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ДЕВЕТДЕСЕТ ГОДИНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УДК – 378
Econ Lit – 1200

НАЧАЛОТО С ЕВРОПЕЙСКИ КРИТЕРИИ
ВЪВ ВИСШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ1
Проф. д-р ик. н. Здр. Ковачев

На 14 май тази година Икономическият университет – Варна чества 90 години от създаването си. От гледище на 132-годишната следосвобожденска история
на България, деветдесетгодишният юбилей на университета е значителен период
от време, с началото на който се даде вярна посока на висшето икономическо
образование в нашата страна.
Всеки юбилей интуитивно ни навежда към размисъл за връзката на настоящето с миналото, поуките от него и надежда в обозримото бъдеще.
Размишлявайки така, можем да съзрем символична връзка между днешния
юбилей на Икономическия университет и протичащия сега процес на приобщаване на българското висше образование в образователното пространство на Европейския съюз. Такава позиция, но в контекста на времето, е била отстояване преди 90 години, тъй като създаването на нашия предшественик – Висшето търговско училище, е било по същество акт на реформа за разширяване полето на образователната система в България, в която, наред с хуманитарното образование в Софийския университет, се трасирал пътя и на висшето икономическо образование.
Идеята за висше икономическо образование в България се формирала в
началото на ХХ век в отговор на потребностите за пълноценно образователно и
научно обслужване на икономическия подем в страната и в града. „Като хора на
живата стопанска практика – заявява К. Генов, председател на ВТИК – ние търговците най-много, от ред години чувстваме нуждата от лица с по-висока подготовка,
отколкото сега ни дават средните търговски училища”.
Ето защо стопанските дейци, обединени във Варненската търговско-индустриална камара (ВТИК) отликват положително на идеята за висше търговско училище2. Нейният инициатор е Цани Калянджиев – ерудирана личност със солидно
1

2

Основа на статията е изнесеният от автора доклад пред научната конференция, посветена
на деветдесетата годишнина на Икономическия университет. При подготовката й за печат са
ползвани допълнителни първични източници, които разширяват анализа. Статията има връзка
с публикацията на автора „Начало на висшето икономическо образование в България”. Сп.
„Известия”, кн. 1, 2009.
От създаването й през 1895 г. ВТИК провежда своя образователна политика. Организира
тримесечни търговски курсове като форма на професионалното образование. Практиката на
тези курсове прераства в политика за откриване на търговски училища с по-продължителен
срок, реализирана от камарата със създаване на средно търговско училище с 4-годишен курс
и вечерно търговско училище с 3-годишен срок.
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образование, придобито в Москва и Цюрих, четиригодишна (1892-1896) практика
в американски индустриални предприятия, учителски стаж в Свищовската търговска гимназия, директор на Варненското средно търговско училище на камарата от
основаването му през 1904 г.3
През 1908 г. Калянджиев е командирован в странство за изучаване на средните и допълнителните търговски училища. Запознаването с учебни заведения в
Австро-Унгария, Швейцария и Германия внася светлина по въпроса за уредбата
на търговското образование у нас, ролята му за подготовката на младежи за търговската и индустриалната практика.
С будно гражданско съзнание и поглед напред в обозримата перспектива,
Калянджиев е наясно, че средното училище у нас е само една от степените на
професионалното търговско образование, което ще се достроява в последваща
по-висока степен. С такива мисли той посещава и няколко институции на висшето
търговско образование – Виенската експортна академия, Лайпцигското и Берлинското висши търговски училища, след запознаването с които у него се зараждат
кълновете на идеята за висше търговско училище в България. В тези училища
той се интересува от различни въпроси: материална база, организация на учебна
дейност: учебни програми, учебни курсове по дисциплини, равнище на преподаване, чужди езици, подготовка на кандидати за студенти, научни звания на преподавателите, финансова издръжка и др.
Във Виенската експортна академия слуша лекции по стокознание и френска
кореспонденция. Констатира, че преподаването на двата предмета се води с „нужната вещина”. Студентите по стокознание се занимават и практически, френската
кореспонденция се води разговорно и с помощта на професора съставят нови
писма4.
В тази учебна институция проявява интерес към търговския музей по стокознание, който разглежда с проф. Файлер – преподавател по стокознание. Много от
експонатите на музея са дарявани от търговски фирми, които „не си ценят труда,
когато трябва да снабдяват едно учебно заведение... с необходимите пособия”5.
Впечатлен е от Висшето търговско училище в Берлин. Намирайки се при
берлинската борса, преподавателите и студентите разполагат с нейните материали и връзка с главните финансови и търговски учреждения в града, с архива за
ценни книжа, сведенията от житната борса, железопътната дирекция и др., които
предоставяли материал за теоретични изследвания и решаване на важни практически въпроси.
Полезна се оказала информацията за материалната база. Посетените училища притежавали собствен сграден фонд, а Лайпцигското ползвало съместен такъв
3

