
Доц. д-р Марин Нешков
Въведение
„В реалния свят човешките общества не са съставени от разсъдливи и
безкористни хора; хората не са равни; човешките потребности и желания не са
напълно удовлетворени; съществуват имащи и нямащи; на много места в света
ресурсите са ограничени. Всичко това създава потенциални условия за конфликти и потребност от политика”.1 Тази мисъл на Д. Йенш синтезира изводи,
подплатени с дълголетната човешка мъдрост и опит. В нея се крият много
отговори на въпроси от рода на: къде се коренят причините на съвременната
политика и политическа система; откога, защо и кому са необходими регулативните въздействия, които тя налага; кой трябва да ги осъществява, по какъв
начин и с какви средства; кой е най-добрият подход за това и мн. др.
Туризмът пряко и изцяло е обвързан с и зависим от политиката. Неговите
политическите аспекти тясно се преплитат с въздействията и ефектите (икономически, социални, културни, екологически), чийто носител е той. Туризмът е
не само „продължение на политиката”, но е и интегрална част от световната
политическа система. Той е, или може да бъде, не само средство от икономическо, но и от политическо значение.2 Субектите от различните равнища и
структури на политическата система активно се намесват в неговата организация, управление и контрол във всички области от неговото развитие и по цялата
верига на стойността.
Независимо от доказаната роля и голямото значение на това социалноикономическо явление, специализирането на политиката и разграничаването на
нейните ангажименти и задачи спрямо него (напр. от тези на регионалното планиране и развитие), дори във водещите туристически страни, придобива своя
завършен вид едва през последните десетилетия.
Мястото и ролята на туристическата политика в обекта и предмета на
научните изследвания в България не могат да бъдат оценени положително. У
нас проблемите в тази насока не са били обект на внимание и на политическите
1

2

Вж. Jaensch, D. (1992): цит. по Hall, C. M. Tourism & Politics: Policy, Power and Place. John
Wiley&Sons, London, 1994, с. 1.
Вж. Edgell, D. International tourism policy, Van Nostrand Reinhold, 1990: http://books.google.bg/
books?ei=zLCuTpnMIYaB4gSOrrHoDg&ct=result&hl=bg&id=oUrrAAAAMAAJ&dq=International
tourism+policy+David+L.+Edgell+1990&q=International+tourism+policy+David+L.+Edgell+1990
#search_anchor /10.2011.
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субекти. Липсват сериозни научни трудове, като изключим някои учебни и академични издания3. Единствената колективна монография в тази област – „Туристическа политика”4, представя едно компилативно изследване, насочено
предимно към стратегическото планиране и управление на фирмено равнище и с по-малко отделено внимание на туристическата политика като цялостна система.
Направените констатации и заключения са в основата на мотивите за избор на проблематика в тази статия. Основната цел, която си поставяме в нея,
е: да се разкрие същността на туристическата политика посредством
нейната системна характеристика. Изследователските задачи са:
* кратка интерпретация на взаимната връзка „политика – туризъм” и изясняване съдържанието на понятието „политика” в контекста на отношенията му с туризма;
* торетичен преглед и анализ на специализираната литература по въпросите на туристическата политика;
* системна характеристика на политиката в туризма и извеждане на дефиниция за понятието «туристическа политика;
* определяне и оценка на факторите, които влияят върху формирането и
реализацията на туристическата полтика.
Взаимната връзка „политика – туризъм”
Връзката „политика – туризъм” не бива да се възприема непременно и
на първо място в прекия смисъл като отношения с партии и избори и тяхното
влияние върху туризма. Изследванията в тази област са безусловно свързани с
властта. „Политиката се занимава с властта или това кой получава какво, къде,
как и защо” (Lasswell, 1936)5.
Можем да откроим пет основни съставки в съдържанието на политиката:
решениянавнедвижима
и в интерес
на общности от хора, независимо
 вземането
ликвидност на
на обектите
собственост;
от техния състав (малки групи, общини, организации или нации);
идеологиите,
коитособственост;
подпомагат избора на решенията;
 политиките
ликвидност наиобектите
на недвижима
субектите,
упълномощени
и
легитимни
да вземат решения;
 ликвидност на обектите на недвижима собственост;
институциите,
ангажирани
в
процеса
на
вземане, изпълнение на и кон ликвидност на обектите на недвижима собственост;
трол върху реализацията на решенията;
на решенията.
 изпълнението
ликвидност на обектите
на недвижима собственост;
Туризмът е не само резултат от рационален процес на вземане на решения. Във всяка отделна общност той е продукт на комплекс от взаимно обвързани икономически и политически фактори и географски характеристики,
които привличат посетители. Решенията, които влияят върху туристическата
политика и определят ангажимента на правителствата към туризма, структу3

4
5

Имат се предвид университети, които в учебните си планове включват дисциплини с тематични
единици за туристическата политика (ИУ – Варна, СУ и УНСС – София и др.).
Вж. Рибов, М. и др. Туристическа политика. „Тракия-М”, С., 2010.
Цит. по: Hall, C. M. Цит. съч., с. 2.
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рата на туристическите организации и природата на туристическото развитие,
са част от политическия процес. Последният се основава преди всичко на ценностите на субекти (заинтересовани лица, публични организации и др.) в борбата за власт.
По правило политиката се осъществява по посока от публичния (в лицето
на държавата и нейните субекти) към частния сектор (в случая – туристическия бизнес). При това първият установява регламенти (данъчно облагане,
сертифициране, лицензиране, регистрация, застраховане и мн. др.), а вторият ги
изпълнява. За регулиране на отношенията с туристите държавата урежда законодателно граничния, паспортния, визовия, валутния, митническия и санитарния режим; нормите и правилата за износ на културни и исторически ценности и
образци на флората и фауната; правния статут на чуждите граждани; правата
на потребителите и тяхната защита, застраховането при туристическото пътуване и пребиваване и др.
Политиката, насочена към туризма, решава три основни групи задачи: а)
общополитически: създаване на общи и специфични условия за туристическо
развитие; б) еколого-политически: противодействие на негативните последици от масовизацията на туризма (следстие от високите темпове на неговия
растеж), формиране на съзнание за опазване на околната среда като потенциал
и за бъдещо развитие на туризма и стимулиране на устойчиви форми на туристическо пътуване; в) социално-политически: създаване на условия за свободен достъп на всички хора по света (гарантиране на „туризъм за всеки”) и подпомагане на всички засегнати и ощетени от масовия туризъм.
Туристическата политика се утвърждава като обект на познанието още с
появата на наченките на науката за туризма. В съвременния етап тя се превръща в основна съставна част (подсистема) на политическата система. По
тази причина системната й характеристика следва да започне с изясняване на
покривното понятие „политика”. Значимостта на изследванията в тази област
особено сполучливо е аргументирана в следната мисъл: „...медицината твърди,
че ако една болест е в начален стадии, лечението й е лесно, но диагнозата й е трудна; ако тя е в напреднал стадии диагнозата й е лесна, но
лечението й е трудно или невъзможно.....Ако някой открие политическия
проблем отрано ...той може би ще го реши бързо и лесно, но ако не го
открие и го остави да се развие така, че всеки да го разпознае, за него
няма да се намери лек (Machiavelli, 1988).6
По своя етимологически произход понятието „политика се свързва с
гръцката дума „polis” (място за среща и сблъсък на различни интереси и търсене
на решения на проблеми при осъществяване на обществените отношения). Днес
то обозначава целенасочените действия и изработването на общи правила за
функциониране на социалните общности и държавите.
6

Цит. по Hall, C. M., J. M. Jenkins. Tourism and the public policy. „Thomson Learning” and „Routledge”,
1995, р. 4.
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В повечето езици за обозначаване на политиката има еднозначно определена дума, докато в английския език се използват три такива, с които се идентифицират конкретни съдържателни страни и характеристики на политиката, в
т.ч. и туристическата политика: polity – политически рамки или форма на политиката (конституция, туристическо законодателство, специализирани институции и др.); policy – съдържателни рамки на политиката (целеполагане,
проблеми, ценности и пр.) и politics – политически процес (интереси, конфликти, борба, власт и пр.).7
Политиката означава преди всичко сила, пълномощия и власт. Изследванията относно аранжирането (подреждането) на властта заемат важно място
в анализа и на политическите ефекти от и в туризма, защото властта определя
взаимодействието между туристи и туристически организации и институции,
влияейки или опитвайки се да влияе върху посоката на политическите въздействия върху туризма.
Туристическата политика е част от политическите отношения. Поради това
обстоятелство теоретичният анализ на свързаните с нея проблеми е възможно,
а и особено целесъобразно, да започне с изясняването на въпроса какво представлява самата политика? Неговият отговор може да помогне за прякото
пренасяне на родовите белези от политиката, като общо (или покривно) явление
и за разграничаване и изясняване на видовите отлики (особености) на туристическата политика.
Политиката (в т.ч. и туристическата, б.а.) зависи и се определя от всички
характеристики на системата на обществените отношения (икономически, социални, културни и др.) и е пряко следствие от формирането на общата политическа среда, системата от ценности, идеологии, разпределение на властта, институционални рамки и процеси на вземане на решения.8 Обикновено тя се разглежда в тясна връзка и взаимна зависимост с планирането и управлението
като функции на публичния сектор.9
Терминът „политика”, в общото съдържание на който се вмества и туристическата политика, няма единно възприето и универсално определение. Обикновено той се тълкува като:10
- съвкупност от свързани решения на един (няколко) институционален/и
субект/а относно избора на цели и начини за тяхната реализация в конкретна ситуация и среда, ако те са в границите на компетенциите на тези
субекти;
- насочени към устройство на обществения живот действия на публични
власти и субекти (правителство, парламент, партии и организации);
Вж. подр. Mund, J. Tourismuspolitik. R. Oldenbourg Verlag, München/Wien, 2004, S. 20.
Вж. Hall, C.M. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 2-nd Ed., „Pearson Education”,
Harlow, 2008, p. 9: http://books.google.com/books?id=QqQrrxgEBEYC&printsec=frontcover&source
=gbs_ge_summary _r&cad=0#v=onepage&q&f=false / 13.11.2011.
9
Пак там.
10
Вж. Hall, C. M., J. M. Jenkins. Цит. изт., с. 7.
7
8
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- публичен конфликт на интереси, в условията на използване и прилагане
на политическата власт и при изразена потребност от обществен консенсус;
- координиране на обществените отношения чрез вземане и изпълнение
на взаимно обвързани решения;
- съвкупност от политически действия или бездействия, избрани от публичните власти за решаване на определен проблем или група проблеми.
От множеството дефиниции в специализираната литература, които акцентират върху различните съдържателни аспекти на политиката и ги пренасят и
върху туристическата политика, ще се опитаме да синтезираме няколко нейни
основни (ключови) характеристики:
а) власт (господство):
- стремеж към и борба за легитимна власт, участие във властта или
разпределението на властта;
- методи, средства и действия, с които се води борбата за и се печели
властта;
- организационни форми и структури на властта, идентифицирани найобщо с държавата;
- отношения, произтичащи от и свързани с прилагането на властта.
б) управление 11:
- вземане и изпълнение на решения за постигане на определени цели
при използване на адекватни средства (по-конкретно и по отношение
на туризма);
- установяване на относителен ред и хармония в обществените отношения;
- осъществяване на планомерни и контролирани регулативни въздействия;
- система от субекти, обекти, цели, методи и средства (механизми) за/
и регулативно въздействие с определен йерархичен ред и структура.
в) интереси, конфликти, консенсус:
- хармонизиране на различни и често противостоящи едни на други интереси (по отношение на туризма те са изключително многообразни);
- предотвратяване, ограничаване и редуциране на конфликти, респективно минимизиране на ефектите от тях;
- постигане на обществен консенсус при спазване принципите на компромиса, демокрацията, мира, реда и свободата.
Същностна характеристика на туристическата политика
Отговорът на въпроса за същността на туристическата политика следва да
се търси и открие на основата на една по-обща характеристика на политиката
11

С тази ключова характеристика се свързва и по-тесния смисъл на политиката, тълкувана по
правило на микроравнище (фирмена политика, например).
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като обществена система,12 разглеждана по правило като съвкупност от отношения, разграничени в следните основни структурни съставки или подсистеми:
Политически субект (носител). Типично за него е, че той:
- е носител и представител на интересите на определени обществени сили
и формирования (групи, класи, общности или обединения), които са спечелили борбата за власт в определен исторически етап;
- разполага със законно определени и предоставени му мандат, права и
пълномощия за вземне на решения и осъществяване на регулативни
въздействия;
- има определяща роля при целеполагането (определяне и подреждане на
целите и приоритетите), като част от процеса на регулиране и управление на общественото развитие.
- стои в основата на разграничаването на йерархичните равнища в политическата система и определянето на вида на политиката (международна, държавна, регионална и пр.);
- има най-пряко отношение към динамичните изменения в политиката като
цяло, поради което често срещано явление в историята и настоящето е
непрекъснатото му обновяване.
Политически обект (обект на политиката). Той може да бъде всяко
нещо, което понася (или към което са насочени) регулативните въздействия,
осъществявани от полтическия субект. Характерно за него е, че по правило
определя вида на политиката. Ако обект на регулиране, например, са международните отношения, става дума за международна политика, ако е транспортът
– транспортна политика, финансите – финансова политика, туризмът – туристическа политика и т.н. Политическият обект е относително постоянен елемент в
политическата система (сменят се правителства, но икономиката като обект
на регулиране остава).
Целеполагане (цели на политиката). Тази част от системата на политиката характеризира най-общо очакванията в резултат от регулативните въздействия. Целеполагането е присъщо на политическия субект и се реализира от
него. В този смисъл то пряко отразява конкретни политически интереси. Целите обикновено се променят, в зависимост от динамиката в обекта на политиката, в средата и условията на неговото функциониране. Те намират място в стратегиите, програмите и плановете за устойчиво развитие.
Средства (инструменти) на политиката. Посредством тях се реализират регулативните въздействия и се постигат целите на политиката. В този смисъл
те се определят от и са подчинени на целеполагането. От вида им зависи и характерът на политическата система (репресивни средства – тоталитарна политическа система, демократични средства – демократична политическа система).
12

Както туризмът, така и всички категории и понятия, свързани с него, са интердисциплинарен обект
на внимание и познание. В съвременната наука туристическата политика се изследва естествено от
позициите на политологията, но се интегрира в предмета на много други науки като: икономика (на
туризма), социология (на туризма), география (на туризма), международни икономически отношения, история (на туризма), управление (на туризма), маркетинг (в туризма) и др.
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Политически решения и регулативни въздействия. Тази съставка на
политическата система е с най-динамичен характер. Тя представя върха на
айсберга” или видимата част на политиката. Най-пряко се свързва с инструментите за въздействие и изпълнява ролята на техен катализатор.
Туристическата политика е сравнително нов елемент от съвременната политическата система. Тя се утвърждава през последните десетилетия,
като значимо следствие от трансформормацията на туризма от индивидуална в обществена потребност и повишаването на неговата роля в развитието на обществото. Този процес привлича вниманието на политическите субекти и провокира необходимост от съзнателно регулиране на това ново
явление и свързаните с него дейности. Основна цел при това е извличането на
ползи за обществото и неговите структури и ограничаване на отрицателниете ефекти от туризма. Изграждането, а впоследствие повсеместното
утвърждаване и усъвършенстване на публичната система за въздействие върху
условията и факторите на туристическото развитие, се налага и в резултат от
смущенията в икономическия кръгооборот, политическата нестабилност, кризисните явления и ролята на туризма в общественото развитие на отделните
страни.
Туристическата политика носи всички, накратко представени до тук, системни характеристики на политиката като цяло. В специализираната литература тя се свързва най-често с икономическата политика13 и това има своите
логически основания. Туризмът се появява и развива предимно като икономическо явление и мощен стимулатор на стопанския растеж. Той пряко се обвързва с и зависи от отрасловата (транспортна, аграрна, строителна,
външнотърговска) и функционалната (валутна, финансова, кредитна, ценова)
политика. В по-голямата си част условията за неговото възникване и просперитет са пряко и косвено свързани с икономическото развитие.
През последните десетилетия, обаче, туризмът категорично се налага и в
други роли, а масовизирането му все повече обединява или противопоставя не
само типично икономически, но и много други обществени интереси. Това прави тълкуването на туристическата политика в отраслово-икономически контекст непълно, едностранно и несъответстващо на богатото му съдържание.
Туризмът се обвързва и с други съставки на обществената система и престава да бъде само част от икономическата политика.14 Все повече международни, държавни и регионални институции и организации насочват интереса си
към него в качеството му на значим фактор на глобализацията. Това формира
допълнителни качества и съдържателни характеристики на туристическата политика и я превръща в над(между)секторна и комплексна подсистема на политиката изобщо (вж. фиг. 1). Днес трудно можем да си представим туристическото развитие без ефективното участие на субектите от здравната, културната,
Вж. Frayer, W. Tourismus: Einfhrung in die Fremdenverkehrsökonomie. 9. Aufl.,
„Oldenbourg”, München, 2009, S. 368.
14
Вж. подр. Нешков, М. и к-в. Въведение в туризма. „Наука и икономика”, Варна, 2007, с. 278.
13
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екологичната, образователната и редица други видове политика. В този смисъл
туристическата политика не е самостоятелна област (част) от политическата система, а е „пресечна” (диагонална) политика. Във връзка с изучаването й е необходима базисна информация и основни познания в много направления и области.

Социална
туристическа политика:
- здравеопазване и туризъм;
- туристическо образование;
- регионално развитие;

Екологична
туристическа политика:
- опазване на природата;
- опазване на културното
наследство;
- опазване на световните
ресурси за туризъм;

Икономическа
туристическа политика:
- стимулиране на туризма;
- пазар на труда;
- туризъм и МИО;
- туристически маркетинг.

ТУРИСТИЧЕСКА
ПОЛИТИКА
- международна;
- национална;
- регионална;
- местна;
- на НПО;
- друга.

Международна
туристическа политика:
- глобално развитие;
- туристическа политика
към Третия свят;
- туристическа политика
на ЕС.

Туристическа политика,
ориентирана към
свободно време:
- политика на свободното време;
- културна политика;
- спортна политика и др.

Туристическа политика,
ориентирана към
индивида:
- свободно развитие;
- свобода на предвижване;
- свободно политическо
пространство и др.

Фиг. 1. Цялостен модел на туристическата политика 15
Особено внимание към същностната характеристика на туристическата
политика през последните две десетилетия отделят учени като Клод Каспар,
Валтер Фрайер, Йорн Мунд, Джеймс Елиът, Дейвид Едгел, Колин М. Хол, Питър
Бърнс, Уйлям Кер, Джон Дженкинс и др.
15

Вж. Freyer W. Цит. изт., с. 373.
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К. Каспар дефинира туристическата политика като „...съзнателно подпомагане и организиране на туризма чрез въздействие върху свързаните
с него условия и дадености от страна на различните общности.”16
Според В. Фрайер туристическата политика е „целенасочено планиране и въздействие (формиране) на туристическата реалност посредством
различни носители (държавни, частни, висшестоящи)17, а Й. Мундт я определя като: съвкупност от всички мерки на публичните институции на всички
нива на политиката, които пряко или косвено, съзнателно или несъзнателно, определят организирането и развитието на туризма”.18
Дж. Елиот разглежда туристическата политика (tourism politics) в контекста на управлението на публичния сектор (public sector management). Той я
възприема като: първо, управленски насоки към институции и процеси, на основата на които различни обществени формирования вземат и изпълняват задължителни за членовете си решения; второ, целенасочени действия на публичен/
ни субект/и за решаване на проблеми, свързани с отношения и интереси и трето, система от трайни елементи на човешките отношения, която обвързва в
значителна степен власт, правила и институции.
Казаното до тук дава основание да се направи обобщения извод, че за
нуждите на това изследване туристическата политика може да се определи като: система от принципи, методи, решения, въздействия и мероприятия, осъществявани от упълномощени субекти (органи, организации и
институции) във връзка със съзнателното и целенасочено управление и
регулиране на туристическото развитие.
От така представеното общо определение на туристическата политика е
видно, че основно ядро в нейната същностна характеристика е съзнателното
и целенасочено въздействие върху развитието на туризма. Обективната потребност от него възниква и нараства в резултат на утвърждаването на ролята
и значимостта на явлението в обществото. Това става в определен исторически момент, когато се изчерпва реалната възможност за саморегулиране на туристическото развитие. Няколко са по-важните причини за това:
първо, масовизирането на туристическото потребление като резултат от
влиянието на множество фактори;
второ, териториалната експанзия на туристическото предлагане, включването на много страни и региони в целите за туристически посещения и
изострянето на конкурентната борба между тях;
трето, умножаването на субектите и заинтересованите страни, които пряко
или косвено участват в създаването и реализацията на туристическия продукт, както и в разпределението на ползите (или вредите) от него;
четвърто, нарастването в потенциала на туризма и перспективната му
водеща роля в обществото.
Вж. Kaspar, Cl. Die Tourismuslehre im Grundriss, St. Galler Beiträge zum Tourismus und zur
Verkehrswirtschaft, 5. Auflage, Paul Haupt Verlag, Bern, 1996.
17
Вж. Freyer, W. Цит. изт., с. 54.
18
Вж. Mund, J. Цит. съч., с. 12.
16
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Фактори, определящи туристическата политика
Като съзнателно организирана система туристическата политика възниква на определен етап от историческото развитие и съответна степен на зрелост
на туризма като явление. Този процес не протича равномерно и еднопосочно.
Основните фактори, които определят начините на формиране и поведение на
тази система, както и ефективността от нейното функциониране, могат да се
обособят и изследват в няколко основни групи:
Природни и антропогенни (климат, релеф, географско положение, води,
флора, фауна, традиции, историческо наследство, постижения на културата и др.).
Те въздействат обективно, в зависимост от тяхното наличие или отсъствие, конкурентни характеристики, рационално или неразумно използване за нуждите на
туристическото или общото социално-икономическо развитие. Особено бързо
нараства ролята им за формиране на туристическата политика през последните
години вследствие масовизацията на туристическото потребление и проявлението на отрицателните последици от нея за околната среда. Сега Световната туристическа организация и цялата световна туристическа общност подчиняват усилията си за разработване и приложение на ефективни политически методи и инструменти за устойчиво туристическо развитие, основано на принципите на екологосъобразността, социалната поносимост и икономическата ефективност.
Транспортни. Определят характера на туристическата политика по отношение на осигуряване на транспортната достъпност до туристическите дестинации и обекти, развитие и усъвършенстване на транспортната система (особено авиотранспорта), адаптиране на транспортната инфраструктура към нарастващите потребности на туризма, координиране на транспортната политика на
отделните страни, както и дейността на различните транспортни и туристически ведомства и предприятия и пр.
Социални (условия на живот, урбанизация, свободно време, развитие на
културата). Влияят върху формирането на онези общи елементи от системата
на туристическата политика, които касаят гранични за туризма области и условия: развитие на законодателството по посока на регламентиране и подпомагане развитието на социалния туризъм, туристическите пътувания на определени
социални групи (деца, младежи, пенсионери); стимулиране развитието на музеите и останалите културни институции; регулиране организацията на използването на свободното време и др.
Икономически. Имат определяща роля за формиране и развитие на базата на туристическото развитие: гарантиране на стабилни външни и вътрешни
икономически условия за бизнеса; формиране на благоприятен инвестиционен
климат и преференциално кредитиране; подпомагане и стимулиране на малкия
и средния туристически бизнес; формиране на адекватна политика на доходите; интегриране и координиране на различните секторни политики с туристическата (транспортна, аграрна, здравна, културна и пр.).
Правни. Тези фактори имат най-пряко отношение към законодателното и
нормативното осигуряване и регламентиране на туристическото развитие, ус-
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ловията за осъществяване на туристическата дейност, определянето на правилата на игра на туристическия пазар и т.н. Добре развитото и ефективно функциониращо законодателство стои в основата на всяка развита система на националната туристическа политика.
Някои автори предлагат и друго групиране на факторите, които влияят върху
формирането и функционирането на системата на туристическата политика: а)
фактори на търсенето; б) фактори на предлагането19. Р. Мил и А. Морисън
изследват т.нар. смущаващи фактори (constraints), определящи функционирането на туристическата политика, като ги разделят на: външни (изменения в търсенето, обща икономическа стагнация, кризисни явления, глобални климатични
фактори и др.) и вътрешни (качество на туристическите ресурси, политика на
свободното време, наличност на свободна земя и инвестиции, работна сила и
др.).20
*
*

*

В заключение ще обобщим, че представените теоретични анализи, коментари и виждания за същността на туристическата политика не изчерпват нейното богато съдържание. Те следва да се разглеждат като основа за една позадълбочена изследователска работа в тази насока, както в методологически,
така и в чисто емпиричен аспект.
SYSTEM CHARACTERISTICS
OF TOURISM POLICY
Assoc. Prof. Dr Marin Neshkov
Abstract
In the article there is made a systemic characterization and is clarified the nature of
tourism policy. A more specific object of attention are some issues connected with the following:
the interpretation of the interrelation „policy-tourism”; the clarification of the notion of „policy”
in the context of tourism; theoretical overview and analysis of specialized literature; systemic
characterization of policy in tourism and definition of the notion of „tourism policy”. There are
defined and characterized the factors, which affect the formation and implementation of tourism
policy.

Вж. подр. Tietz, B. Handbuch der Tourismuswirtschaft. Verl. „Moderne Industrie”, München, 1980,
S. 31-35.
20
Вж. подр. Mill, R., A. Morrison. The Tourist System: An Introductory Text. 2-nd Ed., New Jersey,
1992, p. 316-317.
19
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СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОЛИТИКИ В ТУРИЗМЕ
Доц. д-р Марин Нешков
Резюме
В статье сделана системная характеристика и выяснена сущность политики в туризме. В частности объектом внимания в работе являются вопросы, связанные с интерпретацией взаимосвязи, политика – туризм; с выяснением понятия, политика в контексте туризма; с теоретическим обозрением и анализом специализированной литературы; с системной характеристикой политики в туризме и с определением понятия „туристическая
политика”. Определены и охарактеризованы факторы, влияющие на формирование и
реализацию туристической политики.
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РИСКОВИТЕ ФОНДОВЕ – НЕОБХОДИМ ИНСТРУМЕНТ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Доц. д-р Йордан Йорданов, инж. Светослав Стаменов
В съвременната икономика субектите, предлагащи на пазара нови продукти и услуги, печелят конкурентното съревнование. Те привличат повече потребители и реализират по-големи приходи и печалби. Във връзка с това способността да се откриват и внедряват иновации играе важна роля за успеха на фирмите. За тази цел е необходим научен и изследователски ресурс, което е свързано
с осигуряването на значителни финансови средства. Последното е трудна задача, тъй като се счита за начинание с повишен риск, при което банковите институции не са склонни да отпускат кредити или го правят при неизгодни за фирмите условия. Стартиращите фирми също така нямат достатъчна кредитна история, за да бъдат оценени положително, както и постоянен паричен поток, за да
обслужват отпуснатия им кредит. Решението в подобни случаи е тъй нареченото финансиране с дялово участие, осъществено чрез рисково инвестиране (рисков/ венчърен капитал – РК). Поетият от инвеститора риск се компенсира от
бъдещия успех на фирмата, където инвеститорът участва като съсобственик.
В наши дни подобни инвестиции се осъществяват от фондове за РК, известни още като венчърни фондове. Те не само инвестират, но и активно подпомагат фирмите през целия етап на тяхното развитие и растеж, често създават
висококвалифицирана заетост в нови и иновативни области, където други източници на финансиране са трудно достъпни.
Пример за положителното влияние на дейността на рисковите фондове може
да се даде със САЩ, Великобритания, Италия и други страни, където данните
за реализираните продажби показват важността на подкрепените с РК дружества за техните икономики. Фирми като Genentech, Microsoft, Home Depot и
Intel, които са сред най-изявените американски компании, са получили венчърно
финансиране в началото на тяхното развитие.
Европейската комисия (ЕК) оценява положително влиянието на фондовете
за рисково финансиране и изразява загрижеността си от липсата на достатъчен
финансов ресурс за подкрепа с РК на стартиращи и иновативни фирми1. Във
връзка с това и в изпълнение на поетите задължения по Лисабонската стратегия е и подкрепата за създаване на рискови фондове в България. Средствата се
осигуряват от Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на
1

Removing obstacles to cross-border investments by venture capital funds – Glossary and Expert
group report, COM(2007) 853 final, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels,
21.12.2007.
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българската икономика 2007-2013”, приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за
развитие на предприятията”.
Целта на тази статия е да се покаже, чрез транспониране на резултатите
от дейността на фирми, подкрепени с РК във водещи икономики, че РК подпомага фирмите успешно да преодолеят периоди на икономически спад. Въздействието се изразява в това, че:
- фондовете за рисков капитал имат положителен ефект върху развитието на местните икономики;
- подкрепените с рисков капитал фирми преодоляват по-успешно
периодите на икономически спад.
Тези твърдения ще бъдат подкрепени с конкретни факти в последващото
изложение.
Инвестициите с РК, имат решаващ принос за растежа на нововъзникналите дружества и положителни ефекти върху икономическия и индустриалния климат. Рисковото финансиране влияе най-малко на
две макроикономически променливи: създаването на работни места и растеж
на БВП, както и на развитието на иновации.
Италия, САЩ, Великобритания и Естония са малка част от страните, чийто икономики изпитват положителен икономически ефект от дейността на фондовете за рисково финансиране и фирмите, подкрепени с РК. Данните за Великобритания2 за 2007 г. показват, че фирмите, подкрепени с рисков капитал, увеличават с:
• 8% годишно продажбите, в сравнение с компаниите от FTSE 1003 и FTSE
Mid-250 (съответно 6% и 5% годишно);
• 10% годишно износа, в сравнение с националния темп на нарастване,
който е 4%;
• 14% годишно инвестициите в научно-изследователската и развойната
дейност НИРД, в сравнение с националното увеличение от 1%.
Ползите от рисковия капитал са не само за непосредствения кръг от инвеститори, а и за обществото като цяло. Бъдещите пенсионери се ползват от повисоката възвръщаемост на пенсионните фондове, инвестиращи във фондове за
РК и от създадените в дългосрочен план работни места в резултат от инвестициите. Фондовете за РК плащат милиони евра за данъци всяка година, които поддържат обществените услуги и генерират състояние за пенсионните фондове.
От друга страна, подкрепените с РК фирми се динамизират и са конкурентноспособни в световен мащаб. В изследване 4 на British Venture Capital
Association (BVCA) голяма част (91%) от обезпечените с РК компании посоч2

3

4

IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007. (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.
FTSE 100 е английският борсов индекс, който включва 100-те компании с най-голяма пазарна
капитализация, търгувани на борсата в Лондон. Индексът стартира с базова стойност 1000
пункта на 3 януари 1984 година.
IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007. (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.
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ват, че не биха съществували или растежът им би бил по-бавен, без рискови
инвестиции, което показва, че фондовете за рисков капитал имат положителен
ефект върху развитието на фирмите и местните икономики.
Рисковият капитал оказва значително влияние върху продажбите,
особено сред иновативните компании. Нововъзникващите фирми, подпомогнати с РК, имат до 79%5 по-висока вероятност за предлагане на нов продукт на пазара, спрямо останалите нововъзникващи фирми.
През 2007 г. подкрепените с РК дружества в САЩ генерират 17,6% от
БВП на страната6. Фирмите, подкрепени с РК, надминават останалите компании по ръст на приходи. Техните продажби са нараснали с повече от 11,8%,
докато нарастването на продажбите на останалите компании е 6,5% за същия
период. Продажбите на фирмите, подкрепени с РК, се повишават с 53% за периода от 2000 г. до 2006 г.

25,00%
20,00%

темп

24,30%

15,00%

3,30%

10,00%
5,00%
0,00%

Фирми с РК

Останали фирми
фирми

Фиг. 1. Годишен растеж на приходите на италианските фирми
към 2004 г.7
Съдейки по данните от проучване сред италиански фирми за период от
2002,г. до 2004 г., подкрепените с РК дружества са увеличили своите приходи с
24,3%. (фиг. 1), което е почти 8 пъти по-високо от средното за фирмите в страната – 3,3%8.
5

6

7
8

Hellmann, T., М. Puri. On the Fundamental Role of Venture Capital, Federal Reserve Bank of Atlanta,
Economic Review, Fourth Quarter 2002, р. 20.
National Venture Capital Association, Global Insight, Venture Impact - The Economic Importance of
Venture Capital Backed Companies to the U.S. Economy, Fourth Edition, 2007, ISBN: 0-9785015-43, р. 4
Пак там.
Price Waterhouse Coopers. The economic impact of Private Equity and Venture Capital in Italy,
Research, March 2006, (http://www.aifi.it/EN/PDF/Statistiche/), р. 23.
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Таблица 1 показва разликата между средния растеж на фирмите, подкрепени с РК от СЕАФ9 и средния БВП за страните, в които СЕАФ присъства. Виждат
се добре изразените разлики, като ръстът на приходите при фирмите, подкрепени
с РК, надхвърля до 29% средния ръст на БВП в страните, където оперира СЕАФ.
Таблица 1
Годишен растеж на фирмените приходи и БВП за периода 2001-2009 г.10

Ръст на приходите на
компаниите, средно за
СЕАФ [%]
Среден ръст на БВП* [%]
Разлика [%]

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

24

38

12

24

17

20

20

16

11

8

9

9

12

13

15

17

15

6

16

29

3

12

4

5

3

1

5

* За страните в които СЕАФ оперира, претеглен с броя на фирмите за всяка страна.

Пазарът на рисков капитал и неговата ефективност са „ключ” към
създаването на работни места. Иновативните и авангардни фирми, подкрепени
с РК, стабилизират нивото на заетост и приходи в различни сектори като производството на компютри и периферни устройства, търговията на дребно, производството на полупроводници, софтуер и телекомуникации, биотехнологиите, финансовите
и здравните услуги, медицинските изделия. Бързо развиващите се малки и средни
предприятия (МСП) са един от основните двигатели за растеж и заетост. Фирмите,
включени в индекса NASDAQ11 са само 1% от американските компании, но на тях
се дължат 16% от създадените работни места.12 Според проучване13, проведено за
EVCA от Coopers & Lybrand, числеността на персонала на предприятията, обезпечени с РК, се увеличава средно с 15% годишно за периода 1991-1995 г., което е
седем пъти по-бързо от най-големите европейски компании.
Според BVCA, за период от 5 години – от 2002 до 2007 г. – броят на лицата, заети във фирми, обезпечени с британски РК, се е увеличил средно с 8% 14
годишно, в сравнение с 0,4% и 3% годишно, съответно за фирмите от FTSE 100
и FTSE Mid-250.
9

СЕАФ – Small Enterprises Assistance Funds.
„Impact Beyond Investment”, SEAF’s Development Impact Report, 2011, р. 7.
11
NASDAQ – National Association of Securities Dealers Automated Quotation, абревиатура на извънборсов пазар в САЩ, където се търгуват, бързоразвиващи се технологични фирми.
12
Rigaut, A. The development of venture Capital fundraising in Europe – Evidence across countries,
prospects and policy issues, Master Thesis, College of Europe – Bruges Economics Department,
2002. http://aloys.rigaut.free.fr/pdf/Thesis_Coleurop.PDF, р. 20.
13
European Investment Bank, Christofidis, C, Debande, O., Financing Innovative Firms Through Venture
Capital, EIB sector papers, February 2001, р.40.
14
IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association, The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007, (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.
10
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Фигура 2 илюстрира годишното увеличение на броя на персонала в дружествата, подкрепени с РК във Великобритания през 2002 г., като изследването
покрива 5-годишен период до 2002 г. .

Фиг. 2. Ръст на заетостта във Великобритания за 2002 г. сред компаниите, подкрепени с РК, и включените в FTSE SmallCap 15
В Италия подкрепените с РК дружества също увеличават броя на своите
служители с по-бързи темпове, в сравнение с други подобни по размер италиански компании.

7,00%
6,00%
5,00%

6,50%

4,00%

Темп 3,00%

1,10%

2,00%
1,00%
0,00%

Фирми с РК

Национален ръст

Ръст на заетоста

Фиг. 3. Растеж на заетостта сред италианските фирми към 2004 г. 16
15

British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, February 2003, (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf), р. 3.
16
Price Waterhouse Coopers. The economic impact of Private Equity and Venture Capital in Italy, Research,
March 2006, http://www.aifi.it/EN/PDF/Statistiche/TheEconomicImpactofPEandVCItaly.pdf, р. 23.