4

5

През м. юни 1904 г. ръководители на ВТИК молят Калянджиев да оглави средното търговско
училище, дават му пълна свобода на действие за организация на неговата дейност. Учебните
занятия започват на 6 септември 1904 г. По-късно Калянджиев ще отбележи, че със създаването на училището „открихме нови пътища за развитие на нашето професионално образование” (ХІХ редовна сесия на ВТИК 25 ноември – 4 декември 1910 г. Варна, Печатница „Зора” на
Д. Костакев 1911, с. 237.
Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Доклад за командировката през 1908 г., с. 152.
Пак там, с. 152.
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със средното търговско училище. Берлинското училище разполагало със специално предназначено за неговите цели здание: 10 зали за лекции, зали за сбирки по
география, търговски и стопански науки, за семинари по научни дисциплини, учебни
лаборатории за практически занимания, парно отопление с автоматична регулация, квалифицирани преподаватели, сред които били професорите Зомбарт по стопански и юридически науки, Шер по счетоводство, Дункер по търговско образование, Ястров по държавни науки, Хит по химия и др.
Осмислил видяното, надарен със способност от единичното да извежда общото, типичното, Калянджиев отдава дължимото на проблема за материалната
база. Там, където е била изградена, принадлежала на висшите търговски училища, учебната дейност се провеждала на високо равнище, студентите получавали
задълбочена подготовка, усвоявали навици за практическа дейност, съществували условия за научни изследвания.
Такова убеждение присъства индиректно в негов доклад пред ХІХ сесия на
ВТИК (3.ХІІ.1910 г.), посветен за изграждане на собствено здание на средното
търговско училище на ВТИК, което от създаването му било настанено в малко на
брой помещения, неотговарящи на определени нормативи (ергономични, хигиенни и др.) за институции на образователната система. В доклада е аргументирана
необходимостта от изграждане на достатъчно широка, просторна и по-импозантна
сграда, която да гарантира материалните условия за развиване на учебното заведение. Надеждата на Калянджиев е, че с проектираното строителство, по примера
на Лайпцигското ВТУ, ще се намери място и на бъдещото висше търговско училище. И когато се полагали основите на училищното здание, идеята за висше търговско училище във Варна получила гласност, станала обществено достояние, укрепнала вярата за нейното довеждане до успешен край. Надеждата на Калянджиев се оправдала. В хода на строителството проектът на сградата бил доработен с
дострояване на трети етаж.
Желанието на камарата да завърши строежа в предвидения срок стимулирала още повече проучвателната работа на Калянджиев. От 1908 г. той изучавал
историята и практиката на задграничното висше търговско образование, събирал
документи на 20 висши търговски училища във Франция, Италия, Германия, Австрия, Русия, търговските факултети на Лондонското училище за икономика и политика и Бирмингамския университет, търговските факултети на Пенсилванския и
Чикагския университети в САЩ.6
От страна в страна, от училище в училище, Калянджиев анализирал учебни
програми и планове; срокове на следване; организация на учебния процес: лекции, семинари, практически стажове, изпити, дипломиране; методика на преподаване; чуждоезиково обучение; научни изследвания; финансови източници за издръжка на училищата; децентрализация на мрежата от висши търговски училища; кадрово осигуряване на училищата и др.
Обхватът на проучвателната работа е показателен за добросъвестност и завидна компетентност при опознаване на европейското висше търговско образование, типологизирането на основните му принципи, цели, критерии за педагогичес6