Статии

53

Подкрепените с РК компании през периода на проучване (2002-2004 г.) са
увеличили работните места средно с 6,5%, докато на национално ниво това
увеличение е 1,1%, което се вижда на фиг. 3.
Според National Venture Capital Association (NAVCA) заетостта при фирмите, подкрепени с РК, в САЩ за периода 2003-2006 г.17 нараства с 3,6% годишно, докато националната заетост нараства с 1,4%. Според проучване18 на
СЕАФ, средната заплата на един зает през 2009 г. в компаниите, подкрепяни от
фонда, е средно с 54% по-висока от средната работна заплата в съответните
страни.
Развитието на рисковото финансиране оказва положително въздействие
върху патентоването, като например удвояването на обема на рисковите инвестиции в Германия е довело до 12% увеличение в броя на молбите за патенти, а удвояването на броя на фирмите финансирани, с РК води до 21% повече
заявки за патент.19 Дружествата във Великобритания, финансирани с РК, увеличават разходите за НИРД, като през периода на Дот-ком кризата20 и след нея
увеличението е с 14% годишно, в сравнение с националния ръст от 1%21. Фирмите, обезпечени с РК, изразходват средно 45% от общите си разходи за НИРД,
равняващо се средно годишно на 3,4 млн. евра на рисково дружество22. Това
възлиза средно годишно на 50 500 евра на зает в рисково дружество за НИРД и
е 6 пъти по-високо, отколкото разходите за НИРД на зает от фирмите, включени
в ЕС-25 top 500.
По отношение на конкурентноспособността на международните пазари и износа, според BVCA за период от 5 години до 2002 г., включително по
време на Дот-ком кризата, подкрепените с РК фирми във Великобритания са
реализирали 2,4 млрд. паунда износ23. Данните24 сочат, че износът на фирмите,
подкрепени с РК, нараства с 62% годишно, в сравнение с ръста за страната от
само 2,9%.
17

National Venture Capital Association, Venture Impact – The Economic Importance of Venture CapitalBacked Companies to the U.S. Economy – Forth Edition, ISBN: 0-9785015-4-3 2006, www.nvca.org,
р. 5.
18
„Impact Beyond Investment”, SEAF’s Development Impact Report, 2011, р. 3.
19
Rigaut, A. The development of venture Capital fundraising in Europe – Evidence across countries,
prospects and policy issues, Master Thesis, College of Europe – Bruges Economics Department,
2002, http://aloys.rigaut.free.fr/pdf/Thesis_Coleurop.PDF, р. 19.
20
„Дот-ком” криза: на 10-ти март 2000г., Американския фондов пазар замръзва вследствие на
шесторно повишените лихви от страна на държавата. Последва драстичен спад на акциите на Wall
Street, инвеститори губят огромни суми, фирми фалират, икономиките на САЩ и Западна Европа навлизат в криза, продължила до 2003 г.
21
IE Consulting, British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of
Private Equity in the UK, Research study, 2007, (http://admin.bvca.co.uk/library/documents/), р. 3.
22
European Commission, Expert group report on removing obstacles to cross-border investments by
venture capital funds, Directorate General Enterprise and Industry, (http://ec.europa.eu/enterprise/),
р. 10.
23
British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, 2003, http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf, р. 4.
24
Пак там, р. 2.
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Подкрепените с РК фирми реализират значителен принос към обществените приходи. По данни на BVCA за Великобритания, фирмите, подкрепени с
РК имат принос към хазната в размер на 1,7 млрд. паунда.25
Фирмите, финансирани с рисков капитал, са по-успешни от останалите фирми по време на криза. По време на Дот-ком кризата (2001-2003
г.) както и през финансово-икономическата криза, стартирала през 2008 г., капиталите, управлявани от фондове за РК, са значителни. Например размерът им
по време на Дот-ком кризата е 253 млрд. щ.д. в САЩ и 135 млрд. евра в Европа
в края на 2002 г. 26 За период от 5 години – до 2002 г., средният годишен темп на
растеж на продажбите на подкрепените с РК фирми във Великобритания е 38%,
което е 3,5 пъти по-висок от този на фирмите, включени в FTSE SmallCap и 4
пъти по-висок от този на компаниите, включени в FTSE Mid-250.27 През този
период фирмите, подкрепени с РК, увеличават средно с повече от два пъти
приходите от продажби на година, а средното ниво на инвестиции се увеличава
с 20%, което дава основание да се направи извод, че подкрепените с РК фирми
растат по-бързо.
Между 2000 и 2004 г. европейските фирми, подкрепени с РК, създават
нови работни места със значително по-бърз годишен темп на прираст от 5,4%,
което е осем пъти повече от общата заетост от 0,7% в ЕС по това време. 28
Дори във Великобритания броят на хората, наети от фирми, подкрепени от РК,
се увеличава средно с фантастичните 32% годишно за пет годишен период до
2002 г. на фона на ръстта на заетостта в частния сектор на стойност, от малко
под 1,5%.29
Въпреки глобалния спад на публичните пазари за акционерен капитал през
2001 г., секторът на РК подпомага голям брой предприятия. Във Великобритания броят на финансираните стартиращи фирми от хай-тек индустрията нарастват с 24% за периода от 2000 до 2001 г.30
Дори и в настоящия период на икономически спад, индустрията на РК в
САЩ не е в рецесия. През 2008 г., считана за начало на глобалната финансова и
икономическа криза, в обезпечените с РК фирми са заети повече от 12 млн.
души, като приходите надхвърлят 2,9 трилиона щ.д., съответно представляващи 11% от заетостта в частния сектор и 21% от БВП на САЩ през същата
година (фиг. 4).

25

British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, 2003, http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf, р. 9.
26
Weidig, T., T. Meyer. Modelling Venture Capital Funds, European Union – Risk Management and
Monitoring Division, 2003, http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=336052, р. 1.
27
British Private Equity and Venture Capital Association. The Economic Impact of VCTs in the UK,
Survey, 2003, http://admin.bvca.co.uk/library/documents/vctreport2003.pdf, р. 2.
28
European Commission. Report of Expert Group on removing tax obstacles to cross-border Venture
Capital Investments, http://ec.europa.eu/venture-capital/index_en.htm, р. 8.
29
Пак там, р. 2.
30
Пак там, р. 8.
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Работни места в рискови фирми
в САЩ
12,1 млн.
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Фиг. 4. Заетост и приходи на подкрепените с РК фирми
в САЩ през 2008 г.31

подкрепени с рисков капитал

ръст (%)

частен сектор – общо

Заетост
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Фиг. 5. Ръст на заетостта и приходите на подкрепените
с РК фирми през 2008 г.32
31

National Venture Capital Association. Venture Impact – The Economic Importance of Venture CapitalBacked Companies to the U.S. Economy – Fifth Edition, 2009, www.nvca.org, р. 2.
32
Пак там, р. 2.
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През 2008 г. ръстът на заетостта в предприятията, обезпечени с РК, е
1,6% спрямо предхоната година, докато при остналите фирми, опериращи в САЩ,
е едва 0,2% (фиг. 5). Същата тенденция се наблюдава и при растежа на приходите, като при подкрепените с РК той е 5,3%, спрямо предходата година, а при
останалите фирми е 3,5%.
Изнесената статистика е показателна за мащабите на въздействие, което
фирмите, подкрепени с РК, имат върху икономиките на САЩ, Великобритания
и Италия. В резултат на дейността на фондовете за РК и подкрепените
от тях фирми, значително се повишава темпът на нарастване на заетостта във финансираните компании, както и размерите на продажбите и
износа. Същевременно фирмите, привлекли рисков капитал, преодоляват
по-добре периоди на икономически спад.
Естествено, възниква въпросът – какво не ни достига? Няколко са съществените предпоставки за развитието на пазарите за РК. На първо място, може
да споменем фактори, които пряко засягат очакваната възвръщаемост от проекта – съществуването на пазар за излизане от рисковите инвестиции и нивото
на данъчно натоварване върху капиталовите печалби. Реализацията на голяма
капиталова печалба при превръщането на една компания в публична е може би
най-големият стимул за рисковото инвестиране; във връзка с това фондовите
пазари допринасят за развитието на индустрията за рисково финансиране33.
Други фактори, които влияят върху очакваната възвръщаемост, са разходите за създаване на ново предприятие, като част от бариерите, стоящи пред предприемачеството. Те варират от формалностите, необходими за създаването на
предприятие, до регулаторната рамка и административната непрозрачност.
Фондовите пазари са важни за развитието на РК. При първични публични
предлагания на обезпечени с РК предприятия се намаляват транзакционните
разходи в отношенията между рисковите инвеститори и предприемачите. При
успех рисковият мениджър гради репутация, която се използва за привличане
на средства от капиталови доставчици при по-благоприятни условия. От друга
страна, предприемачите, които продават своите предприятия на фондовите пазари, имат практически опит в управлението на фирми, познание в определена
технологична област и основен опит за това как се става публична фирма. Те
са естествени кандидати да се превърнат в рискови инвеститори, предлагащи
подкрепа за управлението на фирмите в допълнение на предоставените финансови средства.
Броят на високотехнологичните предприятия, и по този начин
търсенето на РК, трябва да надвишава минимално ниво, така, че рисковият
инвеститор да може да съсредоточи инвестициите си на определени етапи от
развитието на предприятията и/или на определени технологични области. Ако
технологичният сектор като цяло е твърде малък или ако високотехноло33

Schertler, A. Driving Forces of Venture Capital Investments in Europe: a Dynamic Panel Data Analysis,
Working Paper № 03-27, September 2003, Kiel Institute for World Economics Research Area. http://
www.intech.unu.edu/publications/eifc-tf-papers/eifc03-27.pdf
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гичните идеи са разпръснати в широк диапазон от технологични области, така, че рисковите инвеститори не могат да специализират и да натрупат конкретен технологичен опит, не може да се очаква развитие на
ликвиден пазар за РК. Увеличаването на разходите за ИРД е предпоставка за
откриване на нови технологии, и по този начин – за стартирането на нови фирми.
На тази основа ЕК поставя цел за увеличаване на средното ниво на инвестициите за НИРД от 1,9% до 3,0%.34
Друг аспект, който оказва влияние върху развитието на РК, е големината
на рисковия фонд и пазарът на който действа. По-голямата част от съществуващите фондове за РК в Европа са по-скоро малки. Разходите и сложността на
транзграничните инвестиции допълнително поставят в неблагоприятно положение малките фондове и ги възпират да действат извън собственото им местоположение и по този начин ограничава потенциала за растеж и специализация в
конкретен сектор или етап от развитието на фирмите. Ограниченият размер на
пазара на РК в много държави-членки на Европейския съюз, особено в новите
държави-членки, където индустрията на РК наскоро стартира, налага рисковите фондове да действат транзгранично, за да постигнат устойчиви размери.
Размерът на фонда за РК е важен, не само за да се осигури международно
присъствие, но и за да се даде възможност за поемането на по-голям, но и подиверсифициран риск в портфейла на фонда.
Нивото на търсене на РК зависи от три групи фактори35. На първо място,
иновационният потенциал на икономиката определя броя на иновативните идеи
и по този начин – броя на предприятията, обезпечени с рисков капитал, които се
опитват да реализират тези идеи. Второ, търсенето на РК зависи от институционалната среда, която определя начина, по който се финансират иновативни
идеи. Не на последно място, търсенето на РК зависи от съществуващите индивидуални стимули за инвестиращите предприемачи. Индивидуалните стимули
се формират от всички фактори, които влияят върху решенията на индивидите
да започнат собствен бизнес, включително ставката, с която се облагат капиталовите печалби. Колкото по-висока е тя, толкова по-ниска е предприемаческата активност в икономиката и по този начин търсенето на РК е по-ниско.
Възможностите за развитие на рисково финансиране в България
могат да се търсят в няколко основни насоки. Приоритетна ос 3 на
Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентноспособността на
българската икономика 2007-2013 г.” („Конкурентноспособност”) е насочена към „Финансови ресурси за развитие на предприятията”. Цел на оста е
да се повиши инвестиционната активност и предприемачеството чрез развиване на финансови инструменти за финансиране на МСП, като например, осигуряване на достъп до рисков капитал.
34
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По две от областите на въздействие са предвидени интервенции за преодоляване недостига на предлагане на РК в страната. Първата е 3.1, насочена
към „Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг.” Инструментите за финансов инженеринг се изпълняват чрез създаването на Холдингов фонд, като ЕИФ (Европейски инвестиционен фонд) е определен за мениджър на Холдинговия фонд в рамките на инициативата JEREMIE (Joint
European Resources for Micro to Medium Enterprises). Холдинговият фонд избира
финансовите посредници, които ще предоставят финансовите продукти (микрокредитиране, гаранции, рисков капитал) на МСП. Бенефициенти по тази индикативна операция са фондове за РК, инвестиращи в МСП под формата на заеми
или дялово инвестиране в самите фирми.
Подпомагането ще се осъществи чрез осигуряване на средства и подкрепа
на фондовете за рисков капитал, които инвестират в МСП. Би могло да се споменат и останалите операции, които ще съдействат за увеличаване възможностите
за доставяне на финансов ресурс на МСП – 3.1.1 Подкрепа за предоставяне
на гаранции; 3.1.2 Подкрепа за предоставяне на микрокредитиране.
Друга област на въздействие 3.2. е предназначена за „Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България.”
Мрежата предоставя услуги за намиране на подходящ партньор и свързването
на МСП с бизнес ангели. Покриват се оперативните разходи на мрежата, включително цената на услугата по свързването, консултирането и обучението на
МСП. Бенефициенти по тази операция са организации, управляващи мрежа от
бизнес ангели.
JEREMIE цели да помогне за преодоляване липсата на достъп до рисков
капитал. Инициативата е стартирана през 2005 г. от ЕК чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Тя е специфичен финансов инструмент, с чиято помощ
средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на МСП, чрез фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. За усвояване на средствата е създаден, както вече споменахме, Холдингов фонд „Джереми България” ЕАД, а ЕИФ управлява средствата по JEREMIE от името и за
сметка на българското правителство.
Работи се по създаването на три подфонда за рисков капитал с помощта
на програмата JEREMIE:
- за подпомагане на проекти до 1,5 млн. евра за стартиращи фирми (venture
capital);
- за фирми в етап на растеж (growth equity);
- смесен инструмент за дългово инвестиране – между рисково финансиране и заем (mezzanine).
За България JEREMIE разполага с финансов ресурс в размер на 199 млн.
евра36. Холдинговият фонд осигурява 70% от средствата, а останалите 30%,
36
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МСП

МСП

Фиг. 6. Формиране на капитала на фонда за рисков капитал

37

ДЖЕРЕМИ
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Фиг. 7. Формиране на капитала на фонда за развиващи се компании38
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трябва да се набавят от фонд мениджърите. Парите ще се отпускат на микро и
МСП под формата на заем или дялово инвестиране в самите фирми.
Venture capital фондът ще стартира с капитал от 30 млн. евра, като 21 млн.
от тази сума са за сметка на JEREMIE, а останалите 9 млн. трябва да бъдат
осигурени от мениджъра (фиг. 6). Периодът на съществуване се предвижда да
е 10+2 години, а размерът на инвестицията – до 1,5 млн. евра на година в МСП.
Growth equity и mezzanine фондовете ще бъдат с капитал от по 60 млн.
евра, като половината от тази сума е осигурена от JEREMIE. Growth equity
фондът е за увеличаване на капитала и е предназначен за малки компании, които са в напреднало развитие, но имат нужда от собствен капитал. Фондът ще
разполага с 60 млн. евра, от които 30 млн. евра от JEREMIE и 30 млн. евра от
външни инвеститори.
Фондовете ще осигуряват дялово финансиране, гаранционно или друг вид
финансиране, въз основа на собствената си експертиза и конкурентни начала.
Първата крачка по ефективния старт на JEREMIE в България, бе обявата
на конкурс за избор на мениджъри на рисков фонд със средства по инициативата. През ноември 2010 и януари 2011 г. приключи набирането на заявления за
интерес на финансови посредници, които ще получат средства от Холдинговия
Фонд и JEREMIE за прилагането на финансовите инструменти. ЕИФ избра мениджърите на три рискови фонда, структурирани по JEREMIE. Neveq capital
partners ще управлява фонда за стартиращи малки компании venture capital,
Axxess Capital е избран за мениджър на фонда за компании в процес на растеж
growth equity, а Bulgaria Mezzanine Capital – за смесения инструмент между
дялови инвестиции и заеми mezzanine fund.39
За мениджъри на фондове за стартиращ капитал – seed fund са избрани
два фонда – Eleven и LaunchHub, които ще управляват капитал от 21 млн. евра,
осигурени по линия на JEREMIE и ще инвестират в МСП в техния най-ранен
етап на развитие.40 Очаква се фондовете да направят първите си инвестиции
през есента на тази година.
В заключение, успехът на фирмите и развитието на регионите зависи от
нивото на науката и технологиите, внедряването на иновации и наличието на
мотивирани предприемачи и квалифицирани специалисти. Дори и да съществуват посочените фактори, липсата на рисков капитал би затруднила реализирането на проектите на фаза „идеен проект”.
Достъпът до РК на малките стартиращи предприятия във всяка страна е
особено важно за създаване на динамична среда и растеж на икономиката, тъй
като при тези фирми липсва кредитна история за обезпечаване на средства от
банки и достатъчни парични потоци, за да финансират иновативната си дейност. Според анализ на МИЕТ, 32% от проектите на иновативни компании и над
39

http://www.mi.government.bg/bg/news/eif-izbra-menidjarite-na-tri-riskovi-fonda-po-jeremie-227.html,
30 септември 2011.
40
http://www.mi.government.bg/bg/news/eleven-i-launchub-shte-upravlyavat-siid-fondovete-poiniciativata-jeremie-633.html, 18 април 2012.

Статии

61

30% от тези за подобряване на технологиите и управлението в предприятията
пропадат поради липса на средства. Така осигуряването на достъп на предприемачите до РК е важна дългосрочна задача, като се има предвид влиянието,
което той оказва върху дейността на фирмите. Като цяло, инвестициите с
РК, имат значителен принос за доброто представяне и растежа на подкрепените с венчърен капитал дружества. По примера на САЩ, Великобритания и Италия, основните икономически ползи от РК се изразяват в цялостно развитие на
регионите, както и многократно надвишаване, дори в периоди на икономически
спад, на темповете на растеж в подкрепените с РК фирми в сравнение с останалите дружества по отношение на:
- растеж и развитие като цяло;
- създаване на работни места, особено от стартиращи фирми;
- развитие на нови технологии и защита на интелектуалната собственост;
- увеличаване на продажбите;
- увеличаване на износа;
- увеличаване на инвестициите.
Инвестициите с рисков капитал имат многостранно и положително въздействие върху местните икономики чрез създаване на работни места, увеличаване на заплатите на служителите, увеличени поръчки за местни доставчици, поголеми данъчни вноски, и други. Насърчаването на иновационния процес чрез
подобрен достъп на МСП до рисков капитал в страната е важна стъпка за
преодоляване на съществуващото изоставане спрямо развитите европейски икономики. Създаването на фондове за РК ще даде допълнителен
тласък на местната икономика, предвид положителния ефект, който те
имат за растежа и развитието на фирмите.
VENTURE CAPITAL FUNDS – NECESSARY INSTRUMENT
FOR THE DEVELOPMENT OF BULGARIAN ECONOMY
Assoc. Prof. Dr Yordan Yordanov, Eng Svetoslav Stamenov
Abstract
The aim of the present article is to study the importance of venture capital and outline its
contribution to the ensuring of steady growth of the economy. There are presented comparisons
following the example of developed countries such as the USA, Great Britain and Italy in
various periods. It has been found that SMEs and in general companies supported by venture
capital funds have higher growth in sales and revenues, a greater number of created workplaces,
as well as higher competitiveness and export growth rate. Based on the identified problem
areas of venture financing in Bulgaria there are outlined the opportunities offered by Operational
programme (OP) „Development of the competitiveness of Bulgarian Economy 2007-2013" and
the programme JEREMIE.
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ – НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БОЛГАРСКОЙ ЭКОНОМИКИ ИНСТРУМЕНТ
Доц. д-р Йордан Йорданов, инж. Светослав Стаменов
Резюме
В настоящей статье мы рассматриваем значение венчурного капитала и его значение для обеспечения устойчивого роста экономики. Предлагаются сопоставления примеров развитых стран – США, Великобритании и Италии в различные периоды. Установлено, что МСП и в целом фирмы, поддерживаемые фондами венчурного капитала, отмечают более высокий рост реализации и прибыли, рост рабочих мест, а также повышение
конкурентоспособности и темпа роста экспорта. На основе обозначенных проблемных
областей венчурного финансирования в Болгарии выявляются возможности, предоставленные оперативной программой (ОП) „Развитие конкурентоспособности болгарской
экономики 2007-2013 г.” и программой JEREMIE.
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ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В КАТЕГОРИЗИРАНЕТО
И ОТЧИТАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
Ас. София Илиева
Въведение
При търговията с финансови инструменти и тяхното първоначално отчитане е много важно да се определи в коя категория попада даден финансов
актив или пасив. От това зависи последващата оценка на инструмента, което,
от своя страна, влияе върху финансовия резултат на компанията.
Потребителите на финансовите отчети срещат трудности при класифицирането на финансовите инструменти. Целта на тази разработка е да се уточнят
различията в нормативната уредба и да се улесни категоризирането на финансовите инструменти. Постигането на поставената цел изисква да се решат следните задачи:
• на базата на съществуващите изисквания в нормативната уредба да се
изясни съдържанието и особеностите на категоризирането на финансовите инструменти;
• да се направи сравнителен анализ на действащите правила с тези, които
подлежат на приемане и прилагане, в сила от януари 2013 г.;
• да се разгледат специфичните въпроси, свързани с особеностите в категоризирането, оценката и отчитането на финансовите инструменти;
• въз основа на опита на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в изследваната област, да се направи опит за собствен
коментар относно приложимостта на последните при националните икономически условия и законодателство, а където е възможно да бъдат
предложени научнообосновани алтернативи.
Особености в категоризирането на финансовите инструменти,
според МСС 39
Съществуват редица нормативни изисквания, които объркват потребителите. Стандартите за изготвяне на финансови отчети са трудни за разбиране и
прилагане. Ето защо е важно да се синтезират основните особености на финансовите инструменти във вид, лесно разбираем за приложение от потребителите. За постигане на поставената цел се разглеждат правилата за категоризиране на финансовите инструменти, определени в различните нормативни актове,
прилагани в България. Съществуват различия между национални (СС 32 – Финансови инструменти) и международни правила (МСС 39 Финансови инстру-
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менти: признаване и оценаване) и тези, описани в професионалната литература.
Много от тях описват категоризация, различна от тази посочена в стандартите.
Редица автори1 разглеждат категориите финансови инструменти въз основа на
преди използвания като задължителен национален сметкоплан или на сега прилагания като примерен сметкоплан. Те уточняват съществуването на два вида
финансови инструменти:
- дългосрочни финансови инструменти и
- краткосрочни финансови инструемнти.
Авторите се ръководят от сметките, предствени в съответствие с националния сметкоплан и описват поотделно счетоводното третиране на всяка отделна сметка като вид категоризация. Този подход съществено се различава от
правилата в СС-32 и МСС 32, където е посочено, че финансовите инструменти
могат да бъдат:
- финансови активи;
- финансови пасиви;
- инструменти на собствения капитал.
Така определените видове финансови инструменти се категоризират в СС32 и МСС 39, като в МСС 39 значително по- задълбочено се разглеждат четири
категории финансови инструменти2:
А)Финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата и загубата. Това са финансови инструменти,
които могат да бъдат:
- класифицирани като държани за търгуване.
В тази категория се класифицират финансови активи или финансови пасиви, когато са придобити или възникнали с намерението да бъдат продадени или
закупени обратно в близко бъдеще, когато са част от портфейл от разграничими финансови инструменти, които се управляват заедно, с цел краткосрочна
печалба, или когато са признати като деривативи, които не са договор за финансова гаранция и не са определени като хеджиращи инструменти.
- класифицирани като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.
Идеята на тази категория е да се избегне счетоводното несъответствие
от оценяването на активите или пасивите и признаването на печалбите и загубите от тях на различни бази. Различията произтичат от факта, че някои предприятия са избрали модела „дата на търгуване” за признаването на своите финансови активи, а други предпочитат модела „дата на уреждане” за тяхното
отчитане. За тази цел активите, които са за търгуване, формират отделна категория от активите, определени за отчитане по справедлива стойност в печалба1

2

Вж. Божков, В., Л. Петров, Г. Илиев. Счетоводство. Академично издателство „Ценов” – Свищов, 2004, с. 353; Дочев, М. Счетоводство. Абагар, 2008, с. 438; Златков, Ив. Текущо счетоводно отчитане. Консулт, 2004, с. 185; Фурнаджиева, М. Счетоводство на предприятието. Софтрейд,
2006, с. 142; Илиев, Г. Корпоративно счетоводство. Академично издателство „Ценов” – Свищов,
2006, с. 213.
Вж. параграф 9 от МСС 39.
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та и загубата.3 Когато като база се прилага „дата на търгуване”, финансовите активи и пасиви се признават в категорията „класифицирани като
държани за търгуване”. Когато за база се прилага „дата на уреждане”,
финансовите активи и пасиви се признават в категорията „отчитани по
справедлива стойност в печалбата и загубата”.
Необходимо е да се съобрази обстоятелството, че когато финансови активи или финансови пасиви, признати в тази категория, се управляват като група,
то тяхната резултатност се оценява по справедлива стойност, в съответствие с
документалното управление на риска или инвестиционната стратегия.
Трябва да се има предвид, че инвестиции в инструменти на собствения
капитал, които нямат котирана цена на активен пазар и чиято стойност не може
да бъде надеждно определена, не могат да се определят като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.4
Задължително е предприятие, което класифицира финансовите активи и
финансовите пасиви в категорията отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, да оповестява как точно е удовлетворило тези условия.5
Б) Инвестиции, държани до падеж.
Според МСС 39, това са „недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания и фиксиран падеж, за които предприятието има положително намерение и възможност да задържи до падежа”. Разглеждайки СС-32 от НСФОМСП, е необходимо да се отбележи, че
съществува известно несъответствие между националните и международните
правила. МСС 39 изрично определя инвестициите, държани до падеж, като финансови активи. Докато СС-32 тълкува инвестициите, държани до падеж, и като
финансови пасиви: „финансови пасиви, които имат фиксирано или определяемо
плащане и фиксиран падеж. Тези пасиви предприятието има намерение и възможност да запази до падеж”. Това твърдение се поддържа от редица автори като
проф. Стоян Дурин6 и проф. Димитър Косев7. За проверка на твърдението е
направено изследване в счетоводната практика чрез преглеждане на 50 годишни финансови отчети (ГФО), в които няма информация за отчитането на финансови пасиви, държани до падеж. Това може би произтича от факта, че предприятията, които търгуват с финансови инструменти са основно публичните компании, които от 2005 г. са задължени да прилагат МСФО. А според международните правила, инвестициите, държани до падеж, се определят като финансови
активи. Ето защо тук се отделя внимание на правилата, описани в МСС, които
гласят, че за да се признае един финансов актив като инвестиция, държана до
падеж, той трябва да отговаря на следните условия:
3
4
5

6
7

Вж. МСС 39, Насоки за прилагане (НП) 53.
Вж. параграф 46, НП 80 и НП81 от МСС 39.
Вж. параграф 9 – 11, Б4 от Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7: Финансови инструменти: Оповестяване.
Вж. Дурин, С., Д. Дурина. Счетоводство на предприятието. Форком, С., 2002, с. 82.
Вж. Косев, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Софтрейд, С., 2006, с. 122.
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- да има положително намерение да държи до падеж инвестицията във
финансов актив с фиксиран падеж;
- да е дългов финансов инструмент с променлив лихвен процент, който
може да изпълни критериите за инвестиция, държана до падеж.
Това означава, че договорното взаимоотношение определя сумите и датите на плащане на притежателя, т.е. ако вечен дългов финансов инструмент (безсрочни облигации) съдържа лихвени плащания за неограничен период, инструментът не може да се класифицира като държан до падеж, защото няма дата
на падеж.
Това изискване на стандарта утвърждава обстоятелството инструментите на собствения капитал да не се класифицират като държани
до падеж, защото имат неограничен срок и сумите, които притежателят може да получи, варират по начин, който не може да се определи
предварително.
Значителният риск от неплащане не е определящ при класифицирането на
дадена инвестиция като държана до падеж. Важното е договорните плащания
да са с фиксирани или определяеми плащания и да са покрити останалите критерии за избора на тази категория. Освен значителния риск от неплащане, предприятието не взема предвид и „бедствения сценарий”, който е много малко вероятно да настъпи. Това е една хипотеза, която не е определяща при вземане на
решение от предприятието да задържи инвестицията до падеж.
Критериите се покриват от финансов актив, който може да бъде платим
при поискване от емитента. Това означава, че емитентът само ускорява падежа на актива, а това не е обстоятелство, което ще попречи на предприятието да
го класифицира в тази категория. Това, което се яваява пречка, не е ускоряването на падежа, а възможността притежателят да възстанови в значителна степен балансовата стойност на актива.
Освен изброените до тук обстоятелства, трябва да се има предвид и фактът,
че предприятието не може да класифицира финансови активи като държани до
падеж, ако през текущата или предходните две финансови години е продало или
прекласифицирало значителна част от инвестициите си, държани до падеж, преди да е настъпил техният падеж. Изключение от правилото се прави за активи,
които са близо до падеж или до датата на изкупуване (по-малко от 3 м.), или
когато предприятието е събрало в значителна степен първоначалната главница
по сделката.
Продажбите преди падежа не повдигат въпроса за намерението на предприятието да държи други инвестиции до падежа, ако те се дължат на някои от
следните обстоятелства:
а) значително влошаване кредитоспособността на емитента;
б) промяна в данъчното законодателство;
в) голяма бизнескомбинация, която изисква продажбата или прехвърлянето на инвестиции, държани до падеж;
г) промяна в законовите или регулаторни изисквания на позволената инвестиция или максимално ниво на инвестициите, държани до падеж;
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д) регулаторни изисквания за капитал в съответния икономически сектор,
които карат предприятието да свие дейността си като продаде част от
инвестициите си, държани до падеж.
е) нарастване на рисковите тегла на инвестициите, държани до падеж, което кара предприятието да продаде част от тях, за да намали рисковобазирания регулаторен капитал.
Освен описаните до тук обстоятелства, условията, които могат да докажат, че предприятието няма положително намерение или възможност да държи
инвестицията до падеж, са, че предприятието:
- няма финансови ресурси, за да продължи да финансира инвестицията до
падеж;
- е обект на съществуващи правни или други ограничения, които могат да
попречат на намерението му да задържи финансовия актив до падеж.
Трябва да се има предвид, че предприятието оценява своето намерение да
задържи инвестициите си до падеж не само при първоначалното им признаване,
но и на всяка следваща балансова дата.8 Това оказва влияние и върху оценката на
актива. За повечето финансови активи справедливата стойност е по-подходяща
оценка за отчитане, но инвестициите, държани до падеж, са изключение. За тях
по-добрата база за отчитане е амортизираната стойност, но само ако предприятието има положително намерение и възможност да задържи инвестицията до
падеж. В противен случай това правило не е валидно. От тук може да се направи
извод, че класификационните критерии оказват влияние не само върху избора на
отчетна категория, но и върху оценката на финансовите активи.
Ако се разгледа практиката, се констатира фактът, че предприятията, структурирани като договорни фондове, избягват да класифицират финансовите си активи в тази категория. Това произтича от обстоятелството, че те не успяват да
изпълнят условията, посочени в МСС 39 за инвестиции, държани до падеж. Ако
взаимните фондове класифицират финансови активи в тази категория и впоследствие не успеят да изпълнят изискванията на значителна част от класификационната група, те трябва да премахнат или прекласифицират всички останали активи
извън групата на инвестициите, държани до падеж. При това в следващите отчетни периоди те нямат право да класифицират активите си в тази категория. Ето
защо, договорните фондове предпочитат да избягват посочената категория и
включват притежаваните от тях финансови активи в останалите групи.
В) Кредити и вземания
Това са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, които не се котират на активен пазар.
Изключение от правилото са тези кредити и вземания, които:
- предприятието възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще;
- са признати от предприятието като на разположение за продажба;
- предприятието няма да има възможност да възстанови в значителна
степен цялата – първоначална инвестиция.
8

Вж. НП 25 на МСС 39.
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Участие придобито в пул от активи, като, например, участие във взаимен
фонд или друг подобен такъв не е кредит или вземане, защото подобен вид
инвестиции се котират на активен пазар, следователно, не могат да се включат
в категорията кредити и вземания.
Г) Финансови активи на разположение за продажба
Това са недеривативни финансови активи, които не попадат в някоя
от определените по-горе категории. Т.е. не са класифицирани като кредити
и вземания; като инвесиции, държани до падеж; или като финансови активи,
отчитани по справеделива стойност в печалбата или загубата.
Към така разгледаните категории се придържат редица автори9 в своите
разработки, което дава основание да се счита, че подходът, приложен в счетоводните стандарти дава една по-ясна и точна представа за категоризирането
на финансовите инструменти не само в теорията, но и като приложение в практиката.
Част от авторите предлагат друга категоризация, като твърдят, че тя е
взаимствана от СС-32 и СС 3910. Според тях, категориите финансови инструменти биват:
- търгуеми инвестиции;
- инвестиции, налични за продажба;
- инвестиции, държани до падеж.
Те подобно на други автори се придържат към примерния национален сметкоплан и обвързват категоризирането на финансовите инструменти с текущото
им счетоводно отчитане. Но основният проблем даден финансов инструмент в
коя категория попада, остава. Това затвърждава авторовото мнение, че подобно представяне на информацията затруднява още повече инвеститорите в практиката.
Един от най-често срещаните проблеми пред потребителите на финансова
информация е отъждествяването на трите най-често използвани категории: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата
държани за търгуване, и финансови активи, обявени за продажба. По-голямата
част от инвеститорите не разграничават посочените категории и ги възприемат
като една и съща. За да се улеснят потребителите в различията между финансовите активи отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, от
държаните за търгуване и тези обявени за продажба, същите са представени в
таблица 1.

9

Вж. Генов, Сл. Счетоводство на предприятието,. Геа Принт, 2009, с. 177;
Божков, В., Д. Крумова, Р. Симеонова, Цв. Цветков. Финансово счетоводство. Абагар, 2009, с.
173;
Тодоров, Г., В. Георгиев, Н. Бакалов, З. Михайлова, Счетоводство на предприятието. Стено,
2009, с. 157.
10
Вж. Радонов, Д., Г. Проданов, В. Христов, Счетоводство на предприятието II част. Сиела, 2006,
с. 146.
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Таблица 1
Различия между категориите финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в печалбата и загубата, финансови активи,
държани за търгуване, и финансови активи, обявени за продажба
Критерии за разграничаване
Категории
финансови
активи

период
на
притежаване

първоначано
признаване

база за
оценяване

преоценки
между двете
дати

възможности
за
прекласификация

доход от
инвестицият
а

видове
портфейл

Краткосрочен
план

По
справедлива
стойност, без
да се
включват
преките
разходи по
сделката.

Дата на
уреждане

Текущ приход
или разход,
който се
признава в
Отчета за
доходите

Не може,
отписва се, ако
не отговаря на
условията
според
параграфи
(105Б, в)

Продажба с
цел
получаване на
краткосрочна
печалба

Търговски
(оборотен)
портфейл

Финансови Краткосрочен
активи,
държани за план
търгуване

По
справедлива
стойност, без
да се
включват
преките
разходи по
сделката.

Дата на
търгуване

Текущ приход
или разход,
който се
признава в
Отчета за
доходите.