ХХІ и ХХІІ сесии на Варненската търговско-индустриална камара. Печатница „Зора” на Д.
Костакев, 1914, с. 267-327.
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ка и изследователска дейност, изясняване на неговата роля в стопанския и духовния живот на държавите.
С такава неуморна, безкористна изследователска работа, която може да се
квалифицира за уникална, Калянджиев подготвя доклад на тема „По въпроса за
откриване на висши търговски курсове при Варненското средно търговско училище”, който изнася на 4.ІІІ.1914 г. през ХХІІ сесия на камарата. В него е дадена
европейската концепция и опит за висшето търговско образование. Проследена е
еволюцията на образователната система в чужбина, прехода от класическото към
реалното и от него към професионалното търговско образование. През 1852 г. в гр.
Анверс, Белгия се открило първото в странство висше търговско училище, „което
послужи по-сетне като образец за създаването на висши търговски училища в
другите държави” през втората половина на ХІХ век и последващи десетилетия на
ХХ век. Обществени носители и двигатели на тези училища са представители на
търговско-индустриалното съсловие. То, отбелязва Калянджиев, е стояло по-близо до „новите пулсове на живота”. Осъзнало е необходимостта от рационално търговско управление за успешна дейност при конкурентните условия на вътрешния и
международния пазар7.
Значителна част на доклада е посветена на България. Изразена е тревога,
че страната е изправена пред неотложни за решаване образователни проблеми.
Приведени са неоспорими факти. В Народната банка от 1300 души едва 60 лица
са с висше образование, в Земеделската банка от 1200 чиновници висше образование имат само 20 души, при което в едната и в другата банка малко лица са с
дипломи на висше търговско образование. Подобно е състоянието с образованието на заетите лица и в други сектори на стопанството и учрежденията.
На 4.ІІІ.1914 г. дискусията завършила с единодушно решение „да се открие
във Варна висше търговско училище при Търговската камара”8.
Настъпилата Първа световна война временно осуетява неговото изпълнение. Две години след свършването на войната, въпросът за висше търговско училище се разглежда повторно на ХХV сесия на камарата. На 14 май 1920 г. с дневен ред „Откриване на висше търговско училище и приемане на програмата и правилника на същото”, Калянджиев прочита обновен доклад. В този доклад вниква дълбоко и многоаспекто в следвоенната икономическа и социална
обстановка в страната, ощетена от мирния договор и останала с по-малка територия и население от преди Балканската война. Поради това обстоятелство, пред
народа и неговата интелигенция предстои да решават задачи за едно културно
съществуване при много по-неблагоприятни условия. „Разрешаването на тази културна задача, отбелязва Калянджиев, може да стане по същия метод, който са
изработили по-напреднали нации, ограничени от непреодолими условия... Това са
географските и естествените условия на една Швейцария, Дания, Белгия, Холандия, Норвегия и др., които на квадратен километър, при по-бедна почва, отхран7
8

Пак там, с. 231.
Пълният текст на решението е „да се открие във Варна висше търговско училище при Търговската камара и да се възложи на бюрото, заедно с директора на средното търговско училище,
да реализира това решение, като влезе в споразумение с централната власт, от която зависи
този въпрос” (Протокол № 4, 4 март 1914 г. ХХІ и ХХІІ сесии..., с. 434).
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ват много повече население и му дават неизмеримо по-висока материална и духовна култура”. В България почвено-климатичните условия са по-благоприятни и
тя има това предимство, че може да използва „опита и традициите на горните
държави в областта на земеделието и скотовъдството, в насоките на търговията и
индустрията”, което може да става само чрез едно разумно използване на съвременната наука и нейните разклонения”9.
Заключението на докладчика – България се нуждае от едно висше търговско училище. „Главната цел на това висше училище ще бъде да подготвя деятели
за нашето стопанско и търговско развитие, т.е. такива лица, които да пристъпват
към икономическите въпроси с помощта на установените научни методи и литературни материали, било за теоретически, било за практически цели”10.
Оживените разисквания приключват с приемане програмата и правилника на
училището, разработени от Калянджиев по подобие на Берлинското висше търговско училище. При гласуване бюджета на камарата е определена сумата от 300
000 лева за предварителни разходи. На Калянджиев е възложено да организира
подготовката за учебните занятия.
Така 14 май 1920 г. е рождената дата на висшето икономическо образование в България. Със заповед № 7177 от 28.ІХ.1920 г. министърът на търговията
д-р Райко Даскалов одобрил правилника и учебната програма на училището.
Варна става втори университетски град на България.
Ръководството на камарата и Калянджиев не губят време, но се предпазват
от самоцелни и прибързани действия за започване на учебните занятия. Респектира взискателността на Калянджиев, позицията му, към която се придържа – вземане на всички мерки учебната институция „да не се изроди в едно формално висше училище, раздаващо евтини дипломи по всички направления”11. Не е нужен коментар на цитираното становище. То обаче е индикация на
изявена воля за съблюдаване на високи образователни критерии за качество на
подготовката на специалисти с висше икономическо образование.
Третият етаж и сутеренът на сградата на средното училище са предоставени
на ВТУ. В продължение на няколко месеца интензивно се работи за мебелировката
на учебните зали, кабинетите, лабораториите по стокознание и други сервизни
помещения. Библиотеката се снабдява с научна литература, списания, нормативни материали, географски карти и други пособия. Назначава се служебен персонал. Подготвя се прием на първи курс студенти.
Голямо е вниманието за комплектоване на първия състав на преподавателите. По примера на Софийския университет бюрото на камарата е готово да подкрепи привличане на „чужди научни сили” с родствен на български език, които ще
допринесат за изграждане на академични традиции и научна атмосфера в училището. Най-подходящи са били руски хабилитирани преподаватели с учебна практика в чуждестранни висши училища.
9

10
11

Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХV редовна сесия.
Варна, Печатница „Светлина”, 1920, с. 142.
Пак там, с. 151.
Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за командировката в 1921 г., с. 191.
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За тази цел, а също и за запознаване още веднъж с учебната и изследователската дейност на задграничните висши търговски училища, Калянджиев е командирован през м. януари 1921 г. в Австрия, Германия и Чехия.
В продължение на една седмица е във Виена. Във висшата търговска академия има плодотворни разговори с ректора проф. Г. Шмидт. Разглежда библиотеката, кабинетите, посещава лекции и дипломни изпити. Установява, че при академията са уредени „институти по стопанска география, стопанска политика, всемирно търговско знание, стокознание, търговска наука, търговски организации”. Провежда частни разговори с професори „за да си състави известно понятие за учебната материя и начина на третирането й”. В министерството на просветата се среща с Хофрат Клемент Отел – инспектор по търговското образование, с когото разменя мисли по това образование.12
В Нюрнберг посещава основаното през 1919 г. висше търговско училище.
Ректорът д-р Ридер подробно информирал Калянджиев за насоките на учебните
занятия, изтъкнал, „че училището съсредоточава своето внимание главно върху
разработването на търговско-икономическата материя, стремейки се да подготви
хора за научно изследване на същата материя”13.
При тази командировка Калянджиев не пропуснал да се запознае с библиотеката на Мюнхенското висше търговско училище. Подробно бил осведомен за
класификацията на книгите, подреждането на каталога, събирането на книги, учебници, списания, вестници и други материали по икономически и търговски въпроси, ориентиращи студентите при разработването на теми и семинарни реферати.
Възползва се от предложението на библиотекаря Ноак и записва 29 заглавия на
книги на немски език за висшето училище във Варна.
В Берлин, Лайпциг и Хемниц, Калянджиев посещава фирми и фабрики за учебни
пособия и апарати, употребявани в германски висши училища, подходящи и за
нашето висше търговско училище. В книжарници и издателства за икономическа
литература се информирал за цените на книги и условията за доставката им.
Успешни са срещите с представители на руската академична емиграция.
Запознал се с проф. Каминка – председател на берлинската руска академична
група, с проф. Новгородцев – бивш ректор на Киевския комерчески институт. Пред
членовете на берлинската академична група изложил решението за създаването
на ВТУ във Варна и нуждата от „подходящи сили” за него, обърнал внимание на
качествата на кандидатите, обяснил, че могат да четат лекции на руски език, за
което, обаче, се изисква да имат ясна дикция. Влиза в кореспонденция с видния
професор по политическа икономия А. Чупров, с проф. Булимович и др. Получава
имена на евентуални кандидати. В Лайпциг Калянджиев се консултирал с руския
професор по германска филология Браун за кандидат лектори по немски език.
Удовлетворен от проведените срещи, разговори, консултации, Ц. Калянджиев съгласувано с ръководството на камарата, привлича руските учени с опит на
преподаване в чуждестранни висши учебни институции доцентите Феодор Белмер, Наум Долински и Оскар Андерсон. Сполучлив подбор е направен и на варненски специалисти, частните доценти д-р Теодор Стоянов, М. Котаров, Г. Ив. Сто12
13