Кредити и
вземания

Продажба с
цел
получаване на
краткосрочна
печалба

Търговски
(оборотен)
портфейл

Финансови Дългосрочен
активи,
обявени за план
продажба

По
справедлива
стойност,
плюс преките
разходи по
сделката

Дата на
уреждане

Резерв (друг
всеобхватен
доход), който
се признава в
Отчета за
собствения
капитал и в
Отчета за
всеобхватния
доход

Инвестиции,
държани до
падеж

Задържане на
актива в
обозримо
бъдеще с цел
получаване на
дивиденти от
направената
инвестиция

Инвестиционен портфейл

Финансови
активи,
отчитани
по
справедлива
стойност в
печалбата
и загубата

Таблицата е създадена въз основа на правилата описани в МСС 39.
Благодарение на посочените критерии, счетоводителите и потребителите на
информацията могат да определят в коя категория попада даден финансов инструмент. Характеризирането му в определена група финансови активи улеснява последващото му счетоводно отчитане и подпомага инвеститорите при вземането на
инвестиционни решения. От тяхна гледна точка финансовите активи, обявени за
търгуване, попадат в търговския портфейл на предприятието, а тези, обявени за
продажба, се включват в инвестициония портфейл на същото. Ето защо, за инвеститорите тази категоризация е много важна. Тя им помага за бъдещите инвестиционни планове на дружеството. Това обуславя връзката между процеса на категоризирането, счетоводното отчитане и инвестирането на финансовите инструменти.
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Особености в категоризирането и отчитането
на финансовите инструменти според МСФО 9
Освен вече регламентираните изисквания във връзка с класификацията,
Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува проект
за нов стандарт МСФО 9: Финансови инструменти, който предстои да замени
настоящия МСС 39, в сила от януари 2013 г. Причината е, че много от потребителите на финансови отчети са споделили пред Борда по международни счетоводни стандарти (БМСС), че досегашните изисквания са трудни за разбиране и
прилагане. Ето защо, Бордът започна разработването на стандарт, който улеснява прилагането на нормативните изискванния по отношение на финансови инструменти. Във връзка с категоризацията в новия проект11 се посочват само
две групи финансови инструменти:
• финансови активи и
• финансови пасиви.
Това систематизиране на инструментите води до опростяване на останалите изисквания, свързани с тях. Задоволството от постигнатото улеснение на
правилата в стандарта се изразява още по време на обсъжданията на предложението. Това, от своя страна, налага опростяване на дефинициите за посочените две категории.
Според МСФО 9, финансовите активи представляват парични средства,
част от собствеността на предприятието, или договор, който дава правото на
едно предприятие:
- да получи парични средства или друг финансов инструмент от друго
предприятие или
- да размени други финансови инструменти при потенциално благоприятни условия с друго предприятие.
Новото определение за финансови активи налага нова дефиниция и на понятието финансови пасиви. Според проекта,12 те представляват договор, който
налага на едно предприятие задължението:
- да предостави парични средства или друг финансов инструмент на друго предприятие или
- да размени други финансови инструменти при потенциално неблагоприятни условия с друго предприятие.
Тази нова характеристика на финансовите инструменти е основополагаща
за тяхната категоризация. Освен дефиниции на двете понятия, в проекта на
МСФО 9 е въведена и нова класифицикация на финансовите активи. По този
начин досегашните четири категории се свеждат до две:
1) финансови активи, които впоследствие се оценяват по амортизирана стойност;
2) финансови активи, които впоследствие се оценяват по справедлива стойност.
11
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Това означава, че ако дадено предприятие е избрало да отчита своите
финансови активи в една от двете категории, то трябва да следва избраната си
политика и да отчита всичките си финансови активи или по справедлива стойност или по амортизирана стойност. В зависимост от модела, по който е избрало да отчита своите финансови активи, предприятието има право на избор в коя
категория от изброените по-долу да ги включи:
Група 1. Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност (financial
assets at amortised cost (AC)).
Група 2. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (financial assets at fair value through profit or
loss (FVPL).
Група 2А. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг
всеобхватен доход (financial assets at fair value through other
comprehensive income (FVOCI)).
Ако предприятието е избрало модела на справедливата стойност, то има
право на избор по отношение на отчитането на промените в пазарните оценки на
активите. Проектът на стандарта дава право на избор преоценките в справедливата стойност да се отчитат като печалба и загуба в Отчета за доходите или
да се включват като друг всеобхватен доход в Отчета за всеобхватния доход.
Това поражда въпроса преоценките на кои финансови активи формират друг
всеобхватен доход? Правилата, залегнали в МСФО 9, дават еднозначен отговор на поставения въпрос. Проектът определя, че в групата на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, се включват
финансови инструменти, които отговарят на следните условия:
1. да са инвестиции в капиталови инструменти;
2. да са инвестиции, които не са „държани за търгуване”;
3. да е предприятие, избрало да представи промени в справедливата стойност в друг всеобхватен доход (OCI).
Освен горепосочените изисквания, трябва да се има предвид, че класифицирането в тази категория е позволено само при първоначалното признаване на
финансовите активи и този избор е неотменим.
Ето защо, познаването на класификационните критерии е много важно за
потребителите на финансова информация. Категоризирането на финансовите
инструменти в една или друга група определя последващото отчитане на признатия актив и характеризира инвестиционния портфейл на предприятието.
Напоследък, с разрастването на икономическата криза предпочитани инструменти за инвестиране са тези, които впоследствие се отчитат по амортизирана стойност. Това се налага от факта, че финансовата обстановка продължава да се влошава и справедливите стойности на финансовите инструменти носят значителни загуби за инвеститорите, които се опитват да избегнат затрудненото положение като търгуват с финансови активи, отчитани по амортизирана стойност. Ето защо е необходимо да се познават правилата, залегнали в новия проект за стандарт по отношение на финансови инструменти, отчитани по
амортизирана стойност. В него е посочено, че за да признае едно предприятие
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финансовите си инструменти като отчитани по амортизирана стойност, те трябва да отговарят на следните изисквания:
- да са инструменти, притежаващи характеристиките на кредити (заеми);
- да са инструменти, отчитащи се по амортизирана стойност, според основната мениджърска политика.
Ако не са спазени посочените критерии, финансовите инструментите се отчитат по справедлива стойност. Както вече уточнихме, това в условията на криза не
е подходящо за предприятието. Ето защо, всяко инвестиционно дружество се стреми да отговори на посочените критерии, за да запази избрания модел на счетоводна политика и в бъдеще. Не бива да се пропуска фактът, че посочените изисквания
са сведени до минимум. Това, от своя страна, допълнително улеснява отчитането
на финансовите инструменти в тази категория и затвърждава мнението, че тя ще
се превърне в предпочитан вариант за значителна част от предприятията.
Необходимо е да се обърне внимание и на последващото оценяване на
финансовите активи, които се отчитат по амортизирана стойност. Проектът е
поставил две условия, които трябва да са изпълнени едновременно, за да могат да се преоценят активите от тази категория.
- На първо място, трябва финансови активи да се притежават до събиране на парични потоци по договора.
- На второ място, трябва паричните потоци от сделката да са израз на
плащанията не само на главницата, но и на лихвата по договора.
Ако не са спазени посочените условия, финансовите активи се преоценяват по справедлива стойност. Това, от своя страна, означава прекласификация
на финансовите инструменти и смяна на счетоводната политика на предприятието. Такава драстична промяна едва ли би се отразила добре на инвеститорите,
ето защо се препоръчва да се спазват изискванията на стандарта.
Въпреки, че промените все още не са приети, идеята е ясна: да се замени
сега действащия МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване”, с
МСФО 9 „Финансови инструменти”. В новия проект прекласификацията на финансови активи е предвидена като възможност само ако предприятието промени своя бизнес модел. По отношение на финансови пасиви прекласификация не
е възможна. Въпросът за тяхното отчитане и признаване не е финализиран, все
още се обсъжда и се очаква да продължи. Това, от своя страна, не пречи на
конкретизирането на правилата за оценката на финансовите инструменти.
Във връзка с оценяването и първоначалното им признаване, разпоредбите
на МСФО 913 са конкретни. Според проекта, финансовите активи се оценяват
първоначално по справедливата стойност плюс разходите по сделката. Изключение от правилото са финансови активи по справедлива стойност в печалбата
или загубата (FVPL), за които при определяне на първоначалната им стойност
разходите по сделката не се добавят, а се отчитат като текущ разход.
Преглеждайки проекта на МСФО 914 по отношение на правилата за обезценка на финансовите активи е уточнено, че финансови активи, отчитани по
13
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амортизирана стойност подлежат на обезценка, докато финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата не подлежат на обезценка. Тук се забелязва промяна във връзка с досегашните правила, залегнали
в МСС 39. В действащия сега стандарт е посочено, че на обезценка подлежат
всички финансови активи, с изключение на финансовите активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата и загубата. Това означава, че финансовите
активи, обявени за продажба, които се оценяват по справедлива стойност, също
подлежат на обезценка. Тъй като проектът улеснява правилата като намалява
видовете категории, е нормално да има известни различия с досегашните правила. Това естествено може да се оцени положително от гледна точка на опростените изисквания, с които ще работят потребителите.
Освен правилата за обезценка, в проекта за стандарт се разглеждат и критериите за преоценка на финансови активи. Отчетените приходи и разходи във
връзка с тях се признават в печалбата или загубата на предприятието. Изключение от правилото правят финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, при които приходите и разходите от стопанските
операциите, свързани с тях, се признават в друг всеобхватен доход.
За да се улеснят потребителите на финансовите отчети в характеристиките и различията между новите категории финансови инструменти описани в
МСФО 9, същите са представени в таблица 2.
Таблица 2
Различия между категориите финансови инструменти в проекта
за стандарт МСФО 9: Финансови инструменти
Категории финансови инструменти
Критерии за
финансови активи
разгранифинансови активи, които впоследствие се
финансови активи,
чаване
оценяват по справедлива стойност
които впоследствие се
оценяват по
финансови активи,
финансови активи,
амортизирана
отчитани по справедлива отчитани по справедлива
стойност
стойност в печалбата или стойност в друг
Определение

загубата

всеобхватен доход

А) да получи парични
средства или друг
финансов инструмент от
друго предприятие, или
Б) да размени други
финансови инструменти
при потенциално
благоприятни условия с
друго предприятие.

А) да получи парични
средства или друг
финансов инструмент от
друго предприятие, или
Б) да размени други
финансови инструменти
при потенциално
благоприятни условия с
друго предприятие.

А) да получи парични
средства или друг финансов
инструмент от друго
предприятие, или
Б) да размени други
финансови инструменти при
потенциално благоприятни
условия с друго
предприятие.

финансови пасиви

А) задължението
да предостави парични
средства или друг
финансов инструмент
на друго предприятие,
или
Б) да размени други
финансови
инструменти при
потенциално
неблагоприятни
условия с друго
предприятие.
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Условия за
признаване

ако не са спазени
посочените критерии за
останалите категории,
финансовите
инструментите се
отчитат по справедлива
стойност в печалбата и
загубата.

1. да са инвестиции в
капиталови инструменти;
2. да са инвестиции,
които не са „държани за
търгуване”;
3. да е предприятие,
избрало да представи
промени в справедливата
стойност в друг
всеобхватен доход.

1. да са инструменти,
притежаващи
характеристиките на
кредити (заеми);
2. да са инструменти,
отчитащи се по
амортизирана стойност,
според основната
мениджърска политика.

в процес на обсъждане

Прекласификация

предвидена като
възможност само ако
предприятието промени
своя бизнес модел и
отчита всичките си
финансови активи , като
отчитани по
амортизирана стойност

предвидена като
възможност само ако
предприятието промени
своя бизнес модел и
отчита всичките си
финансови активи като
отчитани по
амортизирана стойност

предвидена като
възможност само ако
предприятието промени
своя бизнес модел и отчита
всичките си финансови
активи като отчитани по
справедлива стойност

не е възможна

Първоначално
оценяване

по справедливата
стойност без разходите
по сделката

по справедливата
стойност без разходите
по сделката

по справедливата стойност
плюс разходите по сделката

по справедливата
стойност, плюс
разходите по сделката

Преоценки

Текущ приход или
разход, който се
признава в Отчета за
доходите.

Друг всеобхватен доход,
който се признава в
Отчета за всеобхватния
доход.

в процес на обсъждане

Обезценка

не подлежат на
обезценка

не подлежат на
обезценка

1. трябва финансови активи,
да се притежават до
събиране на парични потоци
по договора
2. трябва паричните потоци
от сделката да са израз на
плащанията не само на
главницата, но и на лихвата
по договора*
*Двете условия, трябва да са
изпълнени едновременно за
да могат да се преоценят
активите от тази категория.
подлежат на обезценка

в процес на обсъждане

Таблицата е създадена въз основа на правилата, описани в проект
за стандарт МСФО 9.
Сравняването на проекта и новите правила с досегашните разпоредби на
Международен счетоводен стандарт 39 води до заключението, че няма принципни различия между тях. Целта на новия проект за стандарт е да опрости
изискванията на досегашния, а не да го променя изцяло. Запазени са правилата
за първоначалното признаване на финансови активи и финансови пасиви в предприятието, които гласят, че се извършват по справедлива стойност, плюс преките разходи по сделката, с изключение на финансови инструменти, отчитани по
справедлива стойност в печалбата и загубата.
Особености в отчитането на финансовите инструменти
При първоначалното признаване на финансовите инструменти трябва да
се съблюдават и изискванията, посочени в стандарта по отношение на базите
за оценяване на покупките и продажбите на финансовите активи. Те са две:
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• дата на търгуване;
• дата на уреждане.
Датата на търгуване е тази, на която предприятието се ангажира да купи
или продаде актив.15 Отчитането на тази дата се отнася за признаването на
актив, който трябва да се получи на датата на сделката и отписването на актив
или признаването на вземане на същата дата.
Датата на уреждане е тази, на която се прехвърля фактическото право на
собственост върху актива. Това означава, че активът започва да се признава в
предприятието на датата, на която е получен. При отписването на актив, формираната печалба или загуба от сделката се признава в деня, в който активът е
прехвърлен на друго предприятие.
Всяка промяна в справедливата стойност на актива между датата на търгуване и датата на уреждане се третира по следния начин:
- за активи, отчитани по цена на придобиване (кредити и вземания) или по
амортизирана стойност (инвестиции държани до падеж), не се признава
промяната в стойнността;
- за активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата,
разликата в стойността се отчита като текущ приход или разход и се
признава в отчета за доходите;
- за активи, класифицирани на разположение за продажба, разликата в
справедливата стойност между двете дати се отчита като резерв и се
признава в отчета за собствения капитал.
Трябва да се има предвид, че за активи, отчитани на дата на търгуване,
няма право да се начисляват лихви до датата на уреждане, когато се прехвърля
фактическото право на сбственост.
Пример: Предприятие Х на 15.10.20ХХ г. дава на инвестиционен посредник поръчка за продажбата на 1000 бр. акции, по борсов курс 10,30 лв. Акциите
са класифицирани от предприятието като държани за търгуване и тяхната балансова стойност възлиза на 9,50 лв. На 18.10.20ХХг. борсовата цена на акцията е 10,10 лв. Посредникът изпълнява поръчката и приключва сделката на
25.10.20ХХ г., когато борсовата цена на една акция е 9,10 лв. Сумата от сделката постъпва по разплащателната сметка на предприятие Х на 25.10.20ХХ г. За
сделката на посредника се дължи комисионна в размер на 500 лв.
1. Ако предприятието е възприело дата на търгуване, като база за признаване на финансовите си активи, следва да се съставят следните счетоводни статии:
- на 15.10.20ХХг. (дата на търгуване)
Дт с/ка Разчети с контрагенти, свързани с финансови операции
Кт с/ка Финансови активи, държани за търгуване
Кт с/ка Приходи от операции с финансови активи
- на 18.10.20ХХг. няма счетоводни записвания
- на 25.10.20ХХг. (дата на уреждане)
15

Вж. НП 55 от МСС 39.

10 300
9 500
800
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Дт с/ка Разплащателна сметка в лева
9 800
Дт с/ка Разходи по сделки с финансови инструменти
500
Кт с/ка Разчети с контрагенти, свързани с финансови операции 10 300
2. Ако предприятието е възприело дата на уреждане, като база за признаване на финансовите си активи, следва да се съставят следните счетоводни статии:
- на 15.10.20ХХг. (дата на търгуване) – трябва активът да се преоцени
и разликата в справедливата му стойност да се отчете като текущ
приход или разход.
За преоценката:
Дт с/ка Финансови активи, държани за търгуване
Кт с/ка Приходи от преоценка на финансови активи

800
800

- на 18.10.20ХХг. няма счетоводни записвания
- на 25.10.20ХХг. (дата на уреждане)
Дт с/ка Разплащателна сметка в лева
Дт с/ка Разходи по сделки с финансови инструменти
Кт с/ка Финансови активи, държани за търгуване

9 800
500
10 300

При датата на уреждане, предвид извършваните преоценки, трябва да се
съобрази в коя категория финансови активи е признат финансовият инструмент.
Както вече се уточни, активи, отчитани в категорията на кредитите и вземанията и инвестиции, държани до падеж, стандартът забрананява да бъдат преоценявани при тяхното отписване.
Тези правила не са уточнени в проекта на МСФО 9: Финансови инструменти, но имайкии предвид изискванията за признаване на финансови активи вероятно и тази практика на досегашния МСС 39 ще се запази. Моделът на двете
бази за оценяване не търпи критики от практиката и това дава основание да се
смята, че ще продължи да се използва и след влизането в сила на новия МСФО
9. По мнение на автора той е подобрена и улеснена версия на МСС 39 и се
препоръчва неговото приемане и прилагане с по-ранна дата.
Заключение
В обобщение на посочените критерии трябва да се уточни, че доброто
познаване на стандартите дава възможност за вземането на правилни практически решения. Много от участниците на пазара са затруднени от досегашните
изисквания. Направеният синтез на действащите и предстоящите правила има
за цел да улесни потребителите на финансови отчети и да им даде един по-ясен
поглед върху разглежданата проблематика. Категоризирането на финансовите
инструменти е от съществено значение при определянето на инвестиционните
цели на предприятието от гледна точка на постигане на положителни финансови
резултати. Ето защо се препоръчва опростяване на досегашните правила. Това
е постигнато в новия проект за стандарт МСФО 9: Финансови инструменти.
Неговите нормативни изисквания са сведени до минимум и подпомагат по-лес-
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ното възприемане на проблематиката. Не бива да се пропуска фактът, че той
се очаква да влезе в сила от януари 2013 г. До тогава продължават да се прилагат досегашните правила. Като резултат от това проучване се налага фактът,
че вярното и точно представяне на финансовите инструменти в определена категория определя добрите финансови резултати на предприятието.

ON SOME PECULIARITIES IN THE CLASSIFICATION
AND ACCOUNTIUG OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Assist. Prof. Sofia Ilieva
Abstract
In the present article there are examined and discussed the problems, which users of
financial information face in connection with the classification and accounting of financial
instruments. It has been found that there exist a number of normative requirements which
confuse users. That is why particular attention is paid to the difficulties connected with the
comprehension and the application of former rules. There has been made a comparison between
IAS 39 and the project for the standard IFRS 9, which is expected to come into force in 2013.
There is drawn the conclusion that the purpose of the new project for the standard is to
simplify the requirements of the former, rather than alter it completely. The author’s view is that
it is an improved and facilitated version of IAS 39 and it is recommended that it should be
adopted and applied at an earlier date. That in its turn will lead to better financial results for
companies which are dependent on the changes in the classification of financial instruments.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КАТЕГОРИЗАЦИИ И УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Асс. София Илиева
Резюме
В настоящей статье рассматриваются проблемы, стоящие перед потребителями финансовой информации в связи с категоризацией и учетом финансовых инструментов. Установлено, что налицо ряд нормативных требований, для потребителей недостаточно понятных. Поэтому особое внимание мы уделяем трудностям, связанным с пониманием и применением существующих правил. Проведено сопоставление между МСС 39 и проектом
стандарта МСФО 9, который должен вступить в силу с 2013 г. Мы приходим к выводу, что
цель нового проекта стандарта в том, чтобы упростить требования предыдущего, не меняя
его полностью. По нашему мнению, новый стандарт является улучшенной и облегченной
версией МСС 39, и можно рекомендовать его более ускоренное вступление в силу и применение. Это со своей стороны приведет к лучшим финансовым результатам компаний, зависящих от изменений в категоризаци финансовых инструментов.
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THE FORMING OF A COSTS CONTROLLING SYSTEM
AS AN ELEMENT OF THE POLICY OF PROVIDING
BALANCED SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT
Tatyana Odintsova, Ph. D., associate professor
Sevastopol national technical university,
Sevastopol, Ukraine
The competitive ability and balanced sustainable enterprise development, in the
first place, suppose the perspective business attractiveness, which is determined by
the corporate social responsibility and the development strategy, which is aimed at
long-term steadiness, development and harmonious existence in the economical sphere,
nature and community. It is these characteristics that to great extent determine the
investor’s trust to the company and that are considered as the long-term factors of
creating the cost, thus being capital making.
An important condition of the competitive ability and the stable enterprise
development is optimization of the inner processes, which provide the creation of the
cost and the achievement of the strategic targets of the business. To such processes,
firstly, the formulation and regulation of the costs can be referred. When building an
effective system of controlling the costs it is reasonable to use modern methods and
approaches, that can help to integrate management functions and gain the purposefulness
of such system working.
Such an approach is used fully in the sphere of controlling, which is one of the
subsystems of enterprise management, which provides data, methodical and
organisational-technological support of control process. Estimating the quality of
fulfilment and the mechanism of interaction of primary control function, controlling
provides its coordination and integration, perception, regulation and submission of
administrative processes to the common vector of enterprise development and helps
to transfer management to another qualitatively higher level.
Controlling can be referred to the number of the most perspective directions in the
field of functional, institutional and tool maintenance of corporate governance system as
it flexibly enters this system and supports a strategic orientation of the enterprise
development. Within the controlling limits can be united such functions of management,
as targeting, planning, accounting and costing, monitoring and control, data flows, regulation
and analysis. Thus the majority of authors emphasize that controlling doesn’t substitute
these functions, and connects them together, integrates and coordinates, provides an
estimation of quality of their performance, data, methodical and technological support.
Controlling performs those tasks which are not solved or are solved in insufficient degree
within the limits of other management functions, in particular:
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- Gives an estimation to the internal and external environment, an estimation
and the coordination of the business and management purposes;
- Estimates rationality and quality of the control system, its correlation to the
purposes of the enterprise activity;
- Forms recommendations to the management organization using new
technologies;
- Estimates the methods applied at the management functions’ realization, and
recommends expedient methods, tools and procedures;
- Forms new vision of management objects and its functional spheres in the
context of actual management concepts and enterprise purposes;
- Defines information requirements in the management outline and directions to
develop the internally information environment of the enterprise;
- Makes a reflection, i.e. comprehension, judgement and the further estimation
of administrative decisions, and also chooses (recommends) criteria for such
estimation;
- Offers methods of coordinating the managers’ actions and the actions of
interfunctional administrative teams in the course of development, judgements,
coordination and acceptances of administrative decisions;
- Comments on the economic information and recommends possible options of
accepted decisions, does an internal consulting at all stages connected with
the decision acceptance and its realization.
Modern concepts of controlling define its importance for maintenance of
competitiveness and the balanced sustainable enterprise development. A purpose of the
enterprise is than optimisation of financial and economic indicators (profit, profitability,
cash flow, value of business), more maintenance of long-term appeal, image and trust to
it from a wide range of interested people – the states, owners, creditors, workers, social,
ecological institutions, local community and so forth. In order to achieve such sustainability
complex approach to economic efficiency, ecological safety and social responsibility of
business is required. Such approach is organically enter and can be used in the controlling
environment, which helps a control system to focus on achieving purposes when forming
the information, necessary for their choice and the coordination, definition of achievement
criteria, quantitative and quality estimation.
On the basis of the analysis of some authors’ researches, it is possible to allocate
the most significant concepts of controlling to which, in particular, can be referred:
1. The registration concept (the beg. of ХХ century) according to which the
controller registers useful for management information, and represents it to the
management in the form of the reports which are different from the accounting.
2. The registration-analytical concept (the end of 20s – the beg. of. 30s) is
historically connected with intensive development of the managerial accounting which
is considered as the effective tool to manage the company. The information given by
the controller, gets analytical character and is supplemented with recommendations,
and controlling practically does not differ from the management accounts.
3. The concept, focused on furnishing of the relevant information (70s), develops
the previous concepts and still places emphasis on information function of controlling.
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Its key problem is to provide management with the information to plan, accept and
advance decisions, and also to control their execution.
4. The concept of internal firm integration (70s) has arisen simultaneously with
the ABCS (Automated Business Control System) and the idea to integrate manufacture,
stocking, merchandising and, later, researches and projects. It is based on new
possibilities of the information processing, given by computer technics and assumes
integration within the limits of controlling plans and enterprise budgets among its
organizational units within the limits of the basic functional directions of activities.
5. The concept of planning and control, focused on financial result (the end of 70s) is
also connected with the processes of aggravation of competition and understanding the
necessity to pass on to the new organizational structures in business. It combines a target
orientation of controlling – provides management with profit at sufficient level of liquidity,
as well as an accent on certain functions in a control system – planning and control,
providing their mutual coordination and realisation at strategic and operative level.
6. The concept focused on management process coordination (the end of 70s –
90s). Controlling carries out coordination of management actions in a control system,
co-ordinates subsystems of planning, control, organisation, data support and staff
administration.
7. The coordination-navigating concept (the end of 80s – the beg. of 90s). In this
concept the basic reference point for management are the key indicators of the
effectiveness that enter into four blocks of the system with balanced estimated indicators
(BSC). Thus the prime role in controlling referres to a correct choice, measurement
and balancing of strategic and operative indicators that will provide steady and effective
goal achievement. Controlling is considered as the navigation system for management.
8. The concept focused on creation of the value added (90s). In this concept the
emphasis is put on a target orientation of the system and controlling positions as an
additional function of administrative process which initiates actions on creating add
value and helps to orientate on this purpose achievement (it is allocated with so-called
incentive function).
9. The concept of administration rationality (the end of 90s – the beg. of 2000)
as the administration rationality can be insufficient because of an impact error of the
managers from the enterprise purposes or errors in work, recognition of possible
irrational actions of managers, their reduction and removal, i.e. administration support
from the point of management „correctness” becomes the primary goal of controlling.
10. The concept focused on introspection of accepted decisions (2000). Decisionmaking assumes a choice which always contains risk of an error, therefore controlling
aims at introspection of the accepted decisions – it is necessary to analise them from
various points of view, to impeach and to analyze if they satisfy the purposes and
correctness of a choice from possible alternatives. In this case the reflective function
becomes important which assumes comprehension and judgement of decisions and
coordination of people’s actions in decision-making process.
11. The concept of strategic navigation (from the beg. of 2000 in a formation
stage) assumes that controlling should concentrate on finding the solution to the problems
of strategic management as the decision of the majority of operative problems at the
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present stage can be already automated. First of all it is urged to create tools for
quantity measurement of strategic intentions and potentials.
12. The concept of optimization of interests of interested persons (stakeholders) as
an element of corporate governance (from the beg. of 2000 in a formation stage). The
concept is connected with changing neoclassical paradigm into an institutional one: the
enterprises, or agents, should balance their interests with the interests of a wide range of
institutions operating on economic arena with their norms, interests and behavior rules, and
it should be considered when setting the purposes and interpretation of results. The enterprises
in modern conditions can’t put a target task in the form of optimization of financial and
economic indicators only for the enterprise (profit, profitability, cash flow). It is necessary
to consider interests of a wide range of interested people – the states, proprietors, creditors,
workers, social, ecological institutions, local community and so forth.
Attempt to systematize concepts was undertaken by the various authors, however
the received results essentially differ. It occurs, first of all, because in order to allocate the
concepts different though interconnected signs are taken as the basis– historical stages of
controlling development, connected with the reaction to the changes in the economic
environment, orientation to the certain function, a target orientation of the system.
To maintain the comparability of the concepts the following scheme of their
classification is offered (drawing 1).
Classification of controlling
concepts
On the basis of orientation on the
management function

On the basis of target orientation

On the costs accounting,
management accounts

On the profit maximization

On the system of information
support

On the achievement of goals, that
express in the balanced indicators

On the function of planning and
controlling

On creating add value

On the coordination

On providing management
rationality

On the management governance

On the introspection of taken
decis ions

On the coordination of the makingdecission process

On the strategic navigation

On the optimization of the
stakeholders interests

Drawing 1 - the Scheme of classification of the controlling concepts
on the basis of their allocation
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The analysis of the existing controlling concepts shows that they are defined by
an economic paradigm, develop in the process of occurring new purposes of economic
activities and flexibly react on the modern tendencies in the theory and management
practice. Modern concepts develop in several directions, covering controlling positioning
in the management system, its methodical base development, tool, remedial and
institutional aspects, and a target functioning orientation of both the enterprise, and its
control system. This way appeared the concepts focused on creating add value, on
the management rationality, on the introspection of taken decisions, strategic navigation
and others. It is a combination of technological flexibility and orientating on valuable
reference points and social and economic requirements of the system, first of all
viability and perspectivity of controlling consists of.
Controlling introduction into the enterprises’ activity can be considered as one of
the formation elements of mechanism architectonics that provides balanced and stable
economic growth, owing to its following features:
1) Controlling provides vision of the enterprise functioning purposes in the context
of specificity of the external and internal environment and a modern economic paradigm,
considering it as the cross center of the interests of the interested people and institutions,
balancing and coordinating strategy to these interests;
2) Controlling focuses an enterprise control system on the achievement of
competitiveness and long-term stability, that is a sustainable development in a longterm prospect. Now factors of such stability and perspective appeal of business are
the corporate social responsibility and the strategy of development aimed at the
development and harmonious existence in the economic, natural and social environment.
As they define investors’ trust to the company, they can be considered as the factors
of creating the cost. Also to the capital-forming factors can be refferred: quality,
organizational structure and system of management, ability of the enterprise to create
new value and platforms for its creation (innovations, brands, satisfaction and loyalty
of clients, quality and production renovation, a chain „supplier-consumer”, the human
capital, reputation, stability to risks).
3) According to the chosen purposes and strategy of development controlling
allows to estimate the organizational structure of the enterprise, to define feasibility of
allocating those or other segments and to fulfill the reconfiguration of the business
processes. Further it estimates quality of the management system and designs
(reconstructs) it so that it provided achievement of the set goals, functioned with peak
efficiency and provided rationality of accepted decisions.
4) There is an approach of the value-based management of the company in
controlling, as it gives the chance to estimate ability of each of business segments to
generate the economic add value in interrelation with the movement of the resources
enclosed in actives of these segments1, allows to orientate the enterprise on effective
financial resources control, supporting thus proper level of economic stability, solvency
and manoeuvrability. Criteria of efficiency of financial management controlling defines:
1

Дубовик, А. Вклад надлежащей системы корпоративного управления в создание стоимости компании. – Эл. ресурс. Режим доступа: http://www.management.com.ua/finance/fin127.html?print
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creation of value for the consumer, forming market advantages and competitive stability
of the enterprise; increasing the cost of the enterprise and growth of market cost of its
own capital that facilitates the process of attracting financial resources and investment
appeal of business; appropriate increase of the financial indicators defining the
perspective stability – DCF, CVA, EVA, SVA.
5) Controlling is considered as the means of providing the quality of the information
delivered in the external environment of the enterprise. An important element in forming
a new world financial architecture is providing transparency and decrease of the
information asymmetry in the financial market since the movement of cash flows in
the market is defined by the quality of the information received by investors, creditors,
financial agents and other participants. It directly concerns the corporate reporting,
representation of the information about the activity of managing subjects and the
principles of its drawing up, providing transparency, liquidity and vitality of the financial
market. The corporate reporting, the basis of which is financial reporting, was
traditionally considered and is considered in a plane of the financial account and
furnishing the information to external users. Controlling was formed on the basis of
the managerial accounting with its orientation on the information support of managerial
process in the enterprise. Existing long time division of the „external” and „internal”
account assumed differentiation of their information „product”, applied technologies
and approaches. Now an actual tendency in the field of account and reporting is their
rapprochement and assimilation within the limits of concepts „Corporative Governance”,
„Management Approach”.
The external reporting is supplemented with the data about those internal processes
which form the cost and appeal of the company, the characteristic of its strategy,
organizational structure and a management system, the innovative, human capital,
image and reputation, activity indicators on the business segments. Thus, one of the
controlling tasks is not simply this sort of forming the information, but also adjustment
of the control system to regulate key options of business that get the priority value.
That is controlling plays a link role between the external and internal accounting, a
source and the guarantor of quality of that information on the company which is delivered
in external environment and forms trust to it, its reputation and – accordingly - prospects
of economic growth.
6) Controlling at a qualitatively new level allows to fulfill the requirements to the
system of internal control of the enterprise. It is considered that one more condition
confirming the quality of managerial processes and adequacy of the accounting
information about the enterprise, is the presence of the internal control system,
construction and adjustment of which is also can be refferred to the task field of
controlling. In the end of ХХ – the beginning of XXI centuries the international
organizations had accepted a number of acts and the requirements mentioning also
the questions of internal control. The most known of them is the Sarbanes-Oxley Act
(SOX act 2002), that toughened requirements to the internal control and audit of the
public companies. Similar acts have been accepted in other countries (for example, a
Turnbull Guidance on Internal Control in Great Britain), and also by the international
bodies. After that systems of internal control (first of all in drawing up the financial
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reporting) were on the foreground for many companies. The most recognized in the
world methodology to observe the requirements of chapter 404 of the Sarbanes-Oxley
Act is the methodology COSO ERM (Enterprise Risk Management), representing
development of the previous standard ICIF (Internal Control – Integrated Framework).
Estimating the requirements of SOX and other similar documents, it is necessary
to notice that all of them are directed to ragulate the control of drawing up the enterprise
financial reporting that essentially limits the understanding of internal control. The necessity
of the internal control system is caused not only by the requirements of external users of
the information (such as investors, creditors and other participants of the financial markets),
but also by the necessity to provide a proper quality degree of the business processes’
management at the enterprise. Its formation should base not only on the legislative
requirements connected with an entry into the stock exchange, but also on the proprietors’
requirements, and also on the requirements of the companies’ management. That is
when forming an internal control system the complex approach of seeing the goals and
tasks and integration with other management functions is important, that is fully realized
in the controlling concept. Controlling allows to coordinate local tasks of internal control
with the corporate strategy and the tasks, to provide its conformity to the level demanded
from the external, market, environment, as well as from the proprietors and enterprise
management. Configuring organizational structure of business and its control system,
allocating the responsibility centers, indicators and procedures of their monitoring and
control, controlling will allow to provide not just organization of the intraeconomic control
system, but also to integrate it with other functional management spheres.
The most important substantial controlling block, in our opinion, is the cost
controlling that provides information, methodical and organizational-coordinating support
of the managerial process with the help of the costs of all functional kinds of the
enterprise activity, aimed on achievement of its main goals. Traditionally and naturally
costs are considered as the major object of the controlling generated on the basis of
the administrative account with its accent on expenses. Construction of an effective
costs control system is one of the controlling key tasks, allowing to integrate management
functions and to achieve purposefulness of this system functioning. The concept of
strategic management of the expenses is now considered as one of the fundamental
directions of controlling development.
It allows to monitor and develop modern lines of costs management and to use
them in practical activities. Now it is possible to formulate such key principles of
costs’ management in controlling system:
- The rationalization assuming not simply decrease of costs, and regulation of
their level, structure and appointment to achieve the set goals and reception of
the maximum return from the used resources;
- Transition from the purely monetary criteria of the efficiency of the resources
expenses to the criteria of creating value for the consumer and optimization of
a cost chain;
- The target orientation of the system is more to define the possibilities of the
business processes optimization, than to reveal the reserves of expenses’
decrease;
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- Preventive character and orientation to the future (regulation of expenses at
the design stages, planning and direct realization);
- Wide application of monitoring tools and costs control tools in a real time
mode, management on indignations;
- The process-focused management of expenses, an estimation and regulation
of the cost of the activity functions, processes and operations.
Defining a role of expenses’ controlling in a competitiveness maintenance and
the balanced sustainable enterprise development, it is possible to notice that it, in
particular, provides:
- Attention attraction to the strategically significant objects of costs and
calculation of their prime cost in strategic planning and the analysis;
- An estimation and control of the management decisions influencing costs (at
the planning, budgeting and realization stages);
- An estimation of business processes efficiency from the point of resource
capacity and creation of the add value and value for the consumer;
- Comparison of the expenses and benefits (profit, value for the consumer,
competitive advantages etc.);
- Revealing limiting factors and optimization possibilities to use resources at
existing restrictions;
- Calculation of the product cost price at all stages of its life cycle;
- Information support of the analysis of a value chain, the revealing of possibilities
to optimize business processes;
- Buildup of target indicators of the cost price and an estimation of the possibilities
to achieve them;
- Revealing of cost drivers and regulation expenditure forming factors;
- Monitoring of expenses’ deviations from the preset values in the formatting
course, costs control;
- An estimation of separate segments efficiency and others.
Construction of costs controlling assumes realization of a variety of the interconnected
projects on reorganization of a business control system. First of all it is a working out of
strategy and definition of the enterprise purposes on the basis of analyzing the external and
internal environment and vision of the long-term prospects of its functioning taking into
account balance of stakeholders’ interests. Depending on the chosen strategy the concept
defining a fundamental idea and concrete mechanisms of expenses’ management can
essentially change. So, when choosing a strategy of leadership on expenses or the focused
strategy of low costs, decrease in expenses at all stages of a cost chain is important,
accordingly the control system should be aimed at the search of ways to minimize them.
The differentiation strategy and the focused strategy of differentiation assume the raised
costs on creation of specific and unique valuable characteristics of the product allocating it
in the consumer’s eyes, that’s why decrease in expenses is not so important than the
maintenance at their admissible level of necessary qualities and attributes of the goods or
service. Strategy of optimal costs gives an opportunity to combine their low level and
distinctive goods’ properties that demands a complex approach to the expenses’ management
and aiming at the search of organizational-technological innovations.
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The next step is to estimate the efficiency of the business structure, the analysis
of consecutive activity kinds that create value for the consumer (a cost chain) and
search of ways to optimize them through the business processes’ reconfiguration. At
this stage it is important to correlate costs with the processes in course of which the
cost is formed, - the workings out of a product, manufacture, marketing, sale and an
aftersales service to estimate the possibility of the expenses decrease and realization
of the competitive advantages. In controlling system possibilities and expediency of
structural changes are estimated: creation of new or liquidation of the existing
manufactures, procuring or marketing units, use of outsourcing and insourcing, revision
of the delivery modes and other structurally significant decisions. In organizationalfunctional enterprise structure the responsibility centers are allocated, their purposes
and authority are defined and coordinated.
The further logically expedient stage is the quality estimation and reforming of
an enterprise control system. Degree of its conformity to the criteria of providing
purposeful development, rationality and adequacy of fulfilling the key functions in a
management contour – such, as planning, the organization, motivation, control, is thus
estimated; also it is possible to include in this list targeting, forecasting, the account,
the analysis, coordination, regulation, working out and decision-making. Even the
elementary description of what functions in the expenses’ management are carried
out by what units, what procedures and regulations are used, how the received results
are coordinated among themselves and used further, frequently shows the obvious
drawbacks of the existing control system. Thus it is necessary to consider that costs’
management is carried out at a purely functional level, within the limits of specialized
administrative services, as well as at the level of the concrete place of their occurrence
(first-hand in the course of the activity involving resource expenses when accepting
organizational-technical decisions). According to the vision of the enterprise purposes
controlling defines the tasks, solved by the costs control system in whole and its separate
functions, provides their congruence with the enterprise purposes and a mutual
coordination. Also, as the management system is differentiated, controlling carries out
coordination in it, develops tools and organizational actions for such coordination.
As the information function is one of the main in controlling, an obligatory condition
of its application is designing and introduction of the system of information flows. Information
about expenses is formed in the environment of the economic account, fulfilling the planning,
forecasting, monitoring, control, the analysis, preparation of projects; the data from the
internal and external sources is used. In costs’ controlling regular information about the
expenses of the separate centers of responsibility, segments and business processes for an
estimation of their efficiency, the operative data about expenses and factors forming them
for monitoring, control and regulation is important. Besides, the information about the costs
of various variants of managerial decisions underlies in their estimation and the further
choice. Controlling defines information requirements of the basic links of the costs’
management, sources and procedures of data processing and in appropriate way
reconstructs system of the information flow. The maintenance and qualitative characteristics
of the information concern its components, suppliers (units and employees) that fix, process
and transfer the data, recipients, regulations, procedures and IT platforms.
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The substantial component, transparency and target concentration of the
information flaws’ system to much extent depends on a choice of key indicators for
the centers of responsibility of all levels. Indicators are reference points in planning,
budgeting, motivation and control, allow carrying out the internal and external balancing
of the enterprise purposes and its units on all strategically significant lines of activity
and act as the criteria when estimating the degree of achieving these purposes. In the
strategic managerial accounting and controlling various systems of indicators are known
and are used, they are considered in works of D.Norton, R.Kaplan, P.Atrill, E.McLaney,
C.Drury and others, their choice and adaptation to the concrete business conditions is
one of the controlling tasks. In the field of costs management it is possible to model
and apply the indicators to estimate the expenditure capacity and qualities of internal
processes, for example, level of non-productive costs and losses, time of work stoppage,
the cost price of operations, a share of expenses to fulfill the processes which do not
add values to the product, processing average time, the expenses connected with the
poor quality and others.
The centre of costs’ controlling is the system of the managerial accounting and,
first of all, the costs’ accounting as there forms the information necessary for the
management and a considerable part of the control functions is realized. Frequently
the managerial accounting and controlling are identified, such approach is characteristic
for the American school of controlling and its followers. However, as N.G.Danilochkina,
E.A.Anankina, S.V.Danilochkin mark „the primary goal of the managerial accounting
– to grant the relevant information for acceptance of administrative decisions; functions
of controlling are wider, they include not only the managerial accounting, but also
planning, control, coordination, and also development of the recommendations to accept
the administrative decisions”2. At some argumentativeness to restrict the managerial
accounting functions with the only information function, it’s obvious that controlling –
much more capacious concept. It assumes a quality estimation of the performance
and methodical support of all functions in a contour of business operation and adjustment
of the management system for the internal coordination and introspection which is
impossible to include into the account competence even in the broadest sense of the
word. System of the costs accounts’ reforming or modernization is the major stage at
controlling construction at the enterprise and assumes:
- Definition of the requirements to the construction of the costs accounting
according to the targets, the concept and logic of controlling system functioning;
- The analysis of existing methods and variants to build up the costs accounting,
a choice of the most suitable accounting methods, taking in accordance with
branch and corporate features; modernization and development of the used
methods;
- Definition of a circle of the expenses account’ objects and costing (business
processes and operations, functions of activity, the cost created for the consumer
and kinds of activity, creating this cost, attributes, stages of product life cycle,
2

Контроллинг как инструмент управления предприятием. // Под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М.:
ЮНИТИ, 2002, с. 279.

88

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

stages of movement in the course of cost creation and so forth) and kinds of
considered expenses (the future, predicted, estimated, alternative expenses
and so forth);
- A choice and construction of costing systems taking into account possibilities
of their combination and development;
- Differentiation of the tasks solved in the system of the financial and managerial
costs accounting and the analysis of variants to build up the integrated
(differentiated) registration system according to the controlling concept and
existing regulations;
- Perfection of organizational-methodical maintenance of the costs accounting.
Not less significant stages in formating a system of controlling the expenses are
budgeting introduction, a regulation of the monitoring and operative control procedures,
and also creation of the ordered system of analytical reports and discussion of the
results and problems.
Creation of the expenses controlling system, which orientates to increase the
management efficiency of the costs and achievement of the enterprise strategic targets,
will promote maintenance of its balanced sustainable development and competitiveness
in a long-term prospect.

THE FORMING OF A COSTS CONTROLLING SYSTEM
AS AN ELEMENT OF THE POLICY OF PROVIDING
BALANCED SUSTAINABLE ENTERPRISE DEVELOPMENT
Tatyana Odintsova, Ph. D., associate professor
Sevastopol national technical university,
Sevastopol, Ukraine
Abstract
The article gives the essence of the notion “the concept of controlling”, systematized
most significant controlling concepts, defined by the existing approaches to its content, target
and functional orientation.
The article deals with the essence of controlling its role in the management system and
current trends in its development. The basic controlling concepts presents and systematized;
the author proposed a classification of the most important concepts. It is proved that the
introduction of controlling the enterprises’ activities of can be considered as one of the
elements forming the architectonics of a mechanism to ensure balanced and sustainable
economic growth. Reviewed the importance of costs controlling as an element of the company’s
management system, its components and the main approaches to the costs controlling. The
article defines the role of cost controlling for the providing of competitiveness and balanced
sustainable development of the company, proves the feasibility and main stages of the cost
controlling system formation.
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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА
ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Гл. ас. д-р Петя Данкова
Въведение
В контекста на сътресенията в световната икономика през последните
години, бизнес лидерите, политическите лидери и обществото като цяло се изправят пред неизбежния въпрос за отговорностите на бизнеса. Според проучване от 2000 г., от стоте най-развити икономики в света, четиридесет и девет са
държави, а петдесет и една са корпорации1. В прогнозите си за драматични
промени в бизнес моделите към 2020 г. Price Waterhouse Coopers очакват големите корпорации да се превърнат в „минидържави” с нарастваща роля в обществото2. „Корпорациите създават по-голяма част от богатството на нациите и определят начина, по който то се създава. И все пак те не са
пряко отговорни пред хората, от които зависи тяхното съществуване”,
коментира Търнбъл3. Успоредно с дискусията за социалната отговорност на
бизнеса, на преден план се поставя значимостта на човешкия фактор за реализирането й в практиката на бизнес организациите4.
В тази статия са представени човешките ресурси (ЧР) на бизнес организацията в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност
(КСО). Разгледана е накратко същността на концепцията за КСО и двупосочното взаимодействие между ЧР и КСО в организацията. Обобщени са международните рамки на КСО и мястото на ЧР в тях, както и възможностите за
отчитане на КСО. Направен е кратък анализ на емпирични данни за КСО за
страните от Европейския съюз (ЕС).

1

2
3

4

Anderson, S. and J. Cavanagh. Top 200 - The Rise of Corporate Global Power. Institute for Policy
Studies, 2000.
Price Waterhouse Coopers. Managing Tomorrow’s People. The Future of Work to 2020, 2007.
Turnbull, S. The Case for Introducing Stakeholder Corporations, 2003.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=436400 / Изтеглено м. декември 2011 г.
Brown, А. Corporate Social Responsibility and HR’s Role: From Cinderella to Business Impact.
CIPD Walton and Weybridge Branch, 2006; Pierce, M., and K. Madden, Driving Success: Human
Resources and Sustainable Development, World Business Council for Sustainable Development, p. 5;
Strandberg, C. The Role of Human Resource Management in Corporate Social Responsibility, Strandberg
Consulting; и др., 2009.
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Концепцията „корпоративна социална отговорност” (КСО)
Дискусията за отговорностите на бизнеса в обществото не е от днес. Преди
повече от четиридесет години Фридман задава знаковия въпрос „Какво ще рече
да твърдим, че „бизнесът” има отговорности?”5. Широко цитиран е неговият отговор, че „отговорността на бизнеса е да увеличава печалбите си”.
Противоположно е, обаче, мнението на редица автори, според които в обсега на
въздействието и отговорността на бизнес организацията попадат широк кръг заинтересовани лица и обществото като цяло6. Дракър коментира твърдението на
Фридман с думите: „Безпредметно е да се твърди, че бизнесът има само
една отговорност: икономически резултати. Безспорно е, че бизнес, който
не носи печалба, поне равна на цената на капитала си, е безотговорен; той
пропилява обществен ресурс. Икономическите резултати са основата, без
която бизнесът не може да реализира никоя от своите други отговорности, не може да бъде добър работодател, добър гражданин, добър съсед.
[...] Всяка организация трябва да поеме пълна отговорност за въздействието си върху своите служители, околна среда, клиенти и върху всеки и всичко, до което се докосне. В това се състои нейната социална отговорност.”7.
Изясняването на същността на концепцията за социалната отговорност на
бизнеса изисква да бъде подчертано какво не е КСО (фиг. 1). Считаме, че в
едната крайност на погрешните отговори за същността на КСО стои разбирането, че отговорността на бизнеса е да максимизира изгодата за своите собственици на всяка цена. Противоположно по съдържание, но също толкова погрешно е виждането, че КСО се състои в корпоративна филантропия, в раздаване на средствата на собствениците в подкрепа на благотворителни каузи. Докато през 2002 г. Портър8 отъждествява социалните цели с корпоративната филантропия, то четири години по-късно той твърди, че „КСО може да бъде много
повече от разход, принуда или дарителство – тя може да бъде източник
на възможности, иновации и конкурентни предимства”9.
5

6

7
8

9

Friedman, M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times
Magazine, Sept. 13, 1970.
Habisch, A. Corporate Citizenship: gesellschaftliches Engagement von Unternehmen in Deutschland.
Berlin / Springer, 2003; Janisch, M. Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: vom Shareholder
Value zum Stakeholder Value, St. Gallen Hochschule, 1992; Patsch, O. Anspruchsgruppen-Management:
Perspektiven, Reflexionen und Orientierungen, St. Gallen Hochschule, 2001; Carroll, A. and A.
Buchholtz. Business & Society: Ethics and Stakeholder Management. Cincinnati, Ohio: South-Western
College Pub. Thomson, 2003; Donaldson, T. and L. Preston. The Stakeholder Theory of the Corporation:
Concepts, Evidence and Implications, Academy of Management Review, 1999, Vol. 20, No 1, pp. 6591. Berman, Sh., A. Wicks, S. Kotha and T. Jones. Does Stakeholder Orientation Matter? The
Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance, Academy of
Management Journal, 1999, Vol. 42, No 5, pp. 488-506.
Drucker, P. The New Society of Organizations, Harvard Business Review, 1992 Sept.-Oct, pp. 95-104
Porter, M. and M. Kramer. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard Business
Review, 2002 December, pp. 57-69
Porter, M. and M. Kramer. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and
Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 2006 December, pp. 1-14
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Присъединяваме се към цитираното виждане на Дракър за отговорностите на организацията и виждането на Портър за КСО като източник на конкурентно предимство. Считаме, че същността на КСО следва да бъде изведена
от разбирането, че бизнес организацията представлява динамична социо-икономическа система, концентрираща усилията на множество различни заинтересовани лица (stakeholders) и осигуряваща синергия между тях, като по този
начин се реализират социални и икономически резултати, както за самата организация, така и за всички заинтересовани лица (ЗЛ). ЗЛ са „всеки индивид или
група, които оказват влияние върху процеса на постигане целите на организацията, както и които са повлияни от този процес”10 и включват както
нейните собственици, така и работещите в организацията, клиентите, доставчиците, бизнес партньорите, местната общност и местната власт, обществото
като цяло. Следователно, между организацията и ЗЛ съществуват двупосочни
взаимоотношения и изгоди. Реализирането на целите на организацията е немислимо без участието и подкрепата на ЗЛ и обратно – интересите на ЗЛ не могат
да бъдат постигнати без участието на организацията.

Максимизиране на
печалбата (изгодата
за акционерите)

Отговорност на бизнес
организацията за
въздействието й върху
нейните
заинтересовани лица,
от взаимодействието с
които зависи
дългосрочното й
успешно развитие.

Корпоративна
филантропия

Фиг. 1. Същност на корпоративната социална отговорност
В този смисъл, КСО може да се дефинира като отговорност на бизнес организацията за въздействието й върху нейните ЗЛ, от взаимодействието с които зависи нейното дългосрочно успешно развитие. Следователно, социално отговорно е такова поведение на бизнес организацията, при
което тя зачита законовите права на своите заинтересовани лица; предоставя
на служителите си здравословни и безопасни условия на труд, честно заплащане, справедливи възможности за развитие; предлага на клиентите си качествени и безопасни продукти и услуги; работи лоялно със своите бизнес партньори;
10

Freeman, R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hal,
1984, р. 32.
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минимизира негативните въздействия от дейността си върху околната среда и
акцентира върху устойчивото ползване на природните ресурси; допринася за
икономическата стабилност и устойчивото развитие на общината, на чиято територия функционира.
Човешките ресурси и КСО
ЧР са ключови ЗЛ за организацията. Без техните вложения под формата
на знания, умения, талант, лоялност, организацията не би могла да реализира
своите цели. Важна особеност на ЧР, обаче, е, че освен основна група ЗЛ, те
представляват и ключов фактор за реализиране интересите на останалите ЗЛ
на организацията, тъй като от тях до голяма степен зависи производството на
качествени продукти/услуги и оттук удовлетвореността на клиентите, подобряване на финансовия резултат, а оттук и удовлетвореността на собствениците,
стабилността на организацията, а и удовлетвореността на нейните бизнес партньори (фиг. 2). Удовлетворените интереси на ЗЛ, според изложената по-горе
постановка, са тъждествени на високо ниво на КСО. Заедно с това, удовлетворените интереси на ЗЛ имат като пряк резултат подобряване имиджа на организацията, повишаване на нейната конкурентоспособност11, а оттук и подобряване на финансовия резултат от дейността. Следователно, ЧР са ключов фактор
за реализиране на КСО в организацията.

Високо
ниво на
КСО

Удовлетвореност,
лоялност, креативност,
висока производителност
на ЧР.

 Добър имидж
 Висока
конкурентоспособност.

Удовлетворени интереси
на ЗЛ – клиенти,
инвеститори, бизнес
партньори, общество.

Положителен
ефект върху
финансовия
резултат.

Фиг. 2. Взаимно влияние на КСО и ЧР в организацията12
11

За взаимната връзка между КСО и конкурентоспособността на бизнес организацията, вж. Данкова, П.
(2008). Корпоративна социална отговорност и конкурентоспособност на предприятието, в: Конкурентоспособен растеж на българската индустрия, Сборник доклади, УНСС, София, 2008, с. 301-305.
12
По-подробно, вж. Данкова, П. Роля на човешките ресурси за реализиране на корпоративна
социална отговорност, в: Икономиката и управлението на ХХI век – решения за стабилност и
растеж, Академично издателство„Ценов”, Свищов, 2011, с. 325-332.
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Взаимодействието между ЧР и КСО обаче е двупосочно – КСО също
оказва своето въздействие върху ЧР. В научната литература са цитирани редица проучвания13 в подкрепа на положителното въздействие на КСО върху мотивацията на ЧР, върху лоялността им към организацията, както и върху нивото на
производителността14. Страндберг15 отбелязва, че хората все повече искат да
работят за организации със „съвест”. При това, следва да се подчертае тенденцията все повече млади хора да изразяват такива предпочитания. „Младите таланти” предпочитат техните работодатели да бъдат „социално отговорни” и да не екстернализират бизнес разходи върху тях и върху обществото16.
Според проучване, проведено сред студенти в 20-те най-големи икономики в
света през 2003 г., трима от всеки петима запитани биха предпочели да работят
за компания с ясно изразени етични ценности и положително въздействие върху
обществото17. Според проучване на Economist Intelligence Unit сред висши мениджъри и инвеститори в компании по цял свят, 68% от запитаните считат, че
ангажираността на ЧР с целите на организацията е пряк резултат от възприемането на КСО и тя влияе пряко върху финансовите резултати. Следователно,
както твърди сър Кадбъри преди почти цял век, „Благополучието на служителите и печалбата са двете страни на една и съща монета”18.
Международни рамки на КСО и място на ЧР в тях
На международно равнище основните принципи за социално отговорното
поведение на бизнес организациите са систематизирани за пръв път през 1999 г.
на Световния икономически форум в Давос, по инициатива нагенералния секретар на ООН Кофи Анан. Създаден е Глобалният договор на ООН (United
Nations Global Compact), който цели утвърждаването на социална отговорност в
бизнеса чрез придържане към десет фундаментални принципа в четири основни направления (фиг. 3). В този документ на преден план е изведена значимостта на ЧР в бизнес организацията, с акцент върху уважението на техните права и
предоставянето на благоприятни условия на труд.
През 2000 г. на среща на високо равнище на ЕС в Лисабон държавните
глави за пръв път се обръщат директно към бизнеса със „специален апел към
чувството за корпоративна социална отговорност на компаниите, с оглед на най-добрите практики за обучение през целия живот, организаци13

Вж. например Society for Human Resource Management. Corporate Social Responsibility: United
States, Australia, India, China, Canada, Mexico and Brazil: A Pilot Study. Virginia, 2007.
14
След въвеждане на социално отговорни бизнес практики, датската фармацевтична компания
Novo Nordisk отчита 5% спад в текучеството на персонала, а Sears отчитат 20% спад в този
показател. Skinner, C. Links Between CSR and HR, Ethical Corporation Magazine, 2002 June.
15
Strandberg, C. The Role of Human Resource Management in Corporate Social Responsibility, Strandberg
Consulting, 2009.
16
Price Waterhouse Coopers Managing Tomorrow’s People. The Future of Work to 2020, 2007.
17
Chadwick, G. Profit with a conscience, The Independent, 21/03/2005.
18
Brown, А. Corporate Social Responsibility and HR’s Role: From Cinderella to Business Impact.
CIPD Walton and Weybridge Branch, 2006.
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ята на работата, равните възможности, социалното включване и устойчивото развитие”. През 2001 г. Европейската комисия публикува документ,
озаглавен Зелена книга за насърчаване на европейска рамка за корпоративната социална отговорност, в който се казва „Европейският съюз е загрижен за корпоративната социална отговорност, тъй като тя може да
допринесе съществено за постигането на стратегическата цел от Лисабон – да се превърне в най-конкурентноспособната и динамична икономика, основана на знанието”19.
ЧОВЕШКИ ПРАВА
1. Бизнес организациите следва да подкрепят и уважават опазването на
международно възприетите права на човека и
2. да гарантират, че не нарушават и не злоупотребяват с правата на човека.
УСЛОВИЯ НА ТРУД
3. Бизнес организациите следва да подкрепят свободата на сдружаване и ефикасно
признаване на правото на колективно договаряне;
4. премахването на всякакви ф орми на насилствен и принудителен труд;
5. неизползването на детски труд;
6. елиминирането на дискриминацията по отношение на правото на труд.
ОКОЛНА СРЕДА
7. Бизнес организациите се призовават да възприемат превантивен подход спрямо
заплахите за околната среда;
8. да предприемат инициативи за повишаване отговорността към околната среда
9. да насърчават развитието и разпространението на технологии, щадящи околната
среда.
АНТИКОРУПЦИЯ
10. Бизнес организациите следва да се противопоставят на корупцията във всичките
й форми.

Фиг. 3. Принципи на Глобалния договор на ООН 20
Значимостта на КСО се извежда на ново равнище от Международната
организация по стандартизация с въвеждането, през октомври 2010 г., на стандарта ISO 26000 Социална отговорност. В него КСО се дефинира като „отговорност на организацията за въздействието на нейните решения и действия върху обществото и околната среда, посредством прозрачно и етично поведение, което допринася за: устойчивото развитие, вкл. здравето
и благополучието на обществото; съобразяване с очакванията на заинтересованите лица; спазване на законите и международните норми на
поведение” 21 .

19

Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of
the European Communities, COM (2001) 366 Final, Brussels, 2001.
20
Източник: http://www.unglobalcompact.org
21
www.iso.org/iso/social_responsibility
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Отчитане на КСО и на отношението към ЧР в организацията
Глобалният договор на ООН, като доброволна инициатива, не разчита на
формални регулаторни инструменти за реализиране на заложените в него принципи. Присъединилите се към Договора организации се задължават да публикуват годишен отчет за прилагането на принципите в практиката. Чрез своята
интернет страница Глобалният договор на ООН дава публичност на тези доклади, а също така оповестява имената на компаниите, които не публикуват съответни отчети. Що се отнася до съществения въпрос за съдържанието на тези
отчети, Глобалният договор препоръчва методиката на Глобалната инициатива за отчитане22.
Глобалната инициатива за отчитане извежда насоки за разработване на
„Социален и екологичен отчет” на организацията, който да се състои от следните три основни раздела: (1) Профил и стратегия на организацията23; (2) Управленски подход24; (3) Индикатори за оценка на резултатите на компанията. Същественият принос на Глобалната инициатива за отчитане се състои именно в
предлагането на конкретни индикатори за измерване на постигнатите от организацията социални, екологични и икономически цели. Индикаторите за оценка
се поделят в шест групи, по-конкретно:
Индикаторите за оценка на икономическите резултати се отнасят до
икономическото измерение на устойчивото развитие, свързано с влиянието на
икономическото състояние на компанията върху нейните заинтересовани лица,
както и върху икономическата система на локално, национално и глобално равнище. Тези индикатори се разделят в следните подгрупи: (1) Ефективност; (2)
Пазарно присъствие; (3) Индиректно икономическо въздействие.
Индикаторите за оценка на влиянието върху околната среда се отнасят
до екологичното измерение на устойчивото развитие, свързано с влиянието на
компанията върху екосистемите, въздуха, водата, биоразнообразието и др. Аспектите, в които се разглеждат тези индикатори, са: (1) Материали; (2) Енергия;
(3) Вода; (4) Биоразнообразие; (5) Вредни емисии, замърсявания и отпадъци; (5)
Продукти и услуги; (6) Съблюдаване на съответни регулации; (7) Транспорт.
Индикаторите за оценка на трудовите практики и условията на труд се
базират на съществуващите международни норми и се отнасят до: (1) Създаване
на работни места; (2) Отношения между мениджмънт и персонал; (3) Здраве и
безопасни условия на труд; (4) Обучение и квалификация; (5) Равни възможности.
22

Идеята за създаване на Глобалната инициатива за отчитане е стартирана през 1997 г. от CERES –
коалиция на представители на бизнеса и неправителствения сектор за постигане на устойчиво
развитие, базирана в САЩ. През 1999 г. в инициативата се включва Програмата на ООН за
околната среда, а първите указания за отчитане са публикувани през 2000 г. През октомври 2006
г. Глобалният договор на ООН и Глобалната инициатива за отчитане сформират стратегически
алианс за популяризиране и подпомагане на социално отговорни бизнес практики.
23
В тази част на отчета се представя общ поглед върху корпоративната стратегия и върху това как
тази стратегия се съотнася към принципите за КСО и устойчиво развитие.
24
В тази част на доклада се предоставя информация относно това как компанията реализира своята
стратегия и постига своите цели.
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Индикаторите за оценка на съблюдаването правата на човека дават възможност на компанията да отчете доколко се вземат предвид правата на човека в
следните основни направления: (1) Инвестиции и доставки; (2) Недискриминация;
(3) Свобода на сдружаването и колективното договаряне; (4) Детски труд; (5) Насилствен труд; (6) Безопасност на труда; (7) Права на местното население.
Индикаторите за оценка на влиянието върху обществото касаят следните аспекти: (1) Община; (2) Корупция; (3) Публична политика; (4) Нелоялна
конкуренция; (5) Съблюдаване на съответни регулации.
Индикаторите за оценка на продуктовата отговорност се отнасят до
следните аспекти: (1) Здраве и безопасност на потребителя; (2) Етикети на
продуктите и услугите; (3) Маркетингови комуникации; (4) Поверителни данни
за клиента; (5) Съблюдаване на съответни регулации.
Прегледът на възприетите индикатори показва съществен акцент върху отчитането на практики, свързани с ЧР на организацията, в т.ч. отношения между ръководство и персонал, безопасни условия на труд, възможности за развитие, предоставяне на равни възможности и др. Счита се, че социално отговорната компания
следи за наличието на такива практики и по своята верига на доставките.
В обобщение, присъединяването на една организация към Глобалния договор на ООН означава готовност за придържане към неговите принципи, и поконкретно, съблюдаване правата на ЧР, както и готовност за ежегодно разработване и публично оповестяване на отчет за социалното и екологично въздействие на организацията. В табл. 1 са обобщени данни за компаниите в държавите от ЕС по отношение присъединяването към Глобалния договор и публикуването на „Социален и екологичен отчет”, за периода от 2000 до 2011 г. 25
Понастоящем 2830 бизнес организации в ЕС са се присъединили към Глобалния договор, като за периода от 2000 до 2011 г. се наблюдава тенденция към
увеличаване на техния брой. Великобритания, Германия, Швеция и Холандия са
страните, в които организации са възприели принципите на Глобалния договор
още през първата година на неговото оповестяване. Днес Испания и Франция
са държавите от ЕС с най-голям брой организации, присъединени към Договора, съответно 845 и 694. Далеч зад тях остават Дания (214), Германия (186),
Великобритания (173), Швеция (121), Италия (109), а в останалите страни броят
е под 100. В противоположния край на спектъра са Малта (единствената държава
без организация, членуваща в Глобалния договор), Люксембург (1), Унгария
(2), а по 3 члена имат Румъния, Латвия, Словакия и Ирландия. В България 41
бизнес организации са възприели принципите на Глобалния договор, като през
последните години у нас намалява броят на присъединяващите се към него
организации.
Индикатор за това, доколко присъединилите се към Глобалния договор на
ООН организации спазват заложените в основата му принципите, е публикуването на ежегоден „Социален и екологичен отчет”. На фиг. 4 са обобщени данни
относно дела на бизнес организациите, които не са публикували такъв отчет, по
25

Източник: http://www.unglobalcompact.org / Изтеглено м. декември 2011 г.

Данни за бизнес организациите, присъединили се към Глобалния договор на ООН,
в държавите-членки на ЕС

Таблица 1
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държави. Финландия и Естония са единствените държави, в които всички организации-членки публикуват съответни отчети. Непосредствено след тях, „отличници” в придържането към принципите на Глобалния договор са Холандия
(6% от членовете са без отчет), Люксембург (7%), Швеция (11%), Дания (11%),
Германия (13%). Държавата с най-голям брой организации-членки, непубликуващи отчет, е Кипър (55% от членовете са без отчет), следвана от Чехия и
Словения (по 50%), Ирландия и Румъния (по 43%). По този индикатор България
може да се отнесе към страните с недобро ниво на КСО – 37% от организациите-членки у нас се отчитат към принципите на Глобалния договор на ООН и поконкретно към принципите, свързани с ЧР в компаниите.
Фи нландия 0
Естон ия 0
Ни дерландия

6

Люксембург

7

Швец ия

11

Дан ия

11

Герман ия

13

Гърц ия

15

Франц ия

19

Великобритан ия

20

Литва

20

Полша

22

Белгия

22

Испан ия

23

Австрия

26

Португалия

26

Италия

28

Унгария

33

България

37

Слова кия

38

Латвия

38

Румън ия

43

Ирландия

43

Че хия

50

Словен ия

50

Кип ър

55
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Фиг. 4. Дял на бизнес организациите, непубликуващи отчет
за спазването на принципите на Глобалния договор на ООН (%)
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Заключение
Дискусията за същността, значението и прилагането в практиката на концепцията за КСО ще придобива все по-голяма значимост за развитието на бизнеса през ХХI век. Тази дискусия стартира през 1992 г. на конференция на ООН
по околната среда и развитието26, където е приета програмата „Дневен ред
21”27, представляваща стратегия за постигане на дългосрочно устойчиво развитие, при което икономическият растеж, социалното развитие и опазването на
околната среда вървят ръка за ръка и взаимно се подкрепят28. ООН продължава ангажимента си към тази кауза, като през 1999 г. разработва Глобалния договор, а по-късно обявява десетилетието 2005-2014 г. за декада на образованието по устойчиво развитие. Основен акцент в утвърдените международни рамки на КСО се поставя върху правата на ЧР в бизнес организациите, условията
на труд, възможностите им за развитие. Взаимодействията между ЧР и КСО,
обаче, са двупосочни – ЧР представляват не само ключово ЗЛ, но и фактор за
реализиране на КСО в организацията. Считаме, че проучването на това двупосочно взаимодействие е поредното предизвикателство пред научната общност.

26

На тази конференция в Рио де Жанейро участват 150 държави от цял свят. България е представлявана от президента Ж. Желев.
27
Agenda 21, UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development,
1992.
28
В Съобщение на Европейската комисия от 24.07.2009 г., обобщаващо напредъка по реализиране на
Стратегията, се подчертава, че дългосрочните цели на ЕС за устойчиво развитие могат да бъда
постигнати посредством: (1) Бързо преминаване към икономика с ниски въглеродни емисии и ниско
потребление на суровини, материали и енергия, основаваща се на енергоефективни и ресурсоефективни технологии, устойчив транспорт и промени в моделите на потребление.; (2) Защита на
биологичното разнообразие и опазване на водите и други природни ресурси. Според документа,
унищожаването на биологичното разнообразие в ЕС продължава с тревожно темпо. Това се отразява негативно върху качеството на нашия живот и живота на бъдещите поколения, а заедно с това
възпрепятства устойчивото и дългосрочно икономическо развитие.; (3) Насърчаване на социалното приобщаване. Според документа, съществува опасност най-уязвимите групи в обществото да
бъдат най-тежко засегнати от икономическата криза и да страдат най-дълго от последиците от нея,
ако не бъдат взети ефикасни мерки.; (4) Борба с бедността в световен мащаб.; и др. Вж. Commission
Of The European Communities, Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review
of the European Union Strategy for Sustainable Development, Brussels, 24.7.2009.
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THE HUMAN RESOURCES OF THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT
OF THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Chief Assist. Prof. Dr Petya Dankova
Abstract
In the present article the author aims at presenting the human resources (HR) of the
business organization in the context of the concept of corporate social responsibility (CSR).
There is discussed briefly the essence of the concept of CSR. There is outlined the two-way
interaction between HR and CSR in the organization, as is revealed that the level of CSR of the
organization greatly influences its HR; and that along with this the organizational capacity for
realization of the CSR is directly dependent on its HR. There are generalized the international
framework of CSR and the place of HR in it, as well as the possibilities for reporting on CSR.
There is made a brief analysis of empirical data on CSR for EU countries.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Гл. асс. д-р Петя Данкова
Резюме
В настоящей статье автор задается целью представить человеческие ресурсы (ЧР)
бизнес-организации в контексте концепции корпоративной социальной ответственности
(КСО). Коротко рассматривается сущность концепции КСО. Отмечено обоюдное взаимодействие между ЧР и КСО в организации, причем установлено, что уровень КСО организации оказывает сильное влияние на ее ЧР; вместе с тем организационная способность
реализации КСО непосредственно зависит от ее ЧР. Обобщены международные рамки
КСО и место ЧР в них, а также и возможности учета КСО. Сделан краткий анализ эмпирических данных о КСО в странах ЕС.
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ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ДОСТОВЕРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
И МЕТОДИ ЗА РАЗКРИВАНЕ
НА МАНИПУЛАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
Ас. Гергана Цончева
Достоверността на счетоводната информация от текущото и периодичното отчитане има съществено значение за голям брой потребители. Тази информация се свързва с оценката на имущественото и финансовото състояние на
предприятието1. Информацията от текущото и периодичното отчитане е основа
за вземане на обосновани и икономически издържани управленски решения2.
Целта на статията е да се изследват възможните и практически допусканите манипулации3 в годишните и междинните финансови отчети (ГФО), последиците от тях, както и методите за тяхното разкриване и предотвратяване.
Обекти на изследване са финансовите отчети на предприятията, достоверността, съдържаща се в тях, финансовата информация и правните и фактическите последици от манипулативните действия на мениджърските екипи и
счетоводителите.
По-съществените задачи на статията са: локализиране на основните носители на деформираната финансова информация, изследване на методите за
манипулиране на информацията, разкриване на правните и фактическите последици от манипулиране на информацията за имущественото и финансовото състояние на предприятията и посочване на подходящи методи за разкриване и противодействие при манипулирането на финансовите отчети.
На основата на редица фактори се определя рейтингъта на предприятията,
действащи на пазара. Това са: печалба, ликвидност и растеж.
Обикновено числата субективно се променят в една или в повече от тези
области. Това се прави, за да се представи невярна картина на предприятието.
Трябва да разгледаме областите във финансовите отчети, които дават информация за гореспоменатите три фактора. Когато се интересуваме от печалбата,
трябва да разгледаме отчета за приходите и разходите. Информация за лик1