Калянджиев, Ц. Цит. съч., с. 106, 107, 110, 115, 120.
Пак там, с. 169-170.
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янов и водещи преподаватели от варненската търговска гимназия. Калянджиев е
избран за ректор с научно звание доцент. (Извънреден професор от 1923 г., редовен професор от 1928 г.).
Калянджиев разглежда кадровия проблем като своя фундаментална дълготрайна задача. В това отношение заслужава да се отбележат неговите намерения,
които са мерило за отговорност и взискателност: първо, грижа за подготовка и
възпроизводство на собствени кадри от възпитаници на училището с доказани
научни интереси; второ, изпращане в странство на лица с висше образование за
допълнително обучение „даващи гаранция, че ще бъдат всецяло предани на
науката” и делото на училището; трето, задгранични научни командировки на
хабилитирани преподаватели, за да поддържат знанията и квалификацията си на
равнището на най-добрите постижения в съответната научна област14.
В края на лятото подготовката за започване на учебните занятия е завършена. Осигурени са необходимите условия: собствен сграден фонд с обзаведени
аудитории, кабинети и лаборатории; учебни програми и планове по отделни предмети; назначени преподаватели; библиотека; обслужващи административни и други
служби; финансиране.
Откриването на учебната година е насрочено на 2.Х.1921 г. То се превърнало
в голямо национално тържество. Удостоено е с участието на Цар Борис ІІІ, митрополит Симеон, представители на министерства. Присъстват индустриалци, търговци, банкери, лица от консулското тяло, дейци на културни дружества, граждани.
Произнасят се речи и пожелания, получени са много телеграми.
Особено важна в ония дни е речта на Цар Борис ІІІ. Тя е значима поради
общественото признание на голямото дело със създаването на Висшето търговско училище. В тази реч, поздравявайки търговците, индустриалците и занаятчиите
от района на Варненската търговско-индустриална камара за високо похвалната
инициатива да открият висше училище, казва:
„Едно от главните условия за развитието в по-големи размери на нашето
народно стопанство е засилване на икономическите връзки с останалия свят. Това
обстоятелство иде да увеличи нуждата от едно висше търговско училище у нас,
което като култивира просветните похвати на международната търговия, ще способства за целесъобразното насочване и използване на българското производство и неговата обмяна. И ние трябва да поздравим, че новият институт се открива
именно във Варна, нашето първо пристанище, защото морето е главната артерия,
по която се извършва международната размяна... Възпитаниците на тоя институт
ще има да играят голяма роля не само в търговията и стопанския ни живот, но и
въобще в развоя на целия ни напредък, защото културното развитие на един народ е в пряка зависимост от неговото икономическо процъфтяване...
С тия чувства аз пожелавам горещо на първото българско Висше търговско училище да крепне и се развива, като разпраща по всички кътове на родината просветени и съзнателни граждани, които да заработят с всички сили за благоденствието и напредъка на българския народ”.
В телеграма, министърът на търговията Р. Даскалов поздравява търговскоиндустриалната камара „с откриването на първата висша търговска академия
14