2

3

Предприятието се приема като обобщаваща категория и се използва по смисъла на определението в Закона на счетоводството. Посл. изм., ДВ, бр. 99 от 16 Декември 2011.
Симов, Ив., Л. Мермерска. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на мениджъра, С., 2003, с. 9.
Отнася се до преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, натоварени
с общо управление, служители или трети страни, включващо използването на заблуда за придобиването на несправедливо или незаконно предимство.
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видността ни дават счетоводният баланс (отчета за финансовото състояние),
отчетът за паричния поток и т.н. От методологична гледна точка следва да се
има предвид, че ако някъде в отчетите е променено едно число, то трябва да има
балансираща промяна и на друго място4. Ако, например, има преувеличена печалба, сумата на увеличението ще се появи или като по-големи активи или като
намалени пасиви в баланса, респективно в отчета за финансовото състояние.
Затова винаги можем да търсим една манипулация най-малко на две места във
финансовите отчети. Приложенията, които придружават финансовите отчетите,
са много богат източник на информация, дори и тогава, когато са написани по
неясен начин. Те трябва да бъдат четени много внимателно, защото всяка фраза
е конструирана така, че да показва информацията, изискуема от наредбите, и
много често – нищо повече от това. Особено важно трябва да бъде Приложението – в него се посочват много от принципите, ръководещи съставянето на финансовите отчетите. Ако в него се съдържа информация за промяна в политиката,
например на амортизационната политика, тогава може да бъде силен предупредителен сигнал и индикатор за нуждата от по-нататъшно изследване.
Признаване на приходите
В практиката се допускат редица нарушения и несъответствия, свързани
с момента на признаване на приходите и тяхното отразяване в Годишния и Междинния финансов отчет. Правилата са регламентирани със СС 18 Приходи и
МСС 18 Приходи. В основата на принципа за текущото начисляване е залегнало, че приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват
към момента на възникването им, независимо от момента на получаването или
плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във
финансовите отчети за периода за който се отнасят5. Когато собствеността на
продукцията или стоката бъде прехвърлена или пък условието бъде изпълнено,
се признава приход, независимо дали клиентът е платил или не6. Най-лесният
начин да се повлияе върху финансовите резултати е да се промени сумата на
оперативните приходи. Проучванията на практиката доказват, че са възможни
и най-често срещани три метода за изкуствено повишаване на оперативните
приходи.
 Първо, посредством некоректно преместване на приходи от един
времеви период в друг. Това обикновено става чрез признаване на бъдещи приходи към отчетния период. Те могат да бъда класифицирани като
преждевременни приходи.
4
5
6

http://www.investopedia.com – 13.10.2011.
Закон за счетоводството, чл. 4. В сила от 01.01.2002. Посл. изм., ДВ, бр. 99 от 16 Декември 2011.
В МСС е използван изразът: когато значителни ризкове и изгоди, свързани с актива, преминат в
купувача- Международните счетоводни стандарти, приложими като официална счетоводна база
за изготвянето и представянето на финансовите отчети за 2009 г. у нас са тези, приети от Европейската комисия, съгласно Регламент 1126 /2008 от 03.11.2008 г, с всички негови последващи
изменения и допълнения.
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 Второ, посредством вписване на продажби, които не съществуват,
наричани фиктивни приходи.
 Трето, посредством включване на печалби от минали години като
нормални оперативни приходи. По същество те са погрешно класифицирани приходи.
Преждевременни приходи
Приходите за бъдещи периоди могат да бъдат включени в отчетния период във финансовите отчети по няколко начина.
Метод 1 – със задна дата.
Най-простият начин за преместване на бъдещи приходи към отчетния период е чрез издаване на фактури със задна дата. Това, разбира се, има краткотраен ефект, кумулативен ефект, така, че е много вероятно да стане лесно забележима тази манипулация.
Метод 2 – „форсирани” приходи.
Понякога едно предприятие постига увеличаване на приходите за определен период посредством стимулиране на клиентите чрез отстъпки, бонуси и
други. Такива приходи се наричат „форсирани” или „натъпкани”7. Те надвишават приходите от прогнозните продажби и при все, че изглеждат истински, не
съответстват на отчетния времеви период, дават фалшива представа за резултатите на предприятието, водят до нисък марж за периода и до много по-ниски
приходи за бъдещи периоди.
Метод 3 – издаване на фактура, без да е извършена доставка.
За да бъдат признати приходите, трябва да са начислени, продуктът/услугата трябва да са доставени и приети от клиента. Възможно е едно предприятие да
издаде фактура за конкретна стока, а в действителност стоката да бъде доставена в следващото тримесечие, респективно година. При тази ситуация клиентът
приема фактура за стока, която не е била доставена и се намира в складовете на
доставчика, без да е заделена. Това може да се счита за действителна продажба,
само ако съществува основателна причина да не се извърши доставката и ако
правото на собственост безвъзвратно преминава върху клиента. Трябва също
така да има твърд ангажимент от страна на клиента да приеме доставката.
Методи за увеличаване на приходите – фиктивни продажби
Вписването на фиктивни продажби е далече по-порочна практика, отколкото преждевременното признаване на приходи. Тук няма никакво икономическо основание за вписване на продажби и съответно признаване на приходи. Някои от най-често срещаните начини за извършването на това са8:
7
8

www.bgezine.com – 23.03.2012.
http://www.ehow.com – 24.09.2011.
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Метод 1 – придружително писмо.
При този метод стоката е доставена, фактурирана и приета от клиента,
съответно приходът е признат. Особеното е, че клиентът получава и придружително писмо, което му дава определени гаранции в предварително уговорен срок
да върне стоката.
Метод 2 – контра предложение.
Понякога продажбите са двупосочни, като например: „Ако купиш моя софтуер, аз ще купя хардуер от теб”.
Метод 3 – продажби под условие, което не е изпълнено.
Тук клиентът не е задължен да плати стоката, ако някакво условие не е
изпълнено, но са признати в Годишния финансов отчет съотвтните приходи.
Метод 4 – неплатежоспособен купувач.
Издадена е фактура на клиент, който вероятно никога няма да може да плати, стоката е върната, но не сторнираме записването за признаване на прихода.
Метод 5 – изцяло фалшива информация за продажбите.
Предприятията могат да създадат продажби от нищото. Използват се
фалшиви документи за произведена продукция, фалшиви документи за доставка и фалшиви фактури.
Увеличаване на приходите – начини за откриване
Анализът на практиката показва,че не е възможно винаги да се открие
къде са приложени методи за увеличаване на приходите. Дори експертите на
Уолстрийт могат да се заблудят. Възможни са няколко области на изследване,
които биха помогнали за откриването на по-типичните методи за фалшифициране на информацията за сумата на приходите.
Политика за признаване на приходите
При изследване на възможните несъответствия в сумата на приходите
следва окончателните оценки да се правят на база Счетоводната политика на
предприятието.
Например, приходите от лиценз на софтуер се признават при получаването
и приемането на подписан контракт или поръчка. Необичайното тук е, че продуктът не трябва да бъде доставен и приет от клиента. При запознаването с
политиката за признаване на приходите трябва да се обърне специално внимание на това, как се отчитат частичните доставки, отстъпки, продажбите на
консигнация и др9.
9

Александър, Д. Ръководсво за европейско счетоводство. Издателство „Аспен”/”М§Б – консулт”,
С., 2006, с. 48.
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Капацитет на продажбите
Тук индикатор за несъответсвие може да бъде бурното и трудно обяснимо
нарастване на приходите. Това налага да се прецени дали предприятието има
потенциала (от гледна точка на оборудване и активи) да произведе продукция,
съответстваща на размера на продажбите. Коефициентите „продажби/общи
активи” или „продажби/дълготрайни активи”, сравнени с тези на подобни предприятия, могат да бъдат източници по този въпрос10.
Оперативни разходи
Следващата плодотворна област за изследване след приходите са оперативните разходи. Разходите се признават в Отчета за приходите и разходите,
респективно Отчета за всеобхватния доход на базата на пряката връзка между
извършените разходи и конкретните приходи, които са получени.11. Въпреки множеството правила, които регулират начина на представяне на нформацията във
финансовите отчетите, все още има известен брой въпроси, чийто отговор се
знае най-добре от мениджърите на предприятията. Поради това мениджърите
имат значителна свобода на действие при вземането на решение относно някои
пера във финансовите отчети. Такива пера са:
Запасите – Ще бъдат ли използвани те с течение на времето, или ще бъдат
продадени? Ако бъдат продадени, каква ще бъде продажната им цена12?
Дълготрайни активи – Каква е продължителността на живота им и каква
ще бъде остатъчната стойност, която ще имат накрая?
Отчетите са уязвими и в следните области:
• амортизация;
• капитализирани разходи;
• използване на резервите.
Амортизацията на нетекущите активи отразява степента им на изхабяване13. Тя се изчислява, като се правят прогнози за продължителността на живота
на активите и тяхната остатъчна стойност. Амортизацията на нематериалните
активи е дори по-трудна за изчисляване. Регулаторните органи не определят
срока на амортизация на активите. Предприятията използват най-различни подходи. Дори предприятия, които притежават подобни машини и оборудване, посочват в отчетите си различен срок на изхабяване на тези активи. Колкото подълга е очакваната продължителност на живот на дълготрайните активи, толкова по-ниски са годишните разходи за амортизация и толкова по-висока е отчетената печалба или по-ниска реализираната загуба. Посредством възприемането на консервативен или агресивен подход спрямо амортизационните норми, мениджърите могат да повлияят значително на финансовите резултати. В
10

www.environment-agency.gov.uk
Симов, Ив., Л. Мермерска. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на мениджъра, С., 2003, с. 26.
12
Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовият отчет. Изд. Изток-запад, 2011, с. 80.
13
Генов, Г., Ф. Филипова, Г. Тодоров. Теория на счетоводството. ИК Стено, Варна, 2009, с. 82.
11
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този случай, обаче, потребителят има достатъчно информация, която да му
помогне да направи разумна преценка.
Приложенията към отчетите и Справката за нетекущите активи съдържат
информация относно използваната амортизационна политика. Съществува разбивка на основните групи дълготрайни активи и съответстващите им амортизационни норми. Тази информация може да се използва за сравняване на съществуващи методи, използвани от различните предприятия. След това би могло
да се прецени дали прилаганите амортизационни норми са подходящи. Трябва
да се обърне сериозно внимание на всяка индикация за промяна на амортизационната политика или нейното прилагане. Амортизационната политика може да
послужи за прикриване на лоши финансови резултати14.
Капитализирани разходи
Когато едно предприятие извършва плащане или поема някакво задължение, това трябва да бъде отразено в Отчета за приходите и разходите, респективно в Отчета за всеобхватния доход или в Баланса, респективно в Отчета за
финансовото състояние. При някои операции, свързани с входящи и изходящи
парични потоци, информацията се отразява и в Отчета за паричните потоци.
Ако, например, са платени заплати в размер на 100 000 лв., това ще бъде
отразено в Отчета за приходите и разходите. Ако, обаче, същата сума бъде
похарчена за закупуването на машина, промяната се отразява в баланса.
Всеки разход се вписва в Отчета за приходите и разходите, или в Баланса
респ. отчет за финансовото състояние, както и в някои други елементи на финансовия отчет. Единият от начините за увеличаване на печалбата е чрез преместването на разходи от Отчета за приходите и разходите към Баланса респ.
отчет за финансовото състояние. Това се нарича извънредна капитализация.
Кога един разход може да бъде капитализиран? Прилага се принципът на съпоставянето на приходите и разходите15. Правилно е разходът да се отнесе към
времевия период, в който е получена съответната полза. Когато ползите от разходите ще се извлекат в бъдеще, разходите могат да бъдат преместени напред
към съответния период, т.е. могат да бъдат капитализирани.
След закупуването им, запасите се отразяват, първо, чрез системата за
счетоводни сметки в Счетоводния баланс. Преместването им в Отчета за приходите и разходите става само тогава, когато те се превърнат в готови стоки и
тези стоки бъдат продадени. По същия начин закупуването на оборудване се
отразява първо в баланса. След това този първоначален разход се премества
към Отчета за приходите и разходите посредством начислената амортизация.
Следва да се има предвид и още един принцип. Едно предприятие може да
признае нещо за актив само ако вярва, че ще извлече полза от него. Тези два
14
15

www.investopedia.com – 26.11.2011.
Разходите, извършени във времето за определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат в периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се
отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
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ръководни принципа трябва да направят така, че разходите да бъдат правилно
разпределени или към отчета за приходите и разходите, или към Счетоводния
баланс.
Използване на резервите
Предприятията притежават различни видови резерви, с които се предпазват
от загуби. Такива са резервите, държани във връзка с лошите кредити, фондовете и провизиите. За да се създаде нов резерв или да се увеличи съществуващ
такъв, се правят промени в Отчета за приходите и разходите. Когато един резерв
се намалява, се прави промяна и в Отчета за приходите и разходите.
По своята природа резервите са просто оценки16. Мениджърите имат голяма
свобода на действие да решават какъв е подходящият размер на резервите и каква
трябва да е годишната вноска. Ето защо, това е област, в която съществува възможност за определени манипулации, и затова заслужава сериозно внимание.
Крайният баланс на резервите и всички движения по сметките, свързани с
тях, трябва да бъдат разгледани внимателно. Специално внимание трябва да
се обърне, когато има намаление на резервите. То може да бъде използвано за
„надуване” на печалбите. Можем да зададем различни въпроси по отношение
на резервите, например: резервите във връзка с лошите и съмнителните кредити увеличават ли се пропорционално на вземанията и т.н.
Една от техниките за манипулиране на резервите се нарича „голямата
баня”17. Ако е в труден период, предприятието може да реши да направи голям
резерв за преструктуриране. Целта на този резерв е да се погрижи за покриване
на бъдещи загуби, свързани със затваряне на производства, съкращаване на
работници, разпродажба на непотребни запаси и др. От гледна точка на предприятията, тази вноска е еднократен разход. Тя ще се покаже под формата на
провизия в Счетоводния баланс. Като следствие от това, част от бъдещите
оперативни разходи могат да бъдат покрити от тази провизия и извадени от
Отчета за приходите и разходите. Резултат от това е нереално увеличаване на
печалбата. Анализите и оценките трябва да бъдат особено прецизни по отношение на такава манипулация, когато има смяна на изпълнителните директори
или след придобиване на друго предприятие. Подобни аргументи могат да бъдат
използвани и във връзка с големите разходи, необходими за набирането на клиенти. Никога, обаче, не можем да сме сигурни в бъдещите приходи. По отношение на този проблем различните предприятия използват различни подходи и до
голяма степен нещата зависят от преценката им.
Консервативните предприятия18 биха вкарали някои разходи в Отчета за
приходите и разходите, докато агресивните биха ги капитализирали в балансовия отчет. Поради тази причина трябва да се обръща голямо внимание на политиката на предприятията по този въпрос.
16

Тук не се включват капиталовите резерви, като общи, законови, преоценъчни и други.
www.investopedia.com – 13.10.2011.
18
http://www.environment-agency.gov.uk – 26.11.2011.
17
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Счетоводен баланс
Понякога чрез внимателно изследване на различните активи и пасиви в
балансовия отчет може да се открие увеличаване на приходите, което не е забелязано в Отчета за приходите и разходите19. Ако приходите са били изкуствено увеличени, стойността на някой актив ще е надценена или стойността на
някой пасив ще е намалена.
Активите, чиято стойност най-често бива манипулирана, са:
1. вземанията;
2. запасите;
3. предварителните плащания.
Надценени активи – вземания
Приходите, които са изкуствено надути чрез вписване на бъдещи или фиктивни приходи, причиняват увеличаване на вземанията. Съответно всяко необяснимо увеличаване на вземанията е индикация за възможни нарушения.
Единият от начините за откриване на необичайно нарастване на вземанията е чрез съпоставянето на процентното увеличение на продажбите за определен период с процентното увеличение на вземанията. Голямото несъответствие
означава, че е възможно да има нередности. Другият начин е чрез използване
периода на вземанията. Двата начина посочват сходни тенденции и помагат за
откриване на несъответствията.
Може би най-често използваният метод за увеличаване на печалбата е чрез
надценяване на запасите. Това може да се постигне посредством посочване на
по-голям брой единици, добавяне на допълнителна стойност на отделните единици или посредством неотчитането на намаляването на запасите. За да разберем
дали това се е случило, можем да проследим необичайните движения на запасите. Начините са сходни с описаните при вземанията, т.е. сравняване на процентната промяна на запасите и процентната промяна на продажбите. Целесъобразно
е, наред с посочените аналитични процедури да се изследват и оборотите по отделните синтетични и аналитични сметки за отчитане на запасите. Това ще подпомогне изготвянето на окончателните оценки за допуснатите нарушения.
Надценени активи – предварителни плащания
(разходи за бъдещи периоди)
Предварителните плащания са разходи, които са направени в отчетния
период, но реално се отнасят за някакъв бъдещ период (например, предварително платени застрахователни премии)20. Ефектът от обявяването на един разход за предварително плащане се състои в отписването на този разход от Отчета за приходите и разходите и отнасянето му към бъдещ период. Така се увели19
20

Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовият отчет. Изд. Изток – запад, 2011, с. 80.
Сп. „Български счетоводител”, бр. 9, 2007, с. 19.
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чава отчетената печалба за настоящия период. Тези и други манипулации,
свързани с финансовия резултат, могат да прикрият за кратък период тези проблеми, под формата на изкуствено създадени предварителни плащания.
Отчетът за паричните потоци
В сравнение с Отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс (респ.
отчет за финансовото състояние), при създаването на Отчета за паричните потоци практически няма свобода на действие21. Това означава, че когато предприятие получава пари, има входящи парични потоци; когато се извършва плащане –
изходящи потоци. По тази причина много анализатори придават по-голяма тежест на Отчета за паричните потоци, отколкото на Отчета за приходите и разходите. Те смятат, че той дава по-ясна представа за делата на предприятията, отколкото другите два отчета. Когато разглеждаме отчета за паричните потоци, е
полезно да направим и разграничение между отделните видове потоци.
Информацията във финансовите отчети е надеждна, когато в нея липсват
съществени грешки или пристрастност, при което потребителите могат да разчитат, че тя отразява достоверно имущественото и финансовото състояние на
предприятието. Тази достоверност се постига тогава, когато всички стопански
операции през годината са отразени според тяхната същност и реалност, а не
според правната им форма22.
В заключение може да се каже, че качествените характеристики на финансовите отчети – верно и честно представяне, разбираемост, надежност, уместност,
сравнимост, както и достоверност, могат да се постигнат при стриктно спазване
на разпоредбите в приложимите счетоводни стандарти за оценка на активите и
пасивите на предприятието, както и счетоводната политика на предприятието.
ISSUES CONNECTED WITH THE RELIABILITY OF INFORMATION IN FINANCIAL
REPORTS AND METHODS FOR DISCOVERING MANIPULATIVE OPERATIONS
Assist. Prof. Gergana Tsoncheva
Abstract
The main objective of financial statements is to provide reliable information that clearly
portrays the economic resources of an enterprise and the claims to those resources, and also
any changes in them over a period of time. Financial reporting provides information that is
useful to investors, creditors, and other users in making rational economic decisions. The
qualitative characteristics of financial statements, such as true and fair view, understandability,
reliability, relevance, comparability, and representational faithfulness, can be achieved through
strictly observing the rules of accounting standards in evaluating the assets, the liabilities, and
the equity of the enterprise.
21
22

Сп. „Български счетоводител”, бр. 1, 2002, с. 5.
Генов, Г., Ф. Филипова, Г. Тодоров. Теория на счетоводството. ИК Стено, Варна, 2009, с. 257.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТОВЕРНОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ
В ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТАХ, И МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
МАНИПУЛЯТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Асс. Гергана Цончева
Резюме
Цель финансовых отчетов состоит в представлении достоверной информации о
имущественном и финансовом состоянии предприятия, а также о его изменениях во
времени. Финансовый отчет удовлетворяет информационные запросы своих потребителей с учетом того, чтобы они могли принимать основные и рациональные экономические решения. Качественные характеристики финансовых отчетов – правильное и честное
представление, понятность, надежность, уместность, сравнимость и достоверность – могут
быть достигнуты при четком соблюдении предписаний применяемых стандартов учета и
оценки активов, пассивов и собственного капитала предприятия.
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УДК – 657
Econ Lit – М410

ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ
И ПРАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ1
Ас. Цветомир Манолов
Въведение
Обичайно в своята дейност дружествата разкриват информация, изисквана
от приложимите стандарти, от местното законодателство или от редица неправителствени организации, с цел повишаване имиджа и доверието в настоящите и в
потенциалните инвеститори. И докато първото изискване се реализира чрез финансовите отчети на предприятието, то информацията, оповестяването на която не се
изисква по силата на нормативен акт, обикновено се публикува чрез сайтовете на
отделните дружества или по други пътища за уведомяване на обществото.
Съществуват редица проучвания, в които се изследват факторите и последствията от публикуването на финансови доклади и отчети в интернет пространството. В голяма част от тях авторите установяват, че предприятията
използват интернет и уеб сайтовете си, за да разкриват допълнителна информация за дружествата, прогнози на ръководството, данни за нематериални активи,
социални и екологични проблеми. Резултатите от изследванията сочат, че решението за предоставяне на допълнителни доброволни оповестявания през дружествените уеб сайтове е свързано с влиянието им върху покупко-продажбата
на акции на съответното дружество, бъдещата доходност, конкуренцията в отрасъла и др. И не на последно място, доброволните оповестявания оказват позитивно влияние върху прецизността на прогнозите, тъй като такива данни носят полезна допълнителна информация на финансовите анализатори.2
Във връзка с това целта на тази статия е да се направи изследване на това
как и каква информация във връзка с извършените разходи за опазване на околната среда разкриват дружествата, включени в BG 40. За постигането на тази
цел следва да се решат следните задачи: 1) да се разкрият възможностите за
оповестяването на информация във връзка с извършените от дружествата разходи за опазване на околната среда; 2) да се проучи информацията, публикувана
от дружествата и достъпна за външните потребители на информация.
1

2

Това изследване е осъществено въз основа на информацията, публикувана от предприятията,
включени в борсовият индекс БГ40, както в техните отчети, така и на сайтовете на дружествата.
Samir Trabelsi (Brock University), Real Labelle (HEC Montreal), Pascal Dumontier (University of
Grenoble), Incremental Voluntary Disclosure on corporate websites, determinants and consequences.
http://www.sciencedirect.com, 2008.
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Предпоставки и необходимост от разкриването на информация
по отношение на разходите за опазване на околната среда
По наше мнение, необходимостта от оповестяване на количествена информация за разходите и задълженията за опазване на околната среда произтича от следните факти:
 Счетоводителите в предприятието следва да могат да изразяват мнение по отношение въздействието на разходите, рисковете и задълженията, свързани с опазването на околната среда, върху финансовия резултат на предприятието.
 Инвеститорите се нуждаят от информация за въздействието върху околната среда на предприятието и разходите, които то извършва, за да вземат решение къде и колко да инвестират.
 Мениджърите се нуждаят от тази информация, за да идентифицират и
разпределят тези разходи така, че себестойността на продуктите да се
калкулира правилно и инвестиционните решения да се вземат въз основа на реалните разходи и приходи.
 Мениджърите се нуждаят от тази информация във връзка с преодоляването на регулативните рискове, пред които се изправят дружествата при
нарушаване на законодателството в областта на екологията.
 Счетоводството, осигуряващо информация за ефективното използване
на ресурсите, е ключ към непрекъснатото развитие на обществото.
Въпросите, на които следва да се отговори в случая са: съществуват ли
нормативни изисквания по отношение създаването на тази информация, от кого
следва да се създава тя и под каква форма трябва да се оповестява.
Финансовото счетоводство изпълнява различни функции в организацията,
като една от тях е свързана с определянето на финансовия резултат и оповестяването му, като обичайно това е и стандартната финансова информация, оповестявана пред външните потребители. От своя страна, управленското счетоводство доставя информация, която е необходима на мениджмънта, за да планира и
контролира дейността на предприятието и да оцени дейността на предприятието,
както по отношение на финансовите резултати, така и по отношение на екологията. Това предполага използването на цялостна система за определяне, наблюдение и докладване на общото въздействие върху околната среда и за интегриране
на тези въздействия при определянето на себестойността на произвежданата
продукция, продажната цена, капиталовото бюджетиране, дизайна и цената на
оцеляването. Тези факти, обаче, представляват интерес и за външните потребители на информация. Това е така, защото обществото е поверило управлението на
голяма част от своето здраве на корпоративния мениджмънт. Като резултат изпълнителната власт в корпорациите става отговорна за многобройни вътрешни и
външни стейкхолдъри. Собствениците на компаниите също са непосредствена
част от публиката. Техните интереси са свързани със стойността на активите и
имиджа на компанията. Поради това те се стремят да се опазят от задължения,
свързани с опазването на околната среда. Разширяването на интересите на соб-

Статии

113

ствениците произтича и от необходимостта от осигуряване на съответствие с
изискванията на законите, свързани с опазването на околната среда, донесени от
широката аудитория: потребителите, конкурентите, съдебните искове, правната
система, служителите, финансовите институции, обществото, правителството,
влиянието на групировките, медиите и природозащитните компании. Тази широка
аудитория има разнообразни изисквания по отношение на оповестяванията за екологичните въздействия, произтичащи от дейността на предприятието.
Schoemaker and Schoemaker (1995) отбелязват как информацията за потенциалните бъдещи екологични задължения може да бъде използвана:
 да насърчи извършването на предпазни операции и да се съкратят преразходите;
 да се усъвършенства производството, съобразно разположението, отпадъчните продукти и транспортните практики;
 да се преговаря със застрахователните компании;
 да се въздейства върху регулаторните органи;
 да се определят подходящите нива на финансовите средства;
 да се уеднаквят корпоративната стратегия и мениджърските практики;
 да се разработят обширни програми, касаещи риск мениджмънта;
 да се оценят скритите рискове в нововъведенията.
Практики за оповестяване на разходите
за опазване на околната среда
В практиката предприятията и индустриалните организации намират различни начини да оповестяват външните разходи, предизвикани от въздействието на дейността им върху околната среда, често, обаче, без тези оповестявания
да са съпроводени с количествени данни. Въпросът в случая е, че след отменянето на СС 6, няма стандарт, който да регламентира отчитането на разходите
за опазването на околната среда. Това дава възможност на предприятията да
ползват всички останали стандарти при оповестяването на тази информация,
интерпретирайки я съобразно потребностите или интересите си.
За оповестяването на разходите за опазване на околната среда в практиката обичайно се използват Екологични отчети – това е термин, който често се
използва днес, за да опише връзката между предприятията и факти, засягащи
екологията, проверени (одитирани) или не, относно екологичните рискове, екологичното въздействие, политиката, стратегиите, целите, разходите, задълженията или визията по отношение на екологията. Тези екологични отчети, според
автора, могат да се представят като:
1. част от финансовия отчет;
2. самостоятелен отчет на предприятието по отношение на екологичното му
представяне (a stand-alone corporate environmental performance report (CER));
3. специални бюлетини с определена периодичност;
4. чрез някакво друго средство за информация (интернет сайтове, дискове
и др.).
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Като цяло, усилията в случая са насочени в посока тези екологични отчети да станат част от финансовия отчет, като във връзка с това на всеки три
години одиторската компания KPMG провежда световно проучване за степента на интегрираност на тези отчети в отчетите на компаниите в световен мащаб. Така, например, извършеното проучване през 2008 г. показва, че едва 3%
от компаниите изцяло са интегрирали екологичните отчети в годишните си, 89% комбинират екологичните отчети с годишните, около 35-40% от компаниите
правят ограничени оповестявания в годишните си финансови отчети и над 40%
от компаниите не оповестяват такава информация в отчетите си.3
Към момента в България след 2000 г. единствено за нуждите на статистиката задължително се оповестява информация за извършените разходи за
дълготрайни материални активи с екологично предназначение, при което те се
разделят на:
 съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по направления (за отпадъчните води, въздуха, земята, обезвреждането на отпадъци, защитата от шума);
 апаратура за мониторинг и контрол.
Дълготрайните материални активи с екологично предназначение не включват оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и
вибрациите в работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда.
Съгласно Регламент 58/97/ЕC на Структурната бизнес статистика (SBS),
съоръженията за опазване на околната среда се разделят на два вида:
 специализирани съоръжения за околната среда (end-of-pipe) – включващи съоръжения, които не участват в производствения процес и служат
само за намаляване замърсяването, което е резултат от производството.
 интегрирани технологии (integrated technologies) – елементи на производствения процес/технологии, в резултат на които се постига по-малко
замърсяване на околната среда, в сравнение с други подобни.
Следва да се отбележи, че тази информация трудно би могла да се използва от отделните инвеститори, тъй като тя се представя пред обществеността
общо за отделните отрасли и трудно би могло да се определи в каква степен тя
се отнася за отделните предприятия4.
Практическо изследване на оповестяванията
във връзка с разходите за опазване на околната среда в България
Целта на това проучване е да установи каква част от компаниите, включени в борсовия индекс BG 40, оповестяват информация за извършените от тях
разходи за опазване на околната среда и в какво се състои това оповестяване.
Причината за избор на тези компании е, че BG 40 e индекс, базиран на изменението на цената на емисиите и се състои от 40-те емисии обикновени акции на
дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на дневния
3
4

http://www.kpmg.com. , KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008.
www.nsi.bg

Статии

115

оборот за последните 6 месеца5. Това означава, че те предизвикват най-голям
интерес в инвеститорите и би следвало тези дружества да оповестяват найдетайлна информация за дейността си.
В резултат на проучването се установи, че едва 18 от всички компании,
правят оповестявания по отношение опазването на околната среда в годишните
си финансови отчети. При всички дружества това е извършено в Годишния
доклад за дейността. Обичайно е включено в частта за корпоративната социална отговорност и в по-редки случаи – в частта за рисковете (екологичен риск).
Независимо от начина на оповестяване в доклада, следва да се отбележи, че
най-често става въпрос за нефинансова информация, обикновено свеждаща се
до декларирането на обстоятелството, че дружеството е сертифицирано по ИСО
и има изградена система за опазване на околната среда. Като пример във връзка
с това може да се посочи оповестяването направено от „Биовет” АД 6: „Биовет” АД се намира в екологично чиста област, където опазването на околната
среда е от първостепенна важност. Ето защо фирмата полага изключителни
грижи за ограничаване на замърсяването. За да опази водите, флората и фауната на областта, „Биовет” АД пречиства отпадните си води в собствена пречиствателна станция. Всички производствени цехове са оборудвани с въздушни
филтърни системи, за да се намали до минимум замърсяването на въздуха.
Търсят се нови пътища за намаляване на производствените отпадъци. Патентовани са нови торове, получени от отпадни продукти на фирмата.
Фирмата има изградена система за управление на околната среда в съответсвие с международния стандарт ISO 14001, сертифицирана от SGS United
Kingdom със сертификат № GB03/59389 от май 2003 г. През м. май 2009 г. е
ресертифицирана със сертификат № HU03/59389”.
В дружеството периодично се извършва преглед на околната среда и всички
дейности, извършва се тяхната оценка, поставят се общи и конкретни цели, набелязват се и се изпълняват програми за тяхното постигане. Идентифицират се
законовите изисквания към дейностите, извършвани на площадките на дружеството и се предприемат мерки за постигане на съответствие с изискванията. 7
Схематично извършеното проучването по отношение на оповестяваната
информация за разходите за опазване на околната среда може да бъде представено по следния начин (табл. 1).
От таблица 1 се вижда, че по-малко от половината изследвани дружества
оповестяват информация във връзка с предприетите от тях мерки за опазване
на околната среда, но би следвало да се отбележи, че в случая голяма част от
тях са холдингови компании, които смятат, че подобно оповестяване трябва да
се извършва от дъщерните им дружества.
5
6

7

http://www.bse-sofia.bg/?site_lang=bg&page=BG40
Следва да се отбележи, че дружеството прави оповестявания на сайта си, които са сравнително
подробни /вкл. и брой работещи в направление „Екология”, но те също са предимно нефинансови
– http://www.biovet.com/
http://www.bse-sofia.bg/inc/ExtriFilesDownload.php?id=59930&lang=bg&year=2011&period=Q5
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Таблица 1
Справка за наличието на оповестявания, направени в Годишните
финансови отчети на компаниите, включени в индекса БГ40 във
връзка с разходите за опазване на околната среда и екологичната им
политика на база на отрасловата им принадлежност

Отрасъл

Брой компании,
работещи в
отрасъла

Брой компании,
извършващи
оповестявания в
отчетите си

Финанси

18

3

Брой компании,
които не правят
оповестявания във
връзка с опазването на
околната среда в
отчетите си
15

Тежка
промишленост

5

5

-

Лека промишленост

16

9

7

Туризъм

1

1

-

Общо

40

18

22

Таблица 2
Справка за наличието на оповестявания, направени на сайтовете
на компаниите, включени в индекса БГ 40 във връзка с разходите
за опазване на околната среда и екологичната им политика
на база на отрасловата им принадлежност

Отрасъл

Брой компании,
работещи в
отрасъла

Брой компании,
извършващи
оповестявания на
сайтовете си

Финанси

18

3

Брой компании, които
не правят
оповестявания във
връзка с опазването на
околната среда на
сайтовете си
15

Тежка
промишленост

5

5

-

Лека промишленост

16

7

9

Туризъм

1

-

1

Общо

40

15

25
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В случая интерес представлява и фактът, че всички предприятия, работещи в отрасъла Тежка промишленост правят оповестявания, но от всички изследвани дружества само едно, а именно „Оловно-цинков комплекс” АД, декларира, че нарушава екологичното законодателство, като това е направено в
Годишния доклад за дейността на дружеството в частта Регулативен риск.
Предвид факта, че дружествата имат възможност на своите сайтове да
оповестяват и информация, невключена във финансовите им отчети, в хода на
проучването бе направено изследване за наличието или липсата на допълнителна информация, разкривана от дружествата на техните сайтове. Резултатите от
проучването показват, че на практика дружествата, разкриващи информация на
своите сайтове са тези (табл. 2), които извършват оповестявания и в годишните
си финансови отчети.
Следва да се отбележи, че от петнадесет дружества, едва седем имат
отделна страница на сайта си, посветена на опазването на околната среда (екология), като тези дружества декларират и наличието на сертификат ISO 14001.
Шест от останалите дружества имат по-общи оповестявания, а при две оповестяванията се свеждат до 1-2 изречения. Например: „В „Юрий Гагарин” АД
сме отговорни за опазването на околната среда. Дружеството има приета програма за управление на отпадъците до 2012 година, съобразена с нормативните
изисквания и развитието на фирмата.”8
До голяма степен това се отнася и за дружествата, които са сертифицирани
по ISO 14001, който е международен стандарт за системи за управление на околната среда и поставя изисквания за идентифициране, мониторинг и управление на
дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда. Самото прилагане на този стандарт предполага, че дружествата разполагат с достатъчно информация за изготвянето в някаква форма на екологични отчети и представянето им
пред обществото, но на практика такива липсват. В случая следва да се отбележи и фактъта, че в България има над 20 (двадесет) законови и подзаконови нормативни акта,9 поставящи изисквания пред дружествата по отношение опазването на околната среда съобразно отрасъла в който работят, но трудно би могло да
се приеме, че някой от тях ги заставя да предоставят финансова информация за
извършените разходи в тази област, която да е общодостъпна.
Заключение
В резултат на проведеното изследване могат да се направят следните поважни изводи:
1. Съществуват различни практики за оповестяването на разходите за опазване на околната среда, но като цяло усилията са насочени те да се интегрират
като част от финансовия отчет на предприятията, което и, според автора, е
приемлив вариант, тъй като това би позволило на външните потребители да
8
9

http://www.gagarin.eu/
http://www3.moew.government.bg/
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придобият цялостна представа, както за дейността на предприятието, така и за
това доколко са спазени основните предположения при изготвянето на финансовите отчети.
2. Все още трудно би могло да се говори за наличието на качествени оповестявания по отношение на тези разходи в България, достъпни за външните
потребители на информация.
3. Би могло да се помисли за известни промени в действащите нормативни
актове или за приемането на различни стимули, които да насърчават предприятията да оповестяват такава информация
Всичко това показва, че въпросите, свързани с измерването и оповестяването на разходите за околната среда ще продължат и в обозримо бъдеще да
поставят предизвикателства пред изследователите.

DISCLOSURE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION COSTS – THEORETICAL
ASPECTS AND PRACTICAL REALIZATION IN BULGARIA
Assist. Prof. Tsvetomir Manolov
Abstract
In the present article there are discussed the issues connected with the disclosure of
environmental protection costs. There has been conducted a practical study of the information
that is disclosed and is accessible to external users of information. For the study there has been
used information from the websites of the companies and their annual financial reports for 2010.

ОБЪЯВЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
В БОЛГАРИИ
Асс. Цветомир Манолов
Резюме
В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с объявлением расходов на охрану окружающей среды. Проведено практическое исследование, касающееся
информации, объявляемой и доступной для внешних потребителей информации. В исследовании использована информация веб сайтов обществ и их годовых финансовых
отчетов за 2010 год.
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СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГА
НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Гл. ас. д-р Божидар Чапаров
Въведение
Недвижимата собственост е особен вид актив, осигуряващ материалната
основа на всеки сектор от националното стопанство. Във връзка с това, като
основен показател за икономическото развитието на една държава могат да
бъдат разглеждани средствата, които се отделят от бизнеса за модернизация
на съществуващите и изграждане на нови производствени мощности. Традиционно за тази цел се използва финансиране, осигурено чрез собствен капитал или
кредит. В условия на финансова и икономическа криза, при отсъствие и недостиг на собствени средства и завишени кредитни стандарти от страна на банковите институции, се налага да бъдат търсени алтернативни форми на финансиране придобиването на недвижима собственост. Една от тези форми, която
все още не се прилага в достатъчна степен у нас, е лизингът.
Целта на тази статия е чрез изследване състоянието на лизинга на недвижима собственост в България в периода 2005-2010 г. да бъдат очертани проблемите при неговото развитие и посочени възможности за тяхното преодоляване.
Защитава се теза, че лизингът на недвижима собственост има потенциал
за развитие у нас и активното му приложение с предимствата, които предоставя, може да съдейства за обновяване на производствените мощности с цел
структурно преустройство на икономиката.
За целите на изследването лизингът на недвижима собственост е дефиниран като придобиване от лизингодателя на собственост върху посочен от лизигополучателя недвижим имот, от предварително определен от него продавач и
предоставянето му срещу заплащане, за временно владеене и ползване за предприемачески цели с право на последваща покупка.
1. Показатели за състоянието на лизинга
на недвижима собственост в България
Ранния етап от развитие на свободния лизингов пазар в България се бележи от симптомите на преход от командно-административна към пазарна икономика. На този етап участниците в него практически не обръщат внимание на
лизинга на недвижима собственост. Засилената конкуренция между лизинговите компании след влизането на страната в европейското икономическо простран-
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ство и определено благоприятната макроикономическа среда, в която функционира българската икономика до края на 2008 г., обаче, повишават техния интерес към недвижимата собственост като обект на лизинг.
В условията на макроикономическа стабилност, стойността на недвижимото имущество по нови договори за лизинг непрекъснато нараства (табл. 1).
Регистрираният ръст на сключените нови договори за финансов лизинг на недвижимо имущество за 2008 г. е от над 88%, спрямо предходната. Така от обща
стойност 172,6 хил. лв. те достигат 326 хил. лв. С повишение от над четири пъти
спрямо 2005 г. и 2006 г., недвижимото имущество е активът с най-висок ръст на
лизинг в този период. Като основни причини за това се разглеждат високия
темп на нарастване на БВП и увеличения поток на ПЧИ през периода. Те осигуряват възможност да се генерира допълнителен икономически ресурс, който
се насочва за активизиране на предприемаческата инициатива. Вследствие на
това, относителният дял на инвестициите, измерени чрез бруто образуването
на основен капитал в крайно използвания БВП, ежегодно нараства и през 2008 г.
е над 30% (23 283 млн. лв.)1. Този висок темп на изменение на относителния дял
на инвестициите в използвания БВП осигурява необходимата основа за протичащото технологично преструктуриране на производствената система и устойчив икономически растеж.
В резултат от глобалното забавяне в сектора на недвижимите имоти, започнало вследствие на световните икономически процеси, през 2009 г. се наблюдава обръщане на еднопосочната тенденция. В края същата година стойността на новите договори по финансов лизинг на недвижимо имущество възлиза на едва 49,3 хил.лв. При влошаващите се макроикономически показатели
предприятията вече не инвестират и силно ограничават придобиването на недвижима собственост. Регистриран е спад на годишна база от над 6,5 пъти.
Предприетите от правителството антикризисни мерки дават своите положителни сигнали и през 2010 г. се забелязва частично възстановяване на лизинговия пазар на недвижимо имущество. Сключените нови договори за финансов
лизинг през годината регистрират увеличение близо три пъти спрямо предходната година и достигат сума от 139,7 хил. лв. Тук следва да се отбележи фактът,
че лизингът на недвижимо имущество е единственият сегмент, който увеличава дела си в портфейла на компаниите от сектора. В процентно съотношение, за
една година делът на лизинга на недвижими имоти се увеличава от 4,3% в края
на 2009 г. до 17,4% от всички нови договори за финансов лизинг в края на 2010 г.
При останалите активи се наблюдава намаление в дела им (фиг. 1).

1

Изчислено по данни на НСИ, уеб сайт: http://www.nsi.bg/index.php.
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Таблица 1
Разпределение на новите договори за финансов лизинг
по години и вид актив2 (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

36 796

54 849

74 021

246 547

115 321

30 250

Общо:

936 265

1 588 797

2 765 091

4 014 297

1 140 887

804 990

Забележка: Данните за 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг
(БАЛ). За 2006-2010 г. данните за от БНБ и БАЛ.
40,00

2005 г.

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. 1. Процентно съотношение на нови договори
за финансов лизинг по типове активи за периода 2004-2010 г.
2

Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org.
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Счита се, че това нарастване се дължи на увеличените сделки с обратен
лизинг в този сегмент3. Чрез използване на този вид лизинг в условията на световна икономическа криза, значителна междуфирмена задлъжнялост в страната и недостиг на финансов ресурс, се постига двустранен ефект. От една страна, срещу продажбата на имот на лизингова компания предприятията получават свеж паричен ресурс и погасяват с него задължения към други кредитори.
От друга страна, лизинговите компании получават възможност за развитие на
дейността като компенсират спада в сегментите, които традиционно са силни
(лизинг на леки автомобили, товарни и лекотоварни автомобили, машини, съоръжения и оборудване), но не са активни в настоящата икономическа обстановка.
Нарастването дела на лизинга на недвижимо имущество през 2010 г. се
свързва и със завършеното през годината строителство на проекти, чието изграждане е започнато през 2007-2008 г. Касае се предимно за договори, при
които реално погасителният план стартира след като обектът е въведен в експлоатация. Прилагат се при изграждане на производствени предприятия, големи бизнес сгради и търговски площи.
Регистрираната през 2010 г. активност се свързва и с това, че водещите
лизингови компании, опериращи на пазара на недвижима собственост у нас, са
предимно чуждестранни, които притежават необходим опит и финансова независимост, или филиали на международни финансови институции. Чрез лизинг на
недвижима собственост те диверсифицират своята дейност.
Независимо от изброеното, за разлика от други страни в Централна и Западна Европа, у нас все още няма специализирани единствено и само в лизинг
на недвижими имоти лизингови компании. Това се разглежда като една от причините, поради която този вид лизинг заема сравнително малка част от портфейла на лизинговите компании у нас. Въпреки регистрирания през последната
година ръст, за изследвания период той е средно 6-8 на сто, максимум 17%
през 2010 г.4 Най-висок дял от новите договори за финансов лизинг през годините продължават да заемат леките автомобили, следвани от товарните и лекотоварни автомобили, машини, съоръжения и индустриално оборудване.
По-агресивната рекламна политика от страна на банките по отношение на
продуктите, които предлагат и начините за тяхното полпуляризиране, се разглежда като друга причина лизингът на недвижими имоти да не е достатъчно
привлекателен продукт за голяма част от предприемачите.
На следващо място е фактът, че за разлика от банките, лизинговите компании търсят единични, по-големи стойности на актива. Част от тях поставят
долен праг на финансиране5.

3

4
5

Вж. Чапаров, Б. Обратният лизинг като възможност за възстановяване на пазара на бизнес имоти
в условия на финансова криза. Сборник доклади от научно-практическа конференция „Пазар и
управление на недвижима собственост в съвременните условия”, УНСС, С., 2009.
По данни на сп. „Имотът” бр. 32/ 2008, в някои страни този процент достига 50.
При Райфайзен лизинг този праг е 1 млн. лв.
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Таблица 2
Разпределение на новите договори за оперативен лизинг
по години и вид актив6 (хил. лв.)
Вид на актива

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Машини, съоръжения
и индустриално
оборудване

2 049

766

1 821

645

2 939

1 089

Компютри и друго
електронно оборудване

0

256

38

50

8

0

Товарни и лекотоварни
автомобили

1 317

9 712

16 088

29 874

9 034

6 852

Леки автомобили

8 053

20 474

26 397

33 864

19 744

25 806

Недвижимо имущество

0

293

0

0

1 558

0

Други

0

0

0

0

63

0

Общо:

11 419

31 501

44 344

64 433

33 346

33 747

Забележка: Данните за 2005 г. са от Българска асоциация за лизинг.
За 2006- 2010 г. данните за от БНБ и БАЛ.

2005 г.

80,00
70,00

2006 г.

60,00
50,00

2007 г.
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съоръжения и
индустриално
оборудване

Компютри и
друго
електронно
оборудване

Товарни и
лекотоварни
автомобили

Леки
автомобили

Недвижимо
имущество

Други

2010 г.

Фиг. 2. Процентно съотношение на нови договори
за оперативен лизинг по типове активи за периода 2005-2010 г.
6

Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org.
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Процентното съотношение на новите договори за оперативен лизинг е представено на фиг. 2. Става ясно, че за целия изследван период най-висок е този
процент при оперативен лизинг на леки автомобили, като за 2010 г. надхвърля
70%. Тук следва да се има предвид, че леките автомобили традиционно са
водещ лизингов актив по целия свят и България не прави изключение.
Като основна причина в разпределението на новите договори за оперативен лизинг (с изключение на 2006 г. и 2009 г.) да не са регистрирани такива се
посочва, че много от договорите за оперативен лизинг се приравняват към договори за наем и не се регистрират като лизингови.
За периода до 2008 г. включително, при отчитане разпределението на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг, тенденцията е към трайно повишение (табл. 3). Регистрираният ръст на вземанията от
лизинг на недвижимо имущество през 2008 е 89% (219,6 хил. лв.) на годишна
база. През 2007 г. нарастването е с над 53% спрямо предходната. Еднопосочната тенденция към непрекъснато нарастване отново се обръща през 2009 г.,
когато е регистрирано намаление при вземанията с малко над 7%. През 2010 г.
обаче лизинговите вземания по довори за финансов лизинг от недвижимо имущество единствени регистрират ръст и то с 23% спрямо предходната, като в
абсолютни стойности нивото е по-високо от това през 2008 г.
Независимо от тава, вземанията по договори за финансов лизинг от недвижимо имущество в изследвасния период (с изключение на 2010 г.) не надвишават 10% от общя обем (фиг. 3).
Таблица 3
Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност) по договори за финансов лизинг7 (хил. лв.)
Вид на актива

2005

Машини, съоръжения и
индустриално оборудване

301327

Компютри и друго електронно
оборудване

6864

17268

55544

Товарни и лекотоварни
автомобили

264531

592881

976108 1542200 1167708 931798

2007

2008

2009

2010

623513 1010198 1552404 1341896 1053849
53470

42960

32847

Леки автомобили

285245

751526 1236994 1906681 1607471 1169393

Недвижимо имущество

95584

160133

246110

465751

433950

533974

Други

49291

53598

79234

233437

305721

233575

Общо:

7

2006

1002842 2198919 3604189 5753942 4899706 3955437

Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org
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На таблица 4 е показано разпределението на лизинговите вземания (нетна
стойност) при договорите за оперативен лизинг. Общата тенденция до 2009 г.
включително е към повишение на стойностите. Тя се поддържа предимно от
лизинговите вземания по договори за оперативен лизинг на леки, товарни и лекотоварни автомобили.
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Фиг. 3. Процентно съотношение на лизинговите вземания
по договори за финансов лизинг по типове активи
за периода 2005-2010 г.
При лизинговите вземания по договори за оперативен лизинг на недвижимо
имущество тенденцията е към намаление на стойностите до 2008 г. включително.
Спадът тук е от 53% (2007 г. спрямо 2006 г.) до почти 70% (2006 г. спрямо 2005 г.).
Таблица 4
Разпределение на лизинговите вземания (нетна стойност)
по договори за оперативен лизинг (хил. лв.)
Вид на актива
Машини, съоръжения и
индустриално оборудване

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 267

1 061

1 926

1 414

2 928

2 805

Компютри и друго
електронно оборудване

465

332

116

59

39

25

Товарни и лекотоварни
автомобили

3 507

8 835

18 725

17 446

19 657

15 231

Леки автомобили

15 989

27 686

36 603

49 333

56 442

51892

Недвижимо имущество

738

224

105

45

1 561

1 378

Други

366

0

0

0

0

0

Общо:

22 332

38 138

57 502

68 297

80 627

71 331
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Силно впечатление прави и фактът, че лизинговите вземания по оперативен лизинг в процентно отношение са едва малко над един процент от всички
вземания (фиг. 4). И тук основна причина е, че договорите за оперативен лизинг
се приравняват към договори за наем и не се отчитат като лизингови.
80,00

2005 г.

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,
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. 4. Процентно съотношение на лизинговите вземания
по договори за оперативен лизинг по типове активи
за периода 2005-2010 г.
От представените в таблица 5 данни става ясно, 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 5
Разпределение на лизинговите по вземания операции с недвижимо и
движимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги 8
По нови договори за лизинг
(хил. лв.)
Период
сума
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8

61 057
171 638
298 512
65 824
54 135

% от всички
вземания
3,76
6,11
7,32
5,61
6,45

Нетни лизингови вземания
(хил. лв.)
сума
18 631
62 284
292 280
467 450
377 672
306 433

% от всички
вземания
1,82
3,11
7,98
8,03
7,58
7.61

Изчислено по данни на БНБ, уеб сайт: http://www.bnb.bg и Българска асоциация за лизинг, уеб
сайт: http://www.leasing-bulgaria.org
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Всичко това дава основание да се твърди, че лизингът на недвижима собственост все още е относително неразвит сегмент в България със заложен потенциал за развитие. Регистрираният през последната година от изследвания
период ръст е индикатор за повишен интерес от страна на участниците на имотния пазар към лизинга и показва, че представителите на бизнеса започват да се
обръщат към нови финансови инструменти. Както при всеки нов за икономическата практика в страната пазарен иструмент, развитието на лизинга на недвижима собственост се сблъсква с редица трудности и ограничения не само
от обективен, но и от субективен характер.
2. Проблеми пред лизинга на недвижима собственост
в България и насоки за неговото развитие
Независимо, че пазарът се развива възходящо, 8-10% се считат за изключително малък дял. В повечето развити пазари този процент варира между 2025%9. За да бъдат предприети адекватни мерки за повишаване дела на лизинга
на недвижима собственост, е необходимо да бъдат дефинирани причините, които възпрепятстват неговото развитие. Като основни от тях могат да се посочат
следните:
• Сложност при реализацията на лизинговите сделки с недвижима собственост. От една страна, това е свързано с продължителния нормативен срок на използване на недвижимите имоти, което предполага дългосрочни договори за лизинг. Спазването на условията по такива договори
е твърде трудно и сложно, от гледна точка на степента на отвореност на
българската икономика към световните икономически процеси. От друга страна, стойността на обектите на недвижима собственост по правило е твърде висока и изисква лизинговите компании да разработват стъпаловидни финансови инструменти с използване на привлечен ресурс. Това
допълнително усложнява сключването и управлението на сделките по
лизинг на недвижима собственост.
• Отсъствие на подготвени специалисти и опит в младите лизингови компании за работа с лизинг на недвижима собственост. В хода на изследването се установи, 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 АлпеАдрия Лизинг, И Еф Джи Лизинг, ДСК Лизинг10.
• Не е предвидена законодателна възможност за ускорена амортизация
на обектите на недвижимата собственост или използване на друг вид
данъчни облекчения, което е характерно за страните с развит лизингов
пазар. Липсата на стимули и облекчения не стимулира използването на
лизинга и не позволява „разгръщане” на предимствата му в пълна сила.
9
10

В някои държави като Чехия този процент е 35.
За сравнение БНБ отчита над 70 лизингови дружества.
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• Лизингът на недвижими имоти не е атрактивен за спекулантите на пазара поради факта, че лизинговата компания си запазва собствеността
върху обекта, което затруднява препродажбите.
• Наличие на психологическа бариера в българските граждани, свързана
с нагласата да притежават собственост върху имота, който използват.
Това е причина фокусът на този вид лизинг у нас изцяло да е върху
корпоративния клиент.
• Недобро познаване на механизма на лизинговите сделки от предприемачите.
• Недостатъчна рекламна и разяснителна кампания от страна на лизинговите компании.
Положителните очаквания, свързани с развитие на лизинга на недвижима
собственост, са обусловени от напредъка на процесите по синхронизиране на
родното законодателство с това на страните от Европейския съюз. Това до
голяма степен ще допринесе за развитие на по-благоприятна инвестиционна
среда и ще позволи сключване на дългосрочни лизингови договори, като гарантира спазване на условията по тях.
Навлизането на чуждестранни инвеститори ще отвори икономиката към
съвременните икономически модели и инструменти, доказали своята ефективност в страни с утвърдени пазарни принципи. Това ще съдейства лизингът на
недвижима собственост да се популяризира, особено в областта на търговските и промишлените обекти. Очакванията са редица финансови групи да започнат да пренасочват средства от банките към лизинговите си дружества. От
една страна, тези очаквания са свързани с възходящото развитие на този финансов продукт, от друга – с по-малкото регулации, в сравнение с банките, и от
трета – поради липсата на изисквания за минимални задължителни резерви на
лизинговите компании. При тези условия се предполага голяма част от ресурса
на лизинговите дружества да се насочи към финансиране за придобиване на
недвижима собственост.
Във връзка с посоченото по-горе са и други очаквания, а именно наред с
чистото финансиране лизинговите компании да започнат да предлагат и допълнителни услуги като управление на проекти, проектиране и строителство на собствен риск. Това би могло да бъде осъществено чрез прилагане на лизингова
схема, при която лизингодателят получава собствеността върху строителния
терен или правото на строеж и всичко, което бъде построено до момента, в
който лизигополучателя изплати цялата сума по лизинговия договор. По същността си тази форма наподобява инвестиционно кредитиране, но съчетава в себе
си предимствата по отношение на разсрочване на ДДС и по-продължителен
срок.
Иновативна е идеята за разработване и приложение на 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 спестяване на данъци при прехвърляне собствеността на имота
от лизинговата компания към клиента след изтичане на лизинговия период.
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За да бъдат преодолени изведените проблеми и реализирани вижданията
за развитие на лизинга на недвижима собственост у нас, се счита за необходимо да бъдат реализирани някои предложения, свързани с това.
На първо място, разработка на система от стимули и облекчения за участниците в лизинговите сделки. Като възможни се разглеждат въвеждането на
ускорена амортизация на недвижимо имущество, обект на лизинг, както и данъчни облекчения за участващите субекти. Визират се освобождаване от местен
данък и намаляване на дължимите държавни такси при прехвърляне на собствеността, по-ниска ставка на ДДС и др. Това би разширило приложението на
лизинга на недвижима собственост и би позволило на предприятията от малък
и среден тип по-плавно и с по-малки сътресения да излязат от кризата.
На второ място се счита за необходимо, по инициатива на Национално
сдружение Недвижими имоти, съвместно с Българската асоциация за лизинг и
съдействието на администрациите по места, да бъдат създадени регионални
консултантски центрове. Дейността на тези центрове следва да бъде финансирана от лизинговите компании и подчинена на изпълнение на конкретни задачи.
Задачите на консултантските центрове могат да бъдат формулирани като:
• Популяризиране предимствата на лизинга като форма на финансиране
придобиването на недвижима собственост. Във връзка с това би могло
да се провеждат разяснителни кампании с цел преодоляване на психологическата бариера, свързана с липсата на собственост върху имота
до окончателно изплащане на лизинговите вноски.
• Разкриване на спецификите и начините за усъвършенстване на лизинговите операции в областта на финансовото обезпечаване, юридическата
защита, счетоводното отчитане и данъчното облагане
• Оказване на методическа помощ при разработване на бизнеспланове,
инвестиционни проекти и др.
• Анализ на причините, препятстващи развитието на лизинга на недвижима собственост и на тази основа изготвяне на предложения за изменения и допълнения в нормативната материя.
• Периодично провеждане на дискусии, форуми и семинари за всички заинтересовани, на които висококвалифицирани 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 отделното предприятие.
• Подготвяне и издаване на спомагателни брошури и пособия. Организиране на реклами и разяснителни кампании в специализирани издания и
средствата за масово осведомяване.
Участието на администрациите по места ще позволи на регионалните консултантски центрове да извършват системен мониторинг на свободно и неексплоатирано недвижимо имущество по области и общини към даден момент
(напр. тримесечие, шестмесечие, година). Тези данни да бъдат систематизирани и публикувани в единна информационна мрежа, обслужваща безвъзмездно или при облекчени условия стопанските субекти от региона. Обезпеченият
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достъп до информация се очаква да доведе до намаляване на разходваните
време и средства на стопанските субекти и като краен резултат, да повиши
ефективността от дейността на всички равнища.
Заключение
В условията на намалени спестявания и затруднен достъп до кредитен
ресурс, породени от повишаване на кредитните стандарти и намаление на пазарната стойност на обезпеченията, нараства значението на лизинга на недвижима собственост като фактор за успешна дейност на субектите в националната икономика. Неговото приложение подпомага обновяването на производствените активи, като освобождава парични средства за организация на производствените процеси и така стимулира инвестиционната активност.
Извършеният в хода на изследването анализ е основание за направените
предложения, от които се очаква в значителна степен да повлияят положително
върху развитието на лизинга на недвижима собственост в България. 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, научните среди и всички
субекти, участващи в реализацията на лизинга на недвижима собственост.
STATE AND PROSPECT IN THE DEVELOPMENT OF THE LEASING
OF REAL ESTATE IN BULGARIA
Chief Assist. Prof. Dr Bozhidar Chaparov
Abstract
In the article there is studied the development of the leasing of real estate in Bulgaria for
the period 2005-2010. As a result of the conducted analysis there is drawn the general conclusion
that this form of financing is not sufficiently used in this country. On the basis of the issues
drawn out, there are made suggestions as to their solution, which would have a positive effect
on the development of this kind of leasing. It is noted that in order to implement the above
suggestions it is necessary to unite the efforts of the central and local authorities, branch
organizations, academic circles and all subjects directly involved in this type of financing the
acquisition of real estate.
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА
НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ
Гл. асс. д-р Божидар Чапаров
Резюме
В статье исследуется развитие лизинга недвижимости в Болгарии в период 2005-2010
г. В результате проведенного анализа налицо вывод, что эта форма финансирования в
недостаточной мере применяется в нашей стране. На основе обозначенных проблем
сделаны предложения их разрешения, которые должны повлиять положительно на развитие этого вида лизинга. Отмечено, что для реализации данных предложений необходимо
объединить усилия центральной и местной власти, отраслевых организаций, научной
среды и всех субъектов, непосредственно участвующих в этой форме финансирования
приобретения недвижимости.
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ПРОСТРАНСТВЕНО КОНЦЕНТРИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ
В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
Гл. ас. Дамян Киречев
Въведение
Лозаро-винарският сектор представлява умело интегриране на производството и преработката на винено грозде. Развитието на интеграционните процеси в сектора се предопределя от вътрешните и световните тенденции, където
се наблюдават коренни промени по повод предлагането, потреблението и организационното преструктуриране.
Бизнес средата в лозаро-винарския сектор по света става все по-конкурентна и участниците в него се стремят да внедряват все по-конкурентни стратегии. Това води до сериозно преобразувание на производството и организационно преструктуриране в сектора по света. Пространственото концентриране
на производството и интегрирането в сектора придобива нови измерения. На
локалните производствени системи, предлагащи „типичен” продукт с висока
стойност („старите” страни производителки – Франция, Италия и Испания) се
противопоставя масовото производство на „индустриализирания” продукт, лесно разпознаваем и с интензивен маркетинг (страните от „новите” региони –
САЩ и Канада, Чили, Аржентина, ЮАР, Австралия и Нова Зеландия). В света
се наблюдават нови взаимоотношения и противопоставяне между конвенционалното разбиране за пространствената концентрация и интеграция в лицето на
локалните производствени системи и тероара, с новите мрежови и клъстерни
модели.
В този смисъл статията е ориентирана към:
- изясняване на специфичните особености, предимства и недостатъци на
алтернативните модели на концентриране и интегриране в лозарския
сектор в света и възможностите за нас;
- преглед на лозаро-винарския потенциал на страната ни и възможностите за неговото по-добро пространствено концентриране;
- предлагане на модел на клъстер за пространствено концентриране и интегриране на лозаро-винарския сектор у нас.
Алтернативи за пространствено концентриране
и интегриране в лозаро-винарския сектор
Като потенциални алтернативи за пространственото концентриране и интегриране в лозаро-винарския бизнес могат да се посочат: конвенционални под-
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ходи и модели (в т.ч. местните (локализирани) индустрии, индустриалния комплекс, агломерациите); тероара; мрежите; клъстерите на Майкъл Портър.
Конвенционално обяснение на пространствената концентрация и
интеграция. Съществуват разнообразни теоретични рамки за изясняване на
конвенционалните форми на пространствена концентрация и интеграция на икономическите дейности, като най-много се дискутират локалните (местните)
производствени системи. Възприето е становището, локалната производствена
система (LPS) да се разглежда, например, като „особено продуктивна форма
на организация, намираща се в специфичен регион, която функционира като мрежа
от взаимно зависими помежду си производствени единици със сходни или допълващи се помежду си дейности, които могат да си споделят дадена производствена дейност или предлагането на услуга, а така също и изследователски
центрове, центрове за обучение, трансфер на технологии и т.н.”1. Една локална
производствена система може да бъде конструирана върху следните елементи:
1) местно концентриране и дългосрочна взаимна връзка на допълващи се компании от даден регион; 2) вътрешни силно конкурентни, но и кооперативни връзки,
за разлика от останалите компании от региона, които са извън групата; 3) предоставяне на пазарни и непазарни услуги, осигурявани в подкрепа на местните
фирми; 4) съществуване на обща бизнескултура, която е специфична за различните бизнесединици, включени в производствената система. Подобна практика
на икономическа интеграция на регионално равнище е застъпена в западноевропейски държави като Италия, Германия и Франция, където групи от най-често малки и средни предприятия самостоятелно или с помощта на една или повече големи компании, участват в сътрудничество в производството на един продукт или продукти от същ вид. Ролята на географската близост в локалните
производствени системи е да увеличава плътността на взаимодействието между
структурите и да съдейства за ефективното функциониране на участниците на
регионално ниво.
Gordon и McCann2, и Johansson и Quigley3 предлагат три подхода в изучаването на пространственото концентриране и интегриране: местни (локализирани) индустрии; индустриален комплекс; агломерации. Тъй като последните две
обединения имат по-голямо значение за концентрирането на индустриалното
производство, то местните (локалните) индустрии имат приложимост в лозаровинарския сектор. Те се предлагат от А. Маршал4, който обръща внимание върху
концентрирането на специализирани индустрии в частни (обособени) локализации. Главните особености за концентриране, според Маршал, са наличието на
„физически условия”. Той се позовава на концепцията за външна икономика на
1

2

3

4

Комисия за местно планиране на Франция, цитирано по Ditter, J. Reforming the French wine
industry: Could clusters work? Cahiers du CEREN, 13, 2005, pp. 39-54.
Gordon, I and McCann, P. Industrial clusters: complex, agglomeration and/or social network? Urban
Studies, 2000, 37 (3), pp. 513-532.
Johansson, B. and J. Quigley. Agglomeration and networks in spatial economies. Papers in regional
Science, 2004, 83, pp. 165-176.
Marshall, A. Principles of economics. Macmillan Press, London, 1979 (reprint 1920), глава 10.
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локализираните индустрии, за да изясни връзката между икономическите резултати и териториалната организация на фирмите – съществуването на голяма
концентрация от специализирани малки и средни предприятия в даден регион
създава „промишлена атмосфера”, улесняваща придобиването и прехвърлянето на знания и технологии.
Тероар. Тероарът не е ново явление за страни като Франция и Италия, но
в съвременните условия се превърна в актуална форма за концентрация на лозаро-винарската индустрия. Според Ditter,5 тероарът се определя като „хомогенна територия, надарена със специфични идентифициращи я черти, представена чрез природни (климат, почви) и културни (исторически и социални) ресурси”. Ето защо, тероарът в голяма степен може да бъде отнесен към локалните
индустрии. Тероарът включва специфични производствени практики в отглеждането на грозде и производство на тероарно вино, като организацията му включва също така редица социални и културни характеристики.
Конкурентната способност на лозаро-винарските фирми, работещи на територията на тероара, възниква вследствие на гъстата мрежа от социални и
технологични взаимоотношения, които дават възможност на местните фирми
да разпространяват знания и ноу-хау (под формата на умения в занаята) и да
ограничават транзакционните разходи. Сериозно конкурентно предимство на
фирмите, включени в тероара е, че произвежданият продукт (тероарно вино) се
идентифицира с уникалността на територията и производствените условия, което е сериозна бариера за навлизане на пазара. Поддържането на тази бариера е
от жизнено значение за местните производители, които чрез уникалните си продукти с високо качество, етикетирани със Сертификат за гарантиран произход
(Appellation d’Origine Controlee, AOC), могат да реализират големи продажби,
на високи цени. Това е възможно благодарение на стратегията за ограничаване
на количествата и диференцирането на продукта в специфични пазарни ниши.
Друга важна характеристика на тероара е, че производството на вино допринася в голяма степен и за динамиката на голяма част от съпътстващия бизнес,
в т.ч. бизнеса с бутилки, опаковки и етикети, земеделско оборудване и др. Според
Ditter, това също е и сериозен фактор за туристическата динамика на региона,
както и за различни програми за обучение в местните образователни структури.
Организационна характеристика на тероара е фрагментацията и корпоративния характер на собствеността – голям брой малки винопроизводители в
определен район. Разпокъсаността и малкият брой на структурите в тероара
имат отрицателен ефект върху капацитетните възможности за инвестиции в
сектора, което се отразява на намалената способност за иновации в продукти,
процеси, маркетинга и продажбите. В условията на структурни промени на международния пазар на вино, обаче, тероарът изпитва сериозни трудности поради
ограничения иновационен и инвестиционен капацитет на винопроизводителите и
индустрията като цяло. Малкият размер на бизнеса и ограничаването в рамки5

Ditter, J. Reforming the French wine industry: Could clusters work? Cahiers du CEREN, 13, 2005, pp.
39-54.
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те на традициите не позволяват въвеждането на промени, което рефлектира в
производството и в продажбите. Важна характеристика на тероара е също, че в
страните от Европейския съюз, той се радва на защита от държавата В законодателство на ЕС е заложено понятието „качествено вино от деклариран географски район” (Регламент 479/2008).
За разлика от „традиционния” клъстер, цялостната стратегия на тероара е
насочена към защитата на местното производство от конкуренцията, а не толкова
към максимални постижения на световните пазари на вина (печалби, пазарен дял,
растеж). Тероарът се явява противовес на клъстера на Портър в концентрацията на
лозаро-винарската индустрия, но променящите се условия на международните пазари отправят много предизвикателства към бъдещето му. Сега традиционните
производители от местните индустрии изпитват по-сериозни проблеми да отговорят на количествените и качествените промени в търсенето, на които „новите” производители, обединени в мрежи и клъстери са способни да отговарят бързо, а и в
известна степен да провокират самите промени. Освен това, според Ditter, променящите се потребителски изисквания към количеството и разнородните нива на
качествени вина, от една страна, поставят под въпрос цялата система на тероара, а
от друга страна, оказват натиск в посока качество от страна на производители на
вино итърговци на вино, към производители на грозде.
Мрежи. В модела, основан на теорията за бизнесмрежите (за разлика от
локалните производствени системи) се предполага, че връзките между агентите,
фирмите и организациите в обединението са изрично и ясно формулирани. Мрежите могат да включват участници от различни вериги за създаване на стойност,
които имат за цел обмен на идеи и знания, така, че да се подобри техният бизнес,
например, съвместно производство, съвместно разработване на нова технология
или нов продукт. По-големият брой на участващите фирми в мрежата предполага по-сложни връзки и изисква по-голяма чувствителност по отношение на целите
на мрежата. Според E.J.Visser,6 мрежите следва да се разглеждат като система
от стратегически, целенасочени, повтарящи се кооперативни взаимодействия
между фирми и други организации, които, обаче, могат и да не работят в непосредствена близост. Основни характеристики на мрежите, имащи отношение към
концентрацията на местно ниво и отнасящи се до лозаро-винарския сектор, са:
идентифицирането на участниците в мрежата е лесно и отношенията между тях
са основани на доверие; спестяват транзакционни разходи; позволяват по-широки
възможности за провеждане на инвестиции; не се ограничават само към определено местоположение и могат да излизат извън определените граници.
С теорията за мрежите в лозаро-винарската индустрия в света е изследвана Чили (долината Колчагуа) от Guiliani и Bell7. Чили е от новите южни стра6

7

Visser, E.J. A Chilean Wine Cluster? The quality and importance of local governance in a fast growing
and internationalizing industry, Santiago de Chile, 2004.
Guiliani, E. and М. Bell. When micro shapes the meso: Learning networks in a Chilean wine cluster,
SPRU, 2004, Paper 115, pp. 47-68; Guiliani, Elisha. How clusters learn: Evidence from a Chilean wine
cluster, SPRU, 2003.
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ни, производителки на вина. Винената индустрия е представена от множество
малки производители на грозде и винени продукти. Те активно внедряват от
внос ноу-хау и енологични практики. Ключов елемент за винопроизводителите е
капацитетът за знания, в т.ч. обучението, повишаването на технологичните и
техническите умения за производство на заетите, провеждането на експериментални дейности и др. И тази система от знания се предава в мрежата чрез
активни комуникационни връзки между участниците в нея. Guiliani и Bell разглеждат групата като „отворена система за знания” с множество връзки за
външни източници на информация, като тези връзки отключват възможностите
за иновации и повишават на конкурентноспособността.
Клъстер. Теорията на М. Портър за клъстерите е една от най-модерните
в икономическата литература, касаеща конкуренцията и конкурентноспособността на стопанските субекти. Портър дефинира клъстерите като „географска
концентрация на взаимно свързани компании и институции, ангажирани в обособено бизнес поле”8 и акцентира върху това, че клъстерите са част от индустриите, но предлагат промяна:
- първо, фирмите и организациите, включени в клъстер, предлагат широк
кръг от свързани продукти и услуги на различни производства;
- второ, клъстерите могат да обхващат продавачи, производители, търговци, предлагащи свързани продукти и услуги, в т.ч. правителствени и неправителствени организации, ориентирани към бизнеса.
Концепцията на Портър за клъстерите ангажира умовете на голям брой икономисти от различни нива и области на икономическата наука. В литературата
след 1998 г. се предлагат повече от 700 научни статии, концентрирани върху клъстерите9 (без да се включва клъстерния анализ). Интересно е, че концепцията за клъстерите не е много застъпена от аграрните икономисти – броят на статиите, касаещи
клъстерите в земеделието, агробизнеса, производството на храни и вино е не повече от петнадесет. Този дял относително съвпада с дела на аграрния сектор в развитите икономики. По-малкият интерес на аграрните икономисти към клъстерите
вероятно е породен от традиционните подходи и модели за изучаване на пространствените организации и развитието на агробизнеса и земеделието. Ето защо, клъстерите не могат да се разглеждат като стандартна концепция за концентриране и
интегриране на икономическите дейности в аграрния бизнес, но може да се разглеждат като съвременен подход за повишаването на конкурентноспособността на
агро-продоволствените индустрии, както и да се излезе от традиционните алтернативи и теории за пространствено концентриране на агробизнеса.
По-добро разбиране на подхода на Портър за клъстерите от страна на
аграрно-икономическата литература и изследователите на винената промишленост дава примера с Калифорнийския винен клъстер на Калифорнийската
винена индустрия. Възможностите и перспективите на клъстерния подход за
8

9

Porter, M. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 1998, 76, pp.
77-90.
По данни на The Institute of World Economics.
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концентрация и интеграция намира отражение в изучаването на лозаро-винарската индустрия в редица държави: Франция Ditter10 изучава винената индустрия от Бургундия; Австралия (March и Shaw11, Aylward и Glun12); Чили (Visser13,
Giuliani и Bell14), Канада (Mytelka и Goertzen15); Южна Бразилия (Wilk16).
Клъстерът на М. Портър е един от аспектите на конкурентноспособността в глобалната икономика, върху чиято основа се развиват лозаро-винарските
индустрии в значителна част от страните от т.нар. „ Нов свят”. Според Портър,17
„трайно конкурентно предимство са местните неща – знания, връзки, мотивация...”. Той е убеден, че ролята на локалните и регионалните фактори е голяма
и развитието на локалната среда е фактор за конкурентноспособността и извежда голям брой ефекти за бизнеса включени в клъстер. Той приема, че клъстерите пресичат конвенционалната класификация на индустриите и в един клъстер
могат да участват много производства. Това се подчертава и за Калифорнийския винен клъстер, в който са включени разнообразни участници: производители на грозде и вино, доставчици на суровини за лозарството, доставчици на материали и оборудване за винопроизводството, научни звена, държавни и недържавни организации, търговски компании и други.
Портър подчертава, че някои от сравнителните предимства на фирмите,
които са част от клъстера, произтичат от самия клъстер. Клъстерът се явява
като околна среда, която усилва конкурентноспособността на фирмите, но това
не е валидно за фирмите извън него. Портър извежда три начина, по които се
увеличава конкурентноспособността на фирмите от клъстера: увеличава се тяхната производителност; увеличава се капацитетът им за иновации, което съдейства за техния растеж; стимулират се нови бизнес единици, които подкрепят
иновациите и увеличават клъстера. Според Портър, конкуренцията и иновациите са движещи сили, като иновациите са своеобразен „тест за издръжливостта
или краха на клъстера”. Иновационният капацитет на клъстера е резултат от
увеличаването на информационните потоци.
10

Ditter, J. Reforming the French wine industry: Could clusters work? Cahiers du CEREN, 13, 2005, pp.
39-54.
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Marsh, I and Shaw, Brendan, A.S. Australia’s wine industry: Collaboration and learning as causes of
competitive success, Australian Business Fondation, Sydney, 2000.
12
Aylward, K and Glyn, J. SME Innovation within the Australian wine industry: a cluster analysis. The
journal of the SMAANZ, 14 (1), 2006, www.seaanz.asn.au.
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Visser, E. A Chilean wine cluster? Governence and upgrading in the phase of internationalizing, Santiago
de Chile, 2004.
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SPRU, 2004.
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organizations in the Niagara Peninsula wine cluster. Discussion Paper Series 2004 – 15, Maastricht,
Netherlands, 2004.
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Като се изследват алтернативите за пространствено концентриране, могат да се посочат разнообразни модели като аналитичен инструмент за изграждане и оценка на взаимодействията между членовете, включени в обединението и връзките между тях. Съществуват сложни типологии структурни обединения, произтичащи от разнообразния набор на иновационния потенциал и сложността на връзките в структурите. Ако се използва класификацията на Mytelka и
Farinelli,18 типологията на структурните обединения, изразяващи концентрирани
и интегрирани дейности, могат да се сведат до три разновидности – неформална, организирана и иновативна. Всеки тип може да се изследва от гледна точка
на шест променливи: брой и размер на участниците; иновативност; равнище на
технология; връзки между участниците; коопериране и конкуренция; производителност и експортна ориентираност. Като се използват критериите, предложени
от Mytelka и Farinelli, може да се предложи матрица, представяща различните
варианти за пространствено концентриране и интегриране в лозаро-винарския
сектор, съобразени със структурни обединения с различен характер, посочени
в табл. 1.
Таблица 1
Характер на алтернативните структурни обединения
Тип обединение/характер
Местни локализирани
индустрии

Неформален

Организиран

х

х

Индустриален комплекс

х

Агломерации

х

Тероар
Мрежи
Клъстер на Портър

Иновативен

х

х
х

х
х

х

Анализът на различните варианти на пространствено концентриране и интегриране на икономическите дейности позволява да се организират такива
обединения, съобразени с широк кръг от критерии. Може да се види, че всички
имат организиран характер, а склонността към иновации е различна. По този
начин може да се премине към изучаване и анализ на състоянието и потенциала
на лозаро-винарския сектор, политиката за действие в него, взаимодействието
между участниците и др.

18

Mytelka, L and F. Farinelli. Local Clusters, Innovation System and Sustained Competitiveness,
Discussion. 2000.
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Лозаро-винарски потенциал на България,
като предпоставка за осъществяване на клъстерно обединение
Производството на грозде през 2010 г.19 се осъществява от площи, заети с
лозя, в размер на 56,9 хил.ха, от които 49,4 хил.ха са реколтирани. След 2000 г.
се наблюдава сериозна тенденция към намаляване на заетите площи и нарастване на неподдържаните лозя в стопанствата. Около 33% от лозята се намират в Югоизточния район и 31% – в Южен централен район. Наблюдава се
тенденция на намаление на рекултираните площи в Северозападния и Югоизточния район. По отношение на сортовата структура, червените винени сортове запазват доминираща роля в структурата с дял около 63%, но са с влошена
структура. Средните добиви за винените лозя са ниски – 4495 кг/ха, като за
червените сортове са 4555 кг/ха, а за белите – 4373 кг/ха. Общото производство на грозде е в размер на 230 хил.т, като намалява спрямо предходните
години поради намалението на площите. Гроздето от лозя е общо 218 хил. т.
(96,3% от общото количество), като най-голямо производство е отчетено в
Югоизточния и Южния централен район, представляващи съответно 43% и 31%
от общото производство. Около 214 хил. т. (93%) от произведеното грозде са
преработени във вино и продукти на гроздова основа, като 148 хил. т. (69%)
грозде е преработено в промишлени условия. Годишно се създават едва около
2 хил. ха нови лозя.
През 2010 г. общото количество произведено и декларирано вино възлиза
на 992,8 хил. хл. Най-голям дял от промишленото производство заемат трапезните вина (без защитено наименование за произход или защитено географско
указание) – 58,3%, следвани от регионалните вина (вина със защитено географско указание) – 38,6%. Качествените вина (със защитено наименование за произход) са едва 30,3 хил. хл. (3,1%). Като основни производители на вино се
очертават Югоизточният и Южният централен район, със съответно 44% и 24%
от общото производство.
Търговията с вино е организирана основно за местните пазари. Потреблението на вино на човек от населението е едва 12,6 л. год. През 2010 г. е регистриран общ износ на 50,3 млн. л. вино, на обща стойност 63,2 млн. щ.д. Традиционно най-голям износ на вино се осъществява за пазарите на Русия (49% от
износа) и Полша (25,8%), а в по-малки количества за Великобритания, Чехия,
Швеция, Германия. Бутилираните вина формират 83,7% от общия износ на вина,
наливните и пенливите – съответно 15,4% и 0,9%. Средната експортна цена за
бутилираните вина е 1,3 щ.д./л., а за наливните и пенливите – съответно 1,01
щ.д./л. и 1,8 щ.д./л. Вносът на вино у нас е едва 8,1 млн. л. на стойност 12 млн.
щ.д, като се наблюдава тенденция за увеличаване на вноса, основно за сметка
на пенливи и наливни вина. Вносът се осъществява най-вече от Италия, Франция, Чили, Испания и Македония. Средната цена на бутилираните вина от внос
е 2,9 щ.д./л. Малки количества се внасят от Аржентина, ЮАР и Германия.
19
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Изследването на лозаро-винарския потенциал на България показва редица
тенденции, в т.ч.: намаляват площите с лозя, което води до намаляване на производството и предлагането; добивите са относително ниски, вследствие влошената възрастова структура на насажденията; недостатъчно се осъществява възпроизводството на насажденията; намалява броят на заетите лицав сектора; влошена е и качествената структура на лозята – сортовете за производство на висококачествени вина заемат едва 35-40% от площите, а местните сортове – по-малко
от 3%, което рефлектира върху ограниченото предлагане на качествени вина; производството на вино намалява, въпреки високите изисквания към производството; производството се концентрира най-вече в южните райони на страната, показващи най-голям потенциал; ограничени са възможностите за експорт, най-вече
до страни извън ЕС, което рефлектира върху ниските цени на реализация. Някои
от посочените тенденции имат сериозно негативно проявление, което изисква спешни действия за преодоляването им от всички заинтересовани.
Цялостния цикъл във веригата производство на грозде, производство на
вино, доставки на суровини и материали, дистрибуция на виното, включва голям
брой стопански единици от лозаро-винарския сектор, които добавят стойност
на всеки етап, докато се достигне до предлагането на пазара на продукт с висока стойност. Ефективен лозарo-винарски бизнес може да се развива върху обособени, относително самостоятелни интегрирани производствени системи, основани на взаимно-изгодни икономически интереси. Пред българския лозаровинарски сектор стоят предизвикателства за това, как да се структурира и организира, за да се преодолеят негативните тенденции в сектора. Сега българският лозаро-винарски сектор се нуждае от повишаване на конкурентната си способност на международните пазари. Определяща роля за това може да има
необходимостта от организационно преструктуриране и развитието на иновациите. Ето защо, изграждането на обединение от клъстерен тип е рационална
възможност за пространствено концентриране и интегриране в сектора.
Модел на клъстер за пространствено концентриране
и интегриране в лозаро-винарския сектор у нас
Изграждането на лозаро-винарски клъстер в България може да се разглежда като система от взаимно свързани участници с различни функции и със
специфични взаимодействия между тях. На фиг. 1 е представен концептуален
модел за изграждане на такова обединение, в който са включени основните
участници в центъра и участници от периферията, които допринасят за ефективното функциониране на цялата система.
Ключови участници в структурата на обединението. Производствената система се организира от взаимодействието на продукта и пазара на три
основни типа участници: лозарски стопанства; производители на вино и търговци. При наблюдението на земеделските стопанства през 2006-2007 г.,20 от общо
93 780 стопанства, 93 115 са физически лица – обработващи 44% от площите, 215
20

Структура на земеделските стопанства в България, МЗГ, 2007, с. 28-29.
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МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Международна организация по лозя и вино (OIV)
Oбща организация на пазара на ЕС, Вино

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
Изпълнителна агенция по лозя и вино (ИАЛВ)
Национална лозаро-винарска камара (НЛВК)

Доставчици
лозарство:
Доставици заза
лозарството:
1.Маточни лози;
2.Торове и препарати за
растителна защита;
3.Оборудване и услуги;
4.Иригационни
технологии;
5.Други материали
Доставчици за винарската
индустрия:
1.Оборудване за
производство
2.Бъчви;
3.Бутилки;
4.Тапи и капачки;
5.Етикети;
6.Публични връзки и
ртеклама;
7.Специализирани
публикации
8.Други

Производители на грозде за
промишлена преработка
(лозарство)
1.Индивидуални производители
физически лица;
2.Кооперативи и други
юридически лица;
3.Винарски изби със собствени
лозя
Търговци на грозде

Производители на вино и
винени продукти в
промишлени условия
(винарство)
1.Дребни и средни
производители
2.Големи производители

Доставчици на научни
и технологични
ресурси:
1.Служби за съвети;
2.Консултантски
фирми;
3.Училища и
университети за
подготовка на
специалисти;
4.Научно обслужване;
5.Изложби и панаири;
6. Други

Логистични организации

Дистрибутори на вино

ПАЗАР НА ВИНО И ВИНЕНИ ПРОДУКТИ
Директни продажби, продажби чрез посредници
Директни действия на пазара
Местен пазар: крайни потребители, хотели, ресторанти
Международен пазар: експорт

Фиг. 1. Модел за изграждане на лозаро-винарски клъстер
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броя стопанства са еднолични търговци – обработващи около 4% от площта, 146
са земеделски кооперации – обработващи 22%, а търговските дружества са 277,
но обработващи повече от 28% от площите с лозя. По данни на НЛВК, през 2010
г. регистрираните производители на грозде за винефикация са 31,7 хил. физически
лица и 1450 юридически лица. Това определя дребният характер на собствеността в лозарството и предполага необходимостта от разширяване на интеграцията.
Производството на вино се осъществява от 246 винопроизводители, от които 216
действащи през 2010 г. Повечето производители на вино са и собственици на
лозя, като средният размер на собствеността е около 45 ха. лозя. От това произтичат разнообразни икономически отношения и интереси на различните участници в лозарския бизнес, което предполага задълбочено изследване.
Взаимоотношенията, които обединяват тези участници, са предимно въз основата на търговията със суровина (грозде за винефикация) и краен продукт (вино
и продукти от винено грозде. Собствениците на лозя могат да продават вино директно към потребителите на грозде, или да използват посредници – винени търговци.
От своя страна, повечето производители на вино са развили вертикални стратегии,
свързани с изграждането на собствени лозя. Ролята на търговците не свършва
единствено до посредничество между „лозарите” и „винарите”; те могат и да
поръчват производството на собствени вина. У нас съществуват около 120 търговци на грозде, участващи в около 22% от търговията със суровина.
Устойчивостта на връзките между ключовите участници се определя от
централната структура на клъстера и е в резултат на конфигуриране на имуществени, технологични, пазарни отношения и взаимоотношения с периферните
организации, включени в клъстера. Тези взаимоотношения следва да допълнят
стойността на лозаро-винарския продукт.
Периферни организации, включени в обединението. Това са организациите, включени в клъстера, които се намират извън централната верига на
стойността в сектора. Периферните организации са участници, които си взаимодействат с лозарите и винарите във връзка с доставката на ресурси, доставката на научни знания и технологии, логистични фирми. Взаимодействията им с
ключовите участници определят границите на клъстера и допринасят за ефективното функциониране на цялата система.
Специализираните фирми-доставчици са фактор за нормалното функциониране на клъстера. Те включват широк спектър от дейности по доставки за
лозарството под формата на маточни лози, торове, пестициди, подпорни конструкции, технически средства и други и дейности по доставки за винопроизводството като оборудване, материали, публични връзки и други. Значение за връзките в клъстера има близостта до лозарите и винопроизводителите. Част от доставчиците за сектора у нас са чужди компании и корпорации (особено в областта на доставката на техника и оборудване, торове и пестициди), които имат
делокализирано място в цялата система. Ролята на доставчиците не е само в
осигуряването на материали, а също така и консултации и система от знания.
Участието на националните организации в лозаро-винарския клъстер е насочено към реализирането на рационална политика за сектора. Министерство-
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то на земеделието и храните (МЗХ) осигурява правилата за стабилизиране на
производството, съдейства за спазването на обществения интерес, осъществява контрол и финансова подкрепа. МЗХ реализира политиката на Общата организация на пазара на ЕС. Изпълнителната агенция по лозята и виното (ИАЛВ)
съблюдава реализирането на държавната политика в сектора и дава права за
засаждане, изкореняване и презасаждане. Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) защитава интересите на участващите организации в сектора, контролира произхода, качествата и автентичността на произвеждания продукт.
НЛВК реализира решенията на Международната организация по лозя и вино
(OIV), насочени към създаването на стандарти и развитие на международния
бизнес с вино. Участието на националните организации имат стабилизиращ
ефект за клъстера, но трансформацията на политиката за сектора през последните години представлява заплаха за по-слабите участници.
Доставката на научни и технологични ресурси се осъществява от Националния център за аграрни науки (НЦАН), Националната служба за съвети в
земеделието (НССЗ), частни консултантски организации. Водеща роля в научно-информационната подкрепа за лозаро-винарския сектор имат Институтът по
лозята и виното в гр. Плевен, Комплексните опитни станции по лозарство и
винарство във Варна и Поморие и др. Те са в състояние да предоставят технологични и организационни решения за подобряване на лозята, качествата на
виното, икономиката и управлението, чрез провеждането на семинари, научни
форуми и публикации. Подготовката на специалисти за работа в сектора е концентрирана в Аграрния университет – Пловдив, средните училища по селско
стопанство, научно-изследователските центрове. Правителството има голяма
роля за насърчаване на технологичния трансфер и предоставяне на образователни услуги за сектора. Роля за внедряване на постиженията и иновациите в
сектора има ежегодното изложение ВИНАРИЯ и VINEXPO.
Специфично място заемат и логистичните организации, имащи отношение
към всички участници в клъстера и осъществяващи движенията на материалните потоци в сектора.
В рамките на изграждането на клъстер за грозде и вино, политиката за
колективни действия може да включва следните насоки за действие.
На първо място, необходимо е да се възприеме разбирането, че природата
на клъстера е такава, че да не позволява контрол от една или друга страна в
процеса на организиране и функциониране. Пространствената форма на лозаровинарския клъстер не следва да се планира, а да има спонтанен характер, чрез
интегриране и връзки между много фирми и организации от различни браншове,
но насочени към предлагането на качествено вино с висока стойност. Според
Mueller и Summer21, опитът да се направлява спонтанният характер на клъстера
и обслужването на индивидуални цели може да има нежелани последици за
всички участници в групата.
21

Mueller, R and D. Summer. Clusters of grape and wine. Agricultural Marketing Research Center, 2006.
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На второ място, най-важната връзка в един винен клъстер са договорните
връзки между производители на грозде и производители на вино, които съдействат за повишаване на сигурността в бизнеса и намаляване на риска за двете
страни. Участието на доставчиците в клъстера съдейства за подобряване на
снабдяването, намаляване на транзакционните разходи и увеличаване на ефективността. Разбира се, не бива да се пропуска, че един винен клъстер ще има
отношение с други възникнали клъстери – в областта на земеделието по повод
системата на земеделие, агротехническото обслужване на лозята и други; в
областта на туризма – чрез развитие на винен туризъм в традиционните лозаро-винарски райони; в областта на храненето и т.н.
На трето място, може да се отбележи, че всички участници в лозаровинарския клъстер могат да оперират много по-ефективно когато имат достъп
до публични блага и услуги. Участието на специализирани правителствени и
неправителствени агенции и организации позволява да се провеждат и внедряват научни изследвания, да се въведат и спазват определени производствени
стандарти; а също така да се въведат законодателни инициативи за ограничаване на индивидуалното поведение на фирми, които могат да нарушат колективните интерес.
На четвърто място, може да се посочи, че клъстерите са очертани от
връзките, които се осъществяват между участниците в процеса на тяхното взаимно свързано развитие и поддържането на тези връзки може да бъде найважната управленска и държавна политика за развитието или оцеляването на
групата. Но освен поддържането на взаимоотношенията вътре в клъстера, е
необходимо и поддържането на външни връзки – за проучване на контрактите
на чуждите конкуренти и техните доставчици. Това е така, защото ако един
винен клъстер у нас съществува, то той трябва да се конкурира с винени индустрии на множество развити държави.
Заключение
Теорията и практиката познават многообразие от възможности за пространствено концентриране и интегриране на лозаро-винарските индустрии по света.
Почти всички разчитат на местните фактори и условия за развитие на сектора
и определящо условия за интегрирането е подобряването на възможностите за
иновации и инвестиции. Тези, които са намерили начин да си сътрудничат на
национално и международно ниво, са в състояние да достигнат по-добри конкурентни позиции.
Ето защо, пред българския лозаро-винарски сектор стоят предизвикателства за това, как да повиши конкурентната си способност на международните
пазари на вино и да преодолее негативните тенденции в сектора. Секторът се
нуждае от сериозна оценка на конкурентноспособността си, което налага извършване на внимателен конкурентен анализ, акцентиращ върху уникалността
на българското вино и създаването на нов имидж на България на световния
пазар.
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Българският лозаро-винарски сектор се нуждае от сериозно организационно преструктуриране и развитие на иновативен клъстер, за който важен акцент може да бъде развитие на отношенията с другите индустрии – туризма и
производството на храни, които са приоритет за страната и могат да се възползват от сътрудничеството.

SPATIAL CONCENTRATION AND INTEGRATION
IN THE WINE SECTOR
Chief Assist. Prof. Damyan Kirechev
Abstract
In the article there are discussed some issues concerning structural groupings in the
wine sector. There are studied models of spatial concentration and integration of wine industries
in the world. There is an emphasis on the global rivalry between the conventional understanding
of spatial concentration and integration in the wine sector represented by the local production
systems and the terroir, with the new network and cluster models. Based on an analysis of the
wine industry potential in this country and the possibilities for concentration in the sector
there is put forward a model for the introduction and development of a cluster of an innovative
type. There have been studied the potential participants included in the grouping and the
relations between them, which can lead to raising the competitiveness of the Bulgarian wine
sector. There is proposed a policy for joint action in the cluster.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
В СЕКТОРЕ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ
Гл. асс. Дамян Киречев
Резюме
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся структурных объединений в секторе виноградарства и виноделия. Исследуются модели пространственной концентрации
и интеграции индустрии виноградарства и виноделия в мировом масштабе. Акцентируется на противопоставлении в мире между конвенциональным пониманием пространственной концентрации и интеграции в этом секторе в смысле локальных производственных систем и терруара и новыми сетевыми и кластерными моделями. На основе анализа
потенциала этого сектора в стране и возможностями концентрации сектора предложена
модель внедрения и создания кластера инновационного типа. Рассмотрены возможные
участники, включенные в объединение, и взаимоотношения между ними, которые могли
бы привести к повышению конкурентоспособности болгарского сектора виноградарства
и виноделия. Предложенa стратегия коллективных действий в кластере.
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УДК – 637.146 : 658.56
Econ Lit – L660

ИЗСЛЕДВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО
Ас. Радослав Радев
Въведение
Млечнокисели се наричат продуктите, които се произвеждат от пастьоризирано мляко или сметана чрез ферментация със закваски, приготвени от чисти
култури на млечнокисели бактерии: млечнокисели стрептококи, Lactobacillus
bulgaricus и Streptococcus thermophilus, Lactobacillus Acidophilus, ароматообразуващи бактерии.1
Към тази стокова група се включват: кисело мляко, ацидофилно мляко,
кефир, кумис и други диетични млечнокисели продукти.2
Българското кисело мляко е млечнокисел продукт, в който протича
млечнокисела ферментация под действието на специфична за страната ни микрофлора: Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus и е един от найразпространените в нашата страна продукти.3
Целта на настоящото проучване е да се изследва качеството на български кисели млека от краве мляко, предлагани в търговската мрежа на град Варна, с оглед установяване съответствието на получените експериментални резултати с тези, регламентирани от БДС 12:2010 Българско кисело мляко.
За постигане на дефинираната цел се изисква реализирането на следните
задачи:
1. да се проучат теоретичните аспекти на хранителната и биологичната
ценност на киселото мляко;
2. да се определи качеството на изследваното кисело мляко по сензорни
показатели;
3. да се определи качеството на изследваното кисело мляко въз основа на
получените от експерименталното изследване резултати по физико-химични показатели.

1

2

3

Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов. Издательский центр „Академия”, М.,
2008.
Казанцева, Н. С. Товароведение продовольственных товаров. „Издательско-торговая корпорация”, М., 2010.
Дончев, Х., Д. Златева. Стокознание на хранително – вкусовите стоки, част I. Варна. Наука и
икономика, 2010.
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Хранителна и биологична ценност на кисело мляко
Киселото мляко е един от най-ценните в хранително отношение продукти,
което има доказани лечебно-диетични и пробиотични свойства. То оказва позитивно въздействие върху чревната микрофлора, подтиска развитието на патогенните организми и намалява риска от чревни инфекции, регулира чревната
перисталтика, укрепва имунната система на организма и спомага за неутрализирането на токсините в него, има превантивен ефект спрямо някои заболявания. Освен това, съдържа много ценни химични вещества, в т.ч. витамини и
антибиотични вещества.4
Лечебните свойства на българското кисело мляко се използват широко в
клиничната диетологична практика. Натрупани са много емпирични наблюдения, отразяващи връзката на консумацията на кисело мляко с дълголетието и
профилактиката на атеросклерозата. Едновременно с това, някои изследователи доказват антиатерогенния ефект на млечнокиселите продукти.5
Високата консумация на киселото мляко в България е пряко свързана с
хранителна ценност и лечебно-диетични свойства. Потреблението на кисело
мляко средно на лице от домакинството е представено в табл. 1.6
Таблица 1
Годишно потребление на кисело мляко
в България средно на лице от домакинството
Години
Потребление на
кисело мляко, kg

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

22,1

21,9

24,7

25,6

26,1

25,7

26,0

27,3

26,6

26,8

Влияние върху потреблението на кисело мляко оказват цените, качеството
и предпочитанията на потребителите.
С въвеждането на БДС 12:2010 Българско кисело мляко, проучването
на качеството на традиционния български млечнокисел продукт се превърна
в един от актуалните и дискутирани проблеми. Този факт породи необходимост
от изследване качеството на българско кисело мляко с масленост 2,0% и 3,6%,
предлагани в търговската мрежа на град Варна.
Макар доброволен и незадължителен, стандартът е едно от средствата за
постигане на целта – осигуряване на желаното и очаквано качество7 и връщане
на доверието на потребителите към предлаганото в търговската мрежа българско кисело мляко.
4
5

6
7

Дончев, Х., Д. Златева. Цит. изт.
Димитров. Т., С. Бойчева, Н. Найденова. Значение на млякото и млечните продукти за човешкия
организъм. Научни трудове на Русенския университет, 2008, 47/8, с. 34-42.
http://www.nsi.bg – Национален статистически институт.
БДС за българско кисело мляко е вече факт. Мляко плюс. 2010, 15, с. 4.
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Качеството на киселото мляко варира, в зависимост от суровината и технологията, която прилагат производителите. Един от начините за окачествяването му е да се анализират различни проби, предлагани в търговската мрежа,
което гарантира оценка на реалната ситуация на пазара.8
Материал и метод
Изборът на автора към киселите млека, предлагани в търговската мрежа
на град Варна, се основава на обстоятелството, че те са едни от най-ценните в
хранително отношение продукти, с доказани лечебно-диетични и пробиотични
свойства.
Обект на изследване са 8 марки българско краве кисело мляко, опаковани в полистиролови опаковки:
• „На Баба” 3,6% – „Данон Сердика”АД, София;
• „Домлян” 3,6% – „Полидей” – 2 ООД, Карлово;
• „Кисело мляко Сердика” 3,6% – „Фама Сердика” ЕАД, Добрич;
• „Краве кисело мляко”3,6% – произведено от „Мизия Милк” ООД, Търговище за „Пикадили” ЕАД;
• „Табу” 2,0% – „Бор Чвор”, Пловдив;
• „Роден край” 2,0% – „Данон Сердика”АД, София;
• „Premia” 2,0% – произведено от „Сердика Сливен” АД, Сливен – за
„Пикадили” ЕАД;
• „Маркели” 2,0% – „Сердика България „АД, Сливен.
Четири от киселите млека („На Баба” 3,6%, „Домлян” 3,6%, „Табу” 2,0% и
„Роден край” 2,0%) са произведени по БДС 12:2010 с използвана закваска,
съдържащи Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus.
Изследваните кисели млека са с маслено съдържание 3,6% и 2%.
Използваните методи за определяне качеството на киселото мляко са
както следва:
сензорни методи – за определяне на показателите:
• повърхност, цвят, вид на коагулума, строеж при разрез, консистенция
след разбиване на коагулума, вкус и аромат, съгл. БДС 15612-839;
физико-химични методи – за определяне на показателите:
• сухо вещество – в% при налични стойности за влага, съгл. БДС
1109:198910;
• масленост – в% по метода на GERBER11;
8

Найденова,Н. Сравнителни изследвания на кисело мляко, предлагано в търговската мрежа на
Стара Загора. Хранително-вкусова промишленост. 2010, 3, с. 52.
9
БДС 15612-83 – Продукти млечни. Органолептична оценка.
10
БДС 1109:1989 – Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на водното съдържание и
сухото вещество.
11
БДС EN ISO 1736:2001 – Мляко. Определяне съдържанието на мазнини. Гравиметричен метод
(Сравнителен метод) ISO (1736:2000).
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• титруема киселинност – в оТ, съгл. БДС 1111:198012;
• съдържание на странични примеси (нишесте), съгл. БДС 9215:197613.
Подбраните за анализа проби кисело мляко са изследвани трикратно по
различните показатели, като е изчислен средният резултат за всяка една от
тях. Сензорната оценка на киселото мляко е направена с помощта на 5-членна
комисия. Проведените изследвания са авторски, извършени в изследователска
лабораторията по стокознание на хранително-вкусовите стоки при Икономически
университет – Варна.
Резултати и обсъждане
Резултатите от проучването на качеството на краве кисело мляко по сензорни показатели са представени в таблица 2 и 3. В таблица 2 са отразени резултатите от сензорната оценка на пълномаслените кисели млека, две от които
са произведени по БДС 12:2010 Българско кисело мляко.
Повърхността на три от пробите кисели млека е гладка и блестяща, със
слабо забележим слой от млечна мазнина. При „Кисело мляко Сердика” 3,6%,
млечната мазнина е добре забележима, като причина за това може да бъде неправилно проведен технологичен процес (хомогенизиране на изходната суровина).
Цветът на изследваните пълномаслени кисели млека е бял, с кремав
оттенък. По този показател не са открити отклонения от регламентираните по
нормативния документ изисквания.
Таблица 2
Сензорна оценка на пълномаслени български краве кисели млека
Видове млека
Показатели

1. Повърхност

2. Цвят

12

Изискване по
БДС 12:201014

„На Баба”, „Домлян”,
3,6% по
3,6% по
БДС
БДС

„Кисело
мляко
Сердика”,
3,6%

„Краве
кисело
мляко”,
3,6%

Гладка,
Гладка,
Гладка,
Гладка
блестящ, със
блестяща, с блестяща със
Гладка, блестяща,
със слабо
слабо
добре
слабо
със или без слабо
забележим
забележим
забележим забележим
забележим слой от
слой от
слой от
слой от
слой от
млечна
млечна мазнина
млечна
млечна
млечна
мазнина
мазнина
мазнина
мазнина
Бял, с различни
нюанси на кремав
Бял, с
Бял, с кремав Бял, с кремав Бял, с кремав
оттенък в
кремав
оттенък
оттенък
оттенък
зависимост от вида оттенък
на млякото

БДС 1111:1980 – Мляко и млечни продукти. Определяне на киселинност.
БДС 9215:1976 – Мляко и млечни продукти. Методи за определяне на чужди примеси.
14
БДС 12:2010 – Българско кисело мляко.
13
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Плътен, гладък,
допуска се
странично
разкъсване при
3. Вид на
наклон на
коагулума
опаковката в
зависимост от вида
на млякото и
маслеността
Гладка
повърхност, или
без изразен
4. Строеж при зърнест строеж за
разрез
овче и биволско
мляко, или без
слабо отделяне на
млечен серум
Хомогенна,
сметанообразна,
5. Консистенция допуска се слабо
след разбиван
зърнеста
на коагулума
костистенция при
овче и биволско
мляко
Специфични,
приятно млечно
кисели, характерни
за използвания вид
6. Вкус и аромат
мляко и ароматообразуващите
свойства на
закваската

Плътен,
гладък

Плътен,
гладък

Недостатъчно
плътен, и
разкъсан
коагулум

Плътен,
гладък

Гладка
Гладка
Гладка
Гладка
повърхност повърхност повърхност повърхност
със слабо
със слабо
със слабо
със слабо
отделяне на отделяне на отделяне на отделяне на
млечен
млечен
млечен
млечен
серум
серум
серум
серум
Хомогенна,
Хомогенна,
сметаноХомогенна, Хомогенна, образна, със
слабо
сметаносметанослаба
зърнеста
консистенобразна
образна
зърнеста
ция
консистенция
Специфични,
приятно
млечно
кисели

Специфични,
приятно
млечнокисели

Специфични,
приятно
млечнокисели

Специфични,
приятно
млечнокисели

Видът на коагулума при три от изследваните кисели млека е плътен и
гладък, което е в съответствие с БДС 12:2010. При „Кисело мляко Сердика”
3,6% се наблюдава недостатъчно плътен и разкъсан коагулум. Причина за този
недостатък може да бъде неравномерно разпределение на закваската, недостатъчно задържане на млякото в термостатните камери.
При изследване строежа при разрез на пълномаслените кисели млека
се наблюдава гладка повърхност, с отделяне на млечен серум, което е в рамките на предвидения в стандарта толеранс.
Консистенцията след разбиване на коагулума на киселите млека „На
баба” 3,6% и „Домлян” 3,6% е хомогенна и сметаноподобна, което е в рамките на
БДС 12:2010. В другите две проби („Кисело мляко Сердика” 3,6%”, „Краве кисело мляко” 3,6%) е установено наличие на слабо зърнеста консистенция. Недостатъкът се среща, ако изходното мляко е с висока киселинност – над 22 оТ.
Вкусът и ароматът на изследваните марки пълномаслени кисели млека са специфични, приятно млечно-кисели, характерни за използвания вид мляко, което е в съответствие с нормативния документ.
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От проведената сензорна оценка на пълномаслени кисели млека „На баба”
3,6% и „Домлян” 3,6% се установи, че напълно съответстват на изискванията
на БДС 12:2010. По показателите повърхност, вид на коагулума, консистенцията след разбиване на коагулума, получените резлутати на киселите млека „Кисело мляко Сердика” 3,6%” и „Краве кисело мляко” 3,6% се различават
от тези, произведени по нормативния документ.
В табл. 3 са представени резултатите от извършената сензорна оценка на
частично обезмаслени кисели млека, две от които не са произведени по БДС 12:2010.
Повърхността на изследваните частично обезмаслени кисели млека е
гладка и блестяща, като при две („Табу” 2,0% и „Маркели” 2,0%) от тях се
наблюдава слабо забележим слой от млечна мазнина, което е в съответствие с
БДС 12:2010.
Цветът на изследваните частично обезмаслени кисели млека е бял, с
кремав оттенък, което напълно съответства на изискванията, регламентирани в
нормативния документ.
Таблица 3
Сензорна оценка на частично обезмаслени
български краве кисели млека
Видове млека
„Табу”
„Роден
„PREMIA” „Маркели”
2,0% по край” 2,0%
2,0%
2,0%
БДС
по БДС
Гладка,
Гладка,
блестяща,
блестяща,
Гладка, блестяща,
със слабо
със слабо
със или без слабо
Гладка,
Гладка,
1. Повърхност
забележим
забележим
забележим слой от
блестяща
блестяща
слой от
слой от
млечна мазнина
млечна
млечна
мазнина
мазнина
Бял, с различни
нюанси на кремав
Бял, с
Бял, с
Бял, кремав
Бял, с кремав
2. Цвят
оттенък в
кремав
кремав
оттенък
оттенък
зависимост от
оттенък
оттенък
вида на млякото
Плътен, гладък,
допуска се
Гладък със
странично
Недостастранично
разкъсване при
тъчно
Плътен,
разкъсваПлътен,
3. Вид на коагулума
плътен и
наклон на
гладък
не при
гладък
опаковката в
разкъсан
наклон на
зависимост от
коагулум
опаковката
вида на млякото и
маслеността
Показатели

15

Изискване по
БДС 12:201015

БДС 12:2010 – Българско кисело мляко. Цит. изт.
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Гладка
повърхност, със
или без изразен
4. Строеж при
зърнест строеж за
разрез
овче и биволско
мляко, със или без
слабо отделяне на
млечен серум
Хомогенна,
сметанообразна,
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Гладка
Гладка
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със слабо
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Киселите млека „Табу” 2,0% и „Маркели” 2,0% са с плътен и гладък коагулум, а при „Роден край” 2,0% – гладък със странично разкъсване при наклон
на опаковката, което е в рамките на допустимото от стандарта.
При кисело мляко „PREMIA” 2,0% е установен недостатъчно плътен и
разкъсан коагулум. Причина за този недостатък може да бъде неправилно проведен режим на охлаждане, неравномерно разпределение на закваската.
При изследване на строежа при разрез в две от пробите („Табу” 2,0% и
„Маркели” 2,0%) се наблюдава гладка повърхност, с отделяне на млечен серум, като при „PREMIA” 2,0% е по-силно изразен.
Кисело мляко „Роден край” 2,0% е с едва забележим зърнест строеж,
което е извън изискванията, отразени в новосъздадения нормативен документ.
Вероятни причини за това са неправилното съотношение на използваната
закваска (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus) и неспазването
на температурния режим на съхранение.
Консистенцията след разбиване на коагулума при киселите млека
„PREMIA” 2,0% и „Маркели” 2,0% е хомогенна и сметаноподобна.
При две от пробите кисели млека, произведени по БДС 12:2010 („Табу”
2,0%, „Роден край” 2,0%) е установено отклонение с наличие на слабо зърнеста
консистенция. Недостатъкът се среща, ако изходното мляко е с висока киселинност или ферментацията протича при температура, по-висока от 48оС.
Вкусът и ароматът на киселите млека „Табу” 2,0% и „Роден край” 2,0%
е специфичен, приятно млечнокисел, характерен за използвания вид мляко. Ки-
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село мляко „PREMIA” 2,0% е с неизразен млечен вкус и липса на кисел оттентък. Неизразеният кисел оттенък се среща и в кисело мляко „Маркели”
2,0%. Причини за този недостатък могат да бъдат провеждане на ферментацията за по-кратко време, понижена киселинност и др.
При проучване качеството на частично обезмаслените кисели млека посредством сензорна оценка е установено, че две от пробите („Табу” 2,0%,
„Роден край” 2,0%), които са произведени по БДС 12:2010, са с отклонения по
показателите строеж при разрез и консистенцията след разбиване на коагулума. По показателите вид на коагулума, строеж при разрез, вкус и
аромат, получените резлутати на кисело мляко „PREMIA” 2,0% се различават, от произведените по БДС 12:2010 млечнокисели продукти.
Вкусът и ароматът на кисело мляко „Маркели” 2,0% са специфични, но
с неясно изразен кисел оттенък, което се отличава от киселите млека, които се
произвеждат по новия стандарт.
Резултатите от изследването на качеството на пълномаслени краве кисели млека по физико-химични показатели са представени в таблица 4:
Таблица 4
Резултати от изследването по физико-химични показатели
на пълномаслени краве кисели млека
Видове млека
„Кисело
„Домлян”
мляко
3,6% по
Сердика”
БДС
3,6%

„Краве
кисело
мляко”
3,6%

Показатели

Изискване по
БДС 12:201016

Сухо вещество, в %

Не по-малко
от 11,8

11,70

11,90

11,60

11,20

Масленост,в %

Не по-малко
от 3,6

3,10

3,90

3,70

3,40

От 90 до 150 oТ

114

121

92

120

Отсъствие

Отсъствие

Отсъствие

Отсъствие

Отсъствие

Киселинност,
в oТ
Съдържание на
нишесте

„На Баба”
3,6% по
БДС

В сухото вещество на киселото мляко се съдържат млечни мазнини,
белтъчини (претърпяват частична хидролиза до полипептиди и свободни аминокиселини), витамини и минерални вещества.
По показателя сухо вещество, кисело мляко „На баба” 3,6% и „Кисело
мляко Сердика” 3,6% са с отклонения по БДС 12:2010, което е в рамките на
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грешката на метода. При „Кисело краве мляко” 3,6% полученият резултат е
по-нисък от произведените по новоприетия нормативен документ млечно-кисели продукти. От пълномаслените кисели млека „Домлян” 3,6% е в съответствие с БДС 12:2010.
Маслеността на киселото мляко оказва влияние върху хранителната и
енергитичната му ценност. По този показател кисело мляко „На баба” 3,6% не
съответства на регламентираните от нормативния документ изисквания. Отклонение от маслеността, отразена на опаковката, се среща и при „Кисело краве мляко” 3,6%, като възможна причина за това е неправилно проведената нормализация на изходната суровина.
Киселинността на киселото мляко зависи от условията и продължителността на ферментацията, условията и срока на съхранение. Тя има значение за
вкуса, трайността и консистенцията на киселото мляко. Киселинността на изследваните пълномаслени български кисели млека е в пълно съответствие с
нормативния документ.
Съдържанието на нишесте в киселото мляко намалява неговите вкусово-ароматични, лечебно-диетични и профилактични свойства и по този начин
понижава значително неговата потребителна ценност. В резултат на извършеното изследване по показателя съдържание на примеси в пълномаслените
кисели млека се установи отсъствие на нишесте.
Таблица 5
Резултати от изследването по физико-химични показатели
на частично обезмаслени краве кисели млека

Показатели

Видове млека
Изискване по
„Роден
„Табу” 2,0%
„PREMIA” „Маркели”
БДС 12:201017
край” 2,0%
по БДС
2,0%
2,0%
по БДС

Сухо вещество, в %

Не по-малко от
10,3

11,0

10,1

8,6

9,9

Масленост,в %

Не по-малко от
2,0

3,3

2,3

2,1

2,1

От 90 до 150 oТ

89

120

77

92

Отсъствие

Отсъствие

Киселинност,
в oТ
Съдържание на
нишесте

Отсъствие Присъствие Присъствие

По показателя сухо вещество, кисело мляко „Табу” 2,0% е в съответствие с БДС 12:2010, а „Роден край” 2,0%, е с отклонение, което е в рамките на
17
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допустимата от метода грешка. При киселите млека „PREMIA” 2,0% и „Маркели” 2,0% са получени по-ниски експериментални резултати, като вероятни
причини за това са оводняване или използваната изходна суровина.
Маслеността на частично обезмаслените кисели млека „Роден край”
2,0%, „PREMIA” 2,0% и „Маркели”2,0% отговарят на изискванията, посочени в
нормативния документ, а кисело мляко „Табу” 2,0% е с получена стойност 1,3%
над отразената на маркировката. Като възможна причина за високия резултат
на маслеността може да бъде добавяне на растителна мазнина, което е недопустимо за произведените по БДС 12:2010 кисели млека.
По показателя киселинност, кисело мляко „Табу” 2,0% е с отклонение
1oТ, което е в границите на грешката на метода. Експерименталният резултат
на кисело мляко „PREMIA” 2,0% се различава от стойностите получени за киселите млека, произведени по БДС 12:2010.
След извършеното изследване, наличие на нишесте се наблюдава в киселите млека „PREMIA” 2,0% и „Маркели” 2,0%, което не е отбелезано на
опаковката и подвежда потребителите. То спомага за хомогенизиране на консистенцията на киселото мляко и подобряване рентабилността на производителя.
Киселите млека със съдържание на нишесте са с неизразен млечен вкус и липса на кисел оттенък.
Заключение
Получените резултати от проведените експериментални изследвания и
направените анализи дават основание да бъдат представени следните изводи
относно качеството на изследваните кисели млека, предлагани в търговската
мрежа на град Варна.
От проведената сензорна оценка на киселите млека „На баба” 3,6% и
„Домлян” 3,6% се установи, че те съответстват на изискванията, отразени в
БДС 12:2010, а „Табу” 2,0% и „Роден край” 2,0% са с отклонения по показателите строеж при разрез и консистенция след разбиване на коагулума. По
показателите повърхност, вид на коагулума, консистенцията след разбиване на коагулума, строеж при разрез, вкус и аромат киселите млека „Кисело мляко Сердика” 3,6% и „Краве кисело мляко” 3,6%, „PREMIA” 2,0%,
„Маркели” 2,0% са с отклонения от сензорната оценка спрямо две от киселите
млека, произведени по нормативния документ.
При изследване качеството на българско кисело мляко, произведено по
БДС 12:2010 по физико-химични показатели се установи, че кисело мляко
„Домлян” 3,6% и „Роден край” 2,0%, са стандартни и отговарят на всички регламентирани от нормативния документ изисквания. Кисело мляко „На баба”
3,6% и „Табу” 2,0% не отговаря на БДС 12:2010 по показателя масленост. Установени са отклонения, съответно под 0,5% и над 1,3%, спрямо отразените в
маркировката. Тези несъответствия оказват влияние върху хранителната, енергитичната стойност и вкуса. Подобна информация, отразена в маркировката е
заблуждаваща за потребителите, които спазват определени норми на диетич-
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ното и рационално хранене. Най-често неточностите в маркировката са вследствие на нелоялното отношение на производителите, които предлагат кисели
млека с масленост под обозначената, с цел намаляване на разходите. Някои от
предлаганите в търговската мрежа кисели млека са с масленост, по-висока от
отразената, което поражда съмнения за използване на друг вид мазнина. Това
се постига чрез добавяне на растителна мазнина.
Получените резултати при изследване на кисели млека, които не са произведени по БДС 12:2010, са следните: по физико-химични показатели
„Кисело мляко Сердика” 3,6% отговаря на всички изисквания, отразени в
нормативния документ. Установено е, че нито едно от останалите (Краве кисело мляко” 3,6%, „PREMIA” 2,0%, „Маркели” 2,0%) кисели млека не удовлетворява регламентираните от стандарта изисквания. „Краве кисело мляко” 3,6% е
с отклонение по показателя сухо вещество, като с несъответствия са и киселите млека „Маркели” 2,0% (сухо вещество, съдържание на нишесте) и „PREMIA”
2,0% (сухо вещество, киселинност и съдържание на нишесте). Вероятни причини за получени по-ниски експериментални резултати по показателя сухо вещество при киселите млека „Краве кисело мляко” 3,6% „PREMIA” 2,0% „Маркели” 2,0% са оводняване на използваната изходна суровина. Това понижава хранителната и биологичната ценност на киселото мляко. Получените резултати
по показателя киселинност на кисело мляко „PREMIA” 2,0% се различават от
стойностите на киселите млека, произведени по БДС 12:2010, като причина за
това може да е степента на съзряване към момента на изследването. Ниската
киселинност оказва влияние върху вкуса на кисело мляко „PREMIA” 2,0%, като
при него липсва кисел оттенък, което е доказано при проведената сензорна оценка.
След извършеното изследване е установено, че наличие на нишесте се
наблюдава в киселите млека „PREMIA” 2,0% и „Маркели” 2,0%, което не е
отразено в маркировката и подвежда потребителите. То спомага за хомогенизиране на консистенцията на киселото мляко и подобряване на рентабилността
на производителя. Киселите млека със съдържание на нишесте са с неизразен
млечен вкус и липса на кисел оттенък във вкуса, което е доказано при извършената сензорна оценка.
Обобщените резултати от проведеното проучване на качеството на българското краве кисело мляко, предлагано в търговската мрежа, по сензорни и физико-химични показатели доказват, че киселото мляко, което отговаря на изискванията, посочени в нормативния документ, е „Домлян” 3,6%. При всички други
търговски марки кисели млека, обект на изследването, се срещат несъответствия спрямо регламентираните в БДС 12:2010 изисквания. Кисело мляко
„PREMIA” 2,0% е с отклонения по показателите вид на коагулума, строеж при
разрез, вкус и аромат, сухо вещество, киселинност и съдържание на нишесте.
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STUDY OF THE QUALITY
OF BULGARIAN YOGHURT
Assist. Prof. Radoslav Radev
Abstract
The aim of the present study is to examine the quality of Bulgarian cow’s yoghurt,
offered in the sales network, with a view to establish the correspondence of the obtained
experimental results with the ones set out in BNS 12:2010 Bulgarian yoghurt.
The object of study are eight yoghurt trade marks („Na baba” 3,6%, „Domlyan” 3,6%,
„Yoghurt Serdika” 3,6%, „Cow’s yoghurt” 3,6%, „Tabu” 2,0%, „Roden Krai” 2,0%, „Premia”
2,0%, „Markeli” 2,0%) four of which are made in accordance with BNS 12:2010.
The results of the conducted study of the quality of Bulgarian yoghurt offered in the
sales network by sensory and physicochemical indicators show that only the yoghurt brand
„Domlyan” 3,6% meets the requirements stated in the normative document. With all the rest of
the varieties of yoghurt – object of the study there have been observed inconformities with
respect to the requirements set out in BNS 12:2010.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА
БОЛГАРСКОГО КИСЛОГО МОЛОКА
Асс. Радослав Радев
Резюме
Цель настоящей работы – исследовать качество болгарских сортов кислого молока
из свежего коровьего молока, предлагаемых в розничной сети, с учетом установления
соответствия полученных экспериментальных результатов показателям согласно БДС
12:2010 Болгарское кислое молоко.
Объектом исследования являются восемь торговых марок кислого молока („На баба”
3,6%, „Домлян” 3,6%, „Сердика” 3,6%, „Краве кисело мляко” 3,6%, „Табу” 2,0%, „Роден
край” 2,0%, „Premia” 2,0%, „Маркели” 2,0% ), четыре из которых произведены по БДС
12:2010.
Результаты проведенного исследования качества болгарского кислого молока, предлагаемого в торговой сети, касающиеся сенсорных и физико-химических показателей,
доказывают, что единственный сорт кислого молока „Домлян” 3,6% отвечает требованиям, указанным в нормативном документе. Во всех остальных случаях в объектах исследования налицо несоответствия регламентируемым БДС 12:2010 требованиям.
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УДК – 519.8
Econ Lit – М000, М190

МЕТОДИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БИЗНЕСА
Докторант Зафер Алхамлан
Въведение
В световната икономика настъпиха редица положителни изменения, предимно от интелектуален характер и под въздействие на научните постижения,
които доведоха до нови явления и процеси: компютъризация, роботизацията,
космонавтика, електронен бизнес, дистанционно обучение, урбанизационни икономически структури – мегаполиси, виртуални структури и пр.
В контекста на световното развитие, определено място заемат и постиженията на кибернетиката и информатиката, доминиращи при функциониране на
икономиката, културата, образованието, здравеопазването и др. Тези „фактори”
са с наименование Информационни технологии като обобщаващо понятие.
На бизнеса следва да се гледа като на основен директен и индиректен
източник за равнището на социален стандарт на гражданите. Затова стратегията на всяко държавно управление, трябва в максимална степен да подпомага
развитието на бизнеса, без „политическо съдействие” и без „Меркантилизъм”,
икономическа политика за отворена икономика, базирана на знание.
Целта на публикацията е усъвършенстване на организацията на информационното осигуряване чрез развитие на методологията за генериране и поддържане на информационния ресурс, базиран на съвременни критериии и показатели.
1. Особености в организацията
на информационното осигуряване на бизнеса
В контекста на изразеното становище, че бизнесът е основата за просперитета на държавата, а в недалечно време и в просперитета на икономическите
общности, които на този етап все още имат политически характер, ние сме
убедени, че ИКТ са фактор, който ще промени характера и параметрите на
икономическите общности.
В тази насока може да се вземе под внимание научната теза за глобалнорегионална интеграция1
Един от обективните фактори за утвърждаване на тезата – икономически
общности, е информационното осигуряване, базирано на ИКТ. За развитието
им са необходими знания и средства, които да позволят на членовете на иконо1

Dimova, Ruska Assoc. Prof PhD.The oretical fundamentals of international economic INTEGRATION.
University of National and World Economy Research Papers.Volume 2, 2006, Year ХLVI, р. 237.

Статии

159

мическите общности да ползват безпрепятствено услугите, които се предоставят в световната мрежа.
Безспорен фактор За организиране на ефективно управление е равнището
на информационното осигуряване.
Бизнес средата е динамична и съответно изисква динамично поддържане
и адаптиране на гъвкави системи за информационно осигуряване.
За да се осигурят тези условия е необходимо, на основата на задълбочено
изследване, да се дефинират основните особености в организацията на бизнеса,
които адекватно следва да се определят и в организацията на информационното
обслужване.
За извеждане на особеностите в организацията, по наша преценка, може
да се приложат два подхода:
 Индиректен – чрез съпоставяне на основните принципи за информационно осигуряване на макросредата с този на бизнеса, който функционира в тази макросреда;
 Директен – чрез извеждане на особеностите на бизнеса, различен от
останалите дейности, които изискват информационно осигуряване, т.е.
без териториални граници.
В настоящото научно изследване възприемаме втория подход като изхождаме от тезата за синтез между управлението и информацията:
Без информация няма управление и без управление няма информация!
В теорията на управлението под организация е прието определението на
Честър Бернард – „система от съзнателно координирани действия на два и
повече души”2
В съвременните условия бизнесът се организира при следните особености:
1. Висока степен на динамика на потреблението в резултат на глобализацията и реално въздействие на производството на стоки, материали и услуги. Това
поставя без алтернатива изискването за адекватно информационно осигуряване,
т.е. информацията да предхожда производството. Тази потребност поставя нов
подход на информационното осигуряване, което не се основава на предварително
разработени схеми за ресурсно осигуряване на производството, а на оперативна
информация. На практика това означава, че информационното осигуряване следва да бъде организирано в режим On Line при висока степен на аналитичност,
достоверност, актуалност и в значителна степен конфидециалност.
2. Под въздействие на информационните технологии се формира нова тенденция в бизнеса – използването на комуникациите като средство за организация
и управление на бизнеса. Във връзка с това на първо място ще посочим е'търговията3, е'бизнеса, електронните финансови пазари, стоковите борси, електронното правителство, електронното образование, електронното здравеопазване и пр.
2
3

Основи на управлението. ИУ – Варна,1997, с. 7.
По статистически данни наIWIInternet World Stats – Newsletter 048 – December 22, 2009, се
очаква в края на 2010 г. оборотът от е'търговията в световен мащаб да възлезе на 4 трилиона, а
в края на 2012 г. да бъде удвоен, т.е, 8 трилиона.
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3. Виртуализация в организацията и управлението на бизнеса, която изисква нова култура и морал в бизнеса. Бизнес културата се изразява в придобиване
на знания и навици за равнопоставеност на партньорите при анонимност на личността и прозрачност на институцията.4
Виртуалната организация на информационното осигуряване, изисква развитие на информационните технологии в редица области.
На първо място, е необходимо да се разработят и приложат нови принципи
за информационно осигуряване на мениджмънта. Във връзка с това е наложително да се премине към виртуалната организация на Информационната база.
Началото на този процес е поставен с изграждането на редица национални
системи в Internet, които предоставят информация за нормативните документи,
под формата на абонаментна услуга. Системи с подобен характер са: СИЕЛА
(www.ciela.net), www.paragraf22.com, DEJURE (www.dejure.nat.bg), АПИС
(www.apis.bg) и др.
Още по-оптимистични са прогнозите за виртуална организация на информационното осигуряване в областта на маркетинга, с широкото използване на
„програмни агенти” в средата на Internet. Известни са вече приложенията на
този тип програми в областта на превантивния контрол.
На второ място, съществени промени очакваме да настъпят в организацията на информационното осигуряване и по отношение на оперативната и финансово-счетоводната информация. Нашата прогноза е, че ще се премине към
централизация на организиране, обработка и съхранение на информацията и комплексно централизирано и децентрализирано използване. Основание за тази прогноза са следните по-съществени предпоставки5:
Първо, широкото навлизане на компютъризацията и комуникациите в бизнеса и по-точно в регистрирането и предаването на данните от стопанските
операции (сделки) в процеса на тяхното извършване, т.е. децентрализация на
автоматизираното регистриране на първичните данни (On line), важен фактор
за виртуалната организация.
Второ, еволюцията в технологията и функциите на финансово-счетоводната отчетност, изразяващи се във възможност за:
• отчитане на финансовото състояние в реално време;
• комплексна оценка за законосъобразност, целесъобразност и ефективност на дадена сделка, преди и след извършването й;
• ективност на дадена сделка, преди и след извършването й;
• оперативни управленски решения на основата на On Line показатели от
финансово-счетоводния анализ; ново поколение приложен софтуер BI
(Business intelligenеc) за автоматизация на анализа и оценка на финансово-счетоводната дейност.
Трето, глобализацията на икономиката, която изисква вземането на оперативни решения. Този процес предполага познаване на механизмите и прилагане
на правилата на пазарната икономика.
4
5

Илиев, П. и авт. колектив. Виртуални системи. Изд. „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2010.
Илиев, П. Internet среда за нови технологии. Сборник, В. Търново, 1988.
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Посочените предпоставки дават основание да се отбележи, че прогнозата
за „виртуалната организация” е реална действителност в начален стадий.
Виртуалната организация на информационното осигуряване провокира генерални промени в организацията на бизнеса и по-конкретно, появата на Електронния бизнес.
Безспорен лидер в този процес е Електронната търговия, която разширява
своето действие. Електронните плащания чрез дебитни и кредитни карти осигуряват възможности за съществени социални промени. По-конкретно, плащания по Internet на битови услуги: телефон, ел. енергия, вода, данъци и такси,
както и покупка на стоки и услуги за лични и корпоративни нужди. Това в значителна степен влияее на инфраструктурата и организацията на търговията.
Промените, настъпили в организацията на бизнеса под въздействието на
виртуалното информационно осигуряване, очертават и нова тенденция в организацията на управлението, известна като „ВИРТУАЛЕН ОФИС”.6
По наша преценка, в теорията и практиката има придобити известни знания и опит в областта на тезата за виртуализация на бизнеса, необходими са помащабни апробации, които да потвърдят научната теза „Офис без oфис”.
4. Една от особенностите на съвременния бизнес е увеличаване степента на
социалния ангажимент към работници и особено към специалисти и иноватори.
Утвърждава се тезата, че икономическите и социалните функции на капитала преминават към информацията7. Затова и социалните ангажименти в различни варианти са значително по-високи спрямо предходния период. Това се установява даже с
един бегъл поглед на международния трудов пазар. Икономически развитите страни предлагат изгодни условия – материални и социално-битови при привличане на
специалисти в областта на ИКТ, транспорт, медицина, агробизнес и пр.
Още по-красноречиво говорят данните за интензивната миграция – официална и скрита, която само за ЕС за последните 10 години превишава 25 милиона.
5. Специфична особеност е двоякият характер на бизнес информацията:
Вътрешнофирмената информация, от своя страна, се диференцира на
няколко равнища, в зависимост от структурата на корпорацията.
Например, финансовите и счетоводните показатели могат да са достъпни
за една част от персонала, кадровата политика, размерът на трудовите възнаграждения – за друга част и пр.
Информация с публичен характер.
В средата на интернет се поддържат публични бази данни, т.е информация, която се предоставя под форма на услуга срещу заплащане, а за определени услуги и информационни ресурси – без заплащане.
Сега протича активен процес за разширяване на обема на информацията с
публичен характер за сметка на вътрешнофирмената информация. Този процес
е провокиран от информационните технологии и по-конкретно, от приложението
на е'търговията. Известно е, че в средата на ИТ и е'маркетинга – съвременна6
7

Илиев, П., В. Сълов, П. Петров. Виртуални системи. Изд. „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2010.
Пак там.
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та търговията преминава към нов принцип: „Анонимност на субекта, легитимност на бизнеса”.
На професионален език това означава отваряне на системата чрез „увеличаване” обема на информацията с публичен характер.
6. Вероятностен характер на бизнес информацията за очакванията и за крайните резултати от сделка, бизнес план за тримесечие, година. Тази особеност се
генерира от влиянието на външни фактори, формиращи международната конюнктура за бизнеса, както и от вътрешни политически и икономически фактори.
Необходимо е да отбележим, че успешното използване на предимствата,
които предоставят информационните технологии в икономиката, изискват да се
придържаме към Лисабонската стратегия, която гласи: „Основна ценност е не
материално-производствената сфера, а информацията, знанието, образованието. В същото време знанието трябва да дава резултати в услуга на производителността” 8.
2. Критерии и показатели за оценка на информационните ресурси
Информационият ресурс е нова категория в Икономическата теория, както и във философията.
В теорията категорията „информационен ресурс” се интерпретира като
информация за организацията и обкръжаващата среда9.
Други автори интерпретират информационния ресурс като елемент от човешките ресурси10.
Нашето становище за работно определение на Информационен ресурс, е:
набор от информационни съвкупности за задоволяване на духовни потребности.
Една част от духовните потребности имат управленски характер, свързани са с
организацията на системата. Друга част от информационните потребности имат
социален характер, свързан с придобиване на знания и опит за статуса на homo
sapines, за здравеопазване, наука и образование, култура и пр.
От позициите на теорията на информацията, информационният ресурс се
интерпретира като набор от символи, организирани в реквизити, показатели,
записи, файлове, бази данни.
От процедурна гледна точка, информационната съвкупност може да бъде
статична или динамична (виртуална).
Статичните информационни съвкупности са организирани в печатан формат, т.е. поместени на книжен носител, и в електронен формат – поместени на
технически носители – HDD, CD ROM, DVD ROM, USB, магнитни ленти, магнитни карти и др.
По-специфичен характер имат динамичните информационни съвкупности,
които се генерират в реално време и могат да се представят визуално или в
електронен формат с кратък жизнен цикъл. В известна степен динамичните
8

Лисабонска стратегия .http://www.bg.wikipedia.org
Тужаров. Информатика. Изд. „Асеновци”, 2007. http://tuj.asenevtsi.com/Informatica2/I070.htm
10
Икономическа енциклопедия. Изд. „Наука и изкуство”, С., 2005, с. 699.
9
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информационни съвкупности имат виртуален характер. Това означава, че те
могат да бъдат представени при определени условия.
Информационните системи могат да извеждат сигнални справки при отклонение на системата от зададени параметри. Например, в търговска верига
се наблюдават наличностите от стоки, при задаване на критични количества за
наличност. Когато наличностите от дадена група са под критичните, се извежда сигнална справка. Тази справка се тълкува като виртуална, т.е. нейното генериране има условен характер.
По отношение на характеристиките на информационния ресурс , в известна
степен са валидни характеристиките за информацията – обем, актуалност, област на приложение, жизнен цикъл и други вътрешноприсъщи характеристики.
От методична гледна точка, съществено значение има въпросът за отношението – връзката на категориите информационен ресурс и информационна
инфраструктура, както и отношението информационен ресурс и знания.
По този въпрос нашата теза е: информационната инфраструктура е средата, средствата, чрез които се генерира информационният ресурс, а последният
е продукт на Информационната система. Акцентът следва да бъде по отношение на динамичния информационен ресурс и предимно визуалното представяне
на информационните съвкупности.
Относно тезата информационен ресурс и знания, според нас, оценката за
информационния ресурс може да бъде обективна и субективна.
Тази интерпретация произтича от трактовката, че знанията съществуват обективно, но се усвояват, притежават от субекта в различна степен. В зависимост от
равнището на знания от субекта, се определя и неговата преценка за обекта. По
наше мнение, философската теза за знанията има дискусионен характер.
При информационното осигуряване на бизнеса, предлагаме информационният ресурс да се дефинира при следните критерии:
 по нива на управление – стратегическо, тактическо и оперативно равнище. Това означава информационният ресурс да осигурява знания за вземане на решение по управленски равнища;
 по функции за управление – маркетинг, финансово-счетоводна дейност,
производство, управление на персонала, иновации;
 по организационна структура – обект, фирма (ЕТ, ООД, СД), акционерно
дружество, асоциации, корпорации и др.;
 по технологичен/процесен принцип – планиране, заявки, доставки, транспортиране, производство, съхранение, реализация и пр.
В зависимост от характера на генериране и поддържане на информационния ресурс, за критерий може да се приеме класификацията – нормативни и
извъннормативни информационни ресурси.
Нормативните информационни ресурси могат да се поддържат в Публични бази данни или Собствени бази данни.
Характерно за информационния ресурс с публичен характер е това, че придобива масов характер.Този процес е известен като виртуализация на информационното осигуряване.
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Към нормативните информационни ресурси се отнасят и нормативните
информационни съвкупности, регламентиращи дейността на системата, т.е.
виртуални информационни съвкупности.
Възможно е вътрешни информационни съвкупности да бъдат с контролиран и свободен достъп. Например, резултатите от стопанската дейност на дружеството за календарна година за корпорациите следва да имат свободен
достъп. Това се дължи на обстоятелството, че АД е сдружение на физически и
юридически лица при равнопоставеност за паритета на капитала, с който участва съдружникът.
Друга част от информационната съвкупност може да бъде с регулиран
достъп, в зависимост от правомощията и от равнището на фирмената тайна.
Например, информационни съвкупности, свързани с договорите с доставчици и
купувачи, по-конкретно става въпрос за регулиран достъп до определени клаузи
от договора.
Извъннормативните информационни ресурси имат строго специфичен характер. Те се определят от отрасловата принадлежност на системата. По-конкретно в
теорията на информацията се интерпретира тезата, според която, информационният ресурс се дефинира от три фактора:11 модел, програма и език на системата.
Моделът дефинира качествените характеристики на информационната
съвкупност: актуалност, достоверност, обхват, обем, жизнен цикъл, отраслова
принадлежност и др.
Програмата дефинира параметрите на приложение на решенията, взети
въз основа на информационния ресурс.
Езикът на системата отразява равнището на знания, които следва да бъдат
прилагани в управление на системата.
От проучване на научните публикации се установява, че езикът на информационния ресурс има относителен характер. По-конкретно, знанията съществуват обективно, но се усвояват и прилагат субективно. Това означава – „духовните потребности” от информация се определят от знанията на субекта. На
тази основа информационният ресурс отразява равнището на езика на системата. От това произтича тезата, че информационните ресурси имат специфичен
характер и се определят и от равнището на субекта.
В продължение на интерпретацията изразяваме становището, че Информационното общество, като етап в развитието на цивилизацията, си поставя
хуманната задача да се разширят духовните потребности на субекта чрез повишаване на неговите знания по пътя на обучението.
С оглед подобряване езика на системата, в практиката се използват унифицирани информационни системи, които косвено въздействат на субектите да
повишат равнището на управленските знания, т.е. да повишат равнището на
езика на системата.
За формирането на ресурс, който да отговаря на съвременните изисквания
на бизнеса, е необходимо да се прилага комплекс от показатели.
11

Илиев, П. Основи на информатиката. Изд. „Варна Принт”, Варна, 2005, с. 61.
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Оценката на информационния ресурс е сложен процес, който се доминира
от няколко основни характеристики:
1. Информационният ресурс следва да се разглежда в рамките на определени граници. В бизнеса тези граници са микро и макросредата на стопанските
субекти.
2. Характерът на системата(субекта) дефинира информационните потребности. Последните имат относителен характер.
3. Информационният ресурс има базисна характеристика, относително устойчива за плановите и нормативните показатели, класификатори, информация от
предходни години и пр. По експертна преценка, същата представлява около 3035% от общия обем на информационния ресурс. Динамична характеристика, с
кратък жизнен цикъл – са показателите на оперативната информация, частично
счетоводната и информационни съвкупности с управлението на бизнеса.
4. Теорията на информацията прилага три подхода при изследване на информацията – семантичен, синтактичен и прагматичен. Това означава, че при оценката на информационния ресурс следва да вземе под внимание и този подход.
5. Виртуализация на информационното осигуряване, което означава използване на аутсорсинг12 и „публични” информационни ресурси13, които се организират и поддържат от външни изпълнители.
Посочените синтезирани характеристики на информационния ресурс показват, че на практика трудно могат да се генерират преки показатели за определяне на качествените и количествените характеристики. Затова подкрепяме
становището за прилагане на Метода на експертните оценки14 при изследване
на информационния ресурс.
Прилагането на Експертния метод изисква предварително определяне на
решаваните задачи по комплексни функции или по процеси.
За всяка задача е необходимо да се прилага набор от показатели с характеристики:
• принадлежност на задачата;
• периодичност на решаваната задача – редовно, годишно;
• тип на задачата – планова, нормативна, отчетна.
Източник на информация са собствени данни, външни източници, комбинирано.
Също така следва да бъдат приложени и други показатели, отразяващи
спецификата на системата.
Моделът за Експертна оценка е тристепенен:
1. комплексни функции или процеси;
2. задачи в комплексната функция;
3. показатели за оценка на задачите.
12

Върбанов, Р. и авт. колектив. Информационни технологии в бизнеса. ДИ „FABER”, В.Търново,
2009, с. 273.
13
Илиев, П. и авт. колектив. Виртуални системи. Изд. „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2010, с. 104.
14
Илиев, П. Бездокументални информационни системи. Трудове на ИУ – Варна, т. 72, 2000.
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За дефиниране на входа на Системата за оценка на информационния ресурс предлагаме модел15, който използва данните в табл. 2.1.
В изследването се прилага система от балови оценки (точки) за всяка
задача, която се оценява по 5 основни показателя, по определен алгоритъм.
За прилагане на метода на Експертните оценки, предлагаме да се приложат следните етапи:
Таблица 2.1
РЕГИСТЪР
на комплексна функция/процес за управление
Код

Наименование на комплексна функция/процес

Код

Наименование на задача

Оценка

Първи етап – разработване на Класификатор на комплексните функции
или процесите.
Втори етап – разработване на Класификатор на задачите с участието на
линейните или функционалните ръководители.
Трети етап – разработване на базисни показатели за оценка на задачите,
които следва да се дефинират по комплексни функции или процеси.
Разработването на Класификатор за оценка на информационния ресурс е
нов етап в дейността на стопанския субект. Това е един своеобразен вътрешен
одит на информационния ресурс.
За провеждане на Експертизата на функционалните комплекси или процеси е необходимо привличане на професионалисти, одитори на Информационни
системи, одитори на финансово-счетоводни системи, както и действащи мениджъри с минимален стаж 5 години. Броят на експертите е в рамките на 3-5
човека, по възможност външни представители.
Оценките (брой точки), с които може да разполага един експерт при експертиза на един функционален комплекс или процес предлагаме да се определят по следния числен алгоритъм16:
ЕО = (0.5*NK) (NK+1)
(1)
където:
ЕО е брой точки (лимит), които могат да се присвоят от един експерт за
един функционален комплекс или процес;
NK – брой задачи в комплексната функция К, подлежаща на оценка, при N> 3.
15
16

Илиев, П. Основи на информатиката. Изд. „ВарнаПринт”, Варна, 2007, с. 67.
Илиев, П. Основи на информатиката. Изд. „ВарнаПринт”, Варна, 2007, с. 69.
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Чрез представения алгоритъм се определя параметър, в рамките на който
може да се оцени един функционален комплекс или процес. Експертът не е задължен да ползва максималния брой точки за един комплекс. По този начин се
дава възможност да се диференцират оценките за Комплекс или процес.
Например, при експертна оценка на Функционален комплекс „Управление
на персонала” с 14 задачи, съгласно числения алгоритъм се полагат 105 точки
((0.5 * 14) * (14+3)). Въз основа на задачите и показателите експертите могат
да присвоят на комплексната функция или процес в диапазон от 1 до 105 точки.
Предлагаме резултатите от оценката на задачите по отделни експерти да
се отразяват в Експертни протоколи при следната форма (вж. табл. 2.2):
Таблица 2.2
Експертен протокол N...............
Експерт:____________________________________________________
списъчен номер

Име, презиме, фамилия

Комплексна функция/Процес:____________________________________________
Код

Шифър
на задачите

Наименование на комплексната функция/процес

Наименование на задачите

Кi

Брой
точки
EOKij

.........................................................................................
∑Ki

∑EOKij <= EO

За обобщаване на резултатите от експертните протоколи по задачи в комплексната функция или процес, предлагаме следния числен алгоритъм:
mk
(2)
 ЕОКij =  1/MK*EOKij
j=1
където:
ЕОКij е експертна оценка за „i” задача, от комплексна функция „k”, от
експерт „j”;
МК – брой експерти при оценка на комплексна функция «К»;
SEOKi – средна експертна оценка за”i” задача в комплексна функция „K”
.
За извеждане на крайната оценка от експертизата на комплексна функция/
процес, предлагаме следния документ (табл. 2.3):
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Таблица 2.3
ЕКСПЕРТЕН СЕРТИФИКАТ – А
За комплексна функция:___________________________________________
Код
Наименование
J експерти:
i – задачи:

1

2

3

4

5

SEOKi

1.....................................
2.....................................
.....................................
n

∑ SEOKi

Оценките от експертизата на комплексна функция/процес да бъдат ранжирани по следната йерархична скала:
Таблица 2.4
ЕКСПЕРТНА СКАЛА – А
Семантична оценка

Синтактична оценка

НЕЗАДОВОЛИТЕЛНА

< = 50%

УДОВЛЕТВОРИТЕЛНА

> = 51% <= 60%

ДОБРА

> = 61% < = 75%

МНОГО ДОБРА

> = 76% < = 100%

Синтактичната оценка отразява степента на постигнатите критерии спрямо нормативните, за информационен ресурс в комплексна функция Кi.
Например Комплексната функция „Управление на персонала”, която условно представихме с 14 задачи, при норматив от 105 (ЕО) точки. Условно приемаме оценката (=”SEOKi) от Експертизата на комплексна функция Кi – 88
точки.
LKi=”SEOKi/EO)*100
LKi = (88/105)*100 = 83.8. Съгласно Експертната скала, семантичната оценка е МНОГО ДОБРА.
За оценка на Информационния ресурс за даден икономически субект, предлагаме да се приложи следният алгоритъм:
kn
IR =  LKi/KN
(3)
i=1
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където:
IR – експертна оценка на информационен ресурс в точки;
i = функционален комплекс;
KN – брой функционални комплекси/процеси;
 LKi – общ брой точки за информационен ресурс.
Предлагаме оценката от експертизата на информационния ресурс (IR) да
бъде ранжирана по следната йерархична скала:
Таблица 2.5
ЕКСПЕРТНА СКАЛА – В
Семантична оценка

Синтактична оценка

РЕТРОСПЕКТИВНА

< = 50%

РЕКОНСТРУКТИВНА

> = 51% <= 75%

ИНОВАТИВНА

> = 76% <= 100

Относно семантичните оценки, позовавайки се на теорията за рефлексията, предлагаме три нива на качествени оценки:
 Ретроспективен информационен ресурс е този, който акцентира на отчетната информация, т.е. дава предимство за анализ на преминалите
явления и процеси;
 Реконструктивен информационен ресурс е този, който акцентира вниманието към пренасочване, възстановяване на явленията и процесите;
 Иновативен информационен ресурс е този, който акцентира вниманието
към бъдещето.
Синтактическата оценка LIR = (IR/EO)*100 отразява степента на достигнато равнище на информационния ресурс спрямо максималното (нормативно)
равнище.
Предлагаме окончателният резултат от Експертизата на информационния
ресурс да се представи като обобщена крайна оценка (вж. табл. 2.6).
По наша преценка е възможно да се прилагат и количествени показатели
за оценка на информациония ресурс, базирани на стандартни квалиметрични
оценки – обем в байтове, обем във физически единици – томове, време за достъп,
технологично време за реализация на дадена задача, отношение на собствени и
виртуални информационни ресурси и пр. Те, обаче, имат косвено значение за
информационното осигуряване на бизнеса.
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Таблица 2.6
ЕКСПЕРТЕН СЕРТИФИКАТ – С
за Информационен ресурс на ....................................................................................
Код на Кi

Наименование на
Функционален комплекс

∑Кi

Брой
точки

∑LКi

Семантична
оценка

LTR

Заключение
В заключение може да отбележим, че съществува диалектическа връзка
между информационен ресурс и информационна инфраструктура, която дава
основание да защитаваме тезата:
1. Информационният ресурс е източник на знания, които:
 в бизнеса се реализират/прилагат чрез управленски решения;
 в социалната сфера се реализират за подобряване на живота.
2. Информационната инфраструктура е средата, в която се генерира/произвежда информационният ресурс.
Това са:
• информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
• информационни системи;
• проекти, програмни езици и платформи;
• научно-изследователска дейност, чрез която се генерират нови знания.
В този смисъл е тезата „бизнес, базиран на знания”;
• образование и обучение – средство за мултипликация на знанията.
Затова една от предстоящите задачи е да се разработят Стандарти за
оценка на информационен ресурс и информационна инфраструктура.
В заключение може да се посочи, че основните характеристики на съвременния бизнес могат да бъдат обобщени в три макро показателя17:
 Икономически растеж;
 Трудова заетост;
 Производителност на труда.
За реализацията на посочените показатели, според нас е необходимо ресурсите да се насочат за формиране на:Общество на знанията, Вътрешен пазар, Бизнес климат, Пазар на труда, Околна среда.
17

Лисабонска стратегия .http://www.bg.wikipedia.org

Статии

171

Изведените характеристики на съвременния бизнес следва да служат като
методически основи при разработване на системите за информационно осигуряване.Това от своя страна предполага, специалистите по ИКТ да са запознати
с тези особености, както и да се стремят да материализират същите в разработваните проекти.
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