Калянджиев, Ц. Цит. съч., с. 191-192.
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в България”. Също в телеграма, министърът на просветата Ст. Омарчески приветства „откриването на първото висше търговско училище в страната”, с пожелания да бъде на висотата на науката и нейното практическо приложение.
От името на Софийския университет, проф. Мишайков оценява откриването на
ВТУ за акт с особена важност за времето, което преживява в своето национално и
стопанско развитие страната. Той отбелязал, че създаденият преди 30 години Софийски университет „не беше в състояние да обгърне и ония специални научни области,
които имат по-непосредствено значение за потребностите на страната”. Изказал увереност, че Висшето търговско училище ще запълни тази голяма празнина15.
Програмно слово произнася ректорът Калянджиев. В светлината на европейския опит представя Висшето търговско училище като учебна и изследователска
институция с присъщото за нея съчетаване на преподаването с изследването, на
теорията с потребностите на практиката. Той посочва, че учебните предмети „ще
имат за цел не само да разкрият пред студента законите на икономическото развитие на народите, но и да го запознаят с редица конкретни въпроси, характеризиращи стопанския облик на главните страни и държави. Във връзка с това ще бъде
обърнато особено внимание на изучаването на българското стопанство, неговите
типични форми, история и тенденции на развитие. Тоя интерес ще бъде не само
теоретичен, но и ще преследва чисто практически цели, т.е. ще разкрива бъдещите перспективи на отделните наши стопански области, а следователно и ще дава
насоки за по-висока и по-сложно организирана практическа дейност”.
Калянджиев е радетел на чуждезиковите знания на студентите. Дава за пример висшите търговски училища в Анверс и Виена, където „изискват задължително изучаване на три чужди езика”. За тогавашните условия у нас приема преподаването на „един задължителен език (с осем неделни часа)” с мотив, че след завършването на ВТУ чуждестранният език „трябва действително да се владее устно и
литературно от студента и да му служи за ориентиране не само в търговските
въпроси, но и във всяка научна и литературна тема. Наред с това ще се препоръча на студентите и втори език, което не е мъчно на онези, които познават сносно
езика от средното училище”16.
След избирането на първия преподавателски състав, ректорът неотклонно
провежда политика на привличане във ВТУ на изявени негови възпитаници. През
двадесетте години на миналото столетие такива са Вълчин Гериловски, Бойчо
Бойчев, Станчо Чолаков, а също и Георги Свраков, завършил държавни науки
(политическа икономия) в Берлин и докторантура (1925) под научното ръководство на проф. Вернер Зомбарт.
При подбора на млади научни кадри ректорът Калянджиев цени качествата
трудолюбие, постоянство, научен кръгозор, широка култура, влечение към изследователска дейност. Впечатлява неговото писмо до дипломирания отличник Бойчо Бойчев с предложение за асистентска длъжност. Няма съмнение, че писмото е
отправено след достатъчно наблюдение на студента Бойчев. В това писмо заслу15

16

Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на ХХVІІ редовна сесия.
Варна. Печатница „Д. Тодоров”, 1923, с. 95-97. (подчертаното от З.К.).
Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за състоянието на ВТУ за 10-годишен период..., с. 20.
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жава да се отбележи текста: „след като заемете асистентската длъжност и
оправдаете нашите надежди, което вярвам, че няма да бъдем излъгани, и
Вие ще бъдете изпратен в странство по научна специализация да се подготвите за професорска длъжност при училището ни.
На края обръщаме Ви вниманието, че Вашето решение трябва да изхожда главно от желанието и наклонността Ви към научна работа”17.
Калянджиев насочва вниманието на преподавателския колектив към усвояване на теоретичното богаство на научните школи в напредналите държави, защото допринася „и за разработването на българската стопанска наука като прилага
общите принципи, методи и средства, върху които почива европейската
наука към суровите (първичните – ЗК) данни за нашата действителност”18.
За целта оглавяваното от него ръководство на висшето училище има за
дългосрочна задача задграничната специализация както на младите, така и на
хабилитираните преподаватели. Тонът на тази политика се дава през двадесетте
години, провежда се и от приемниците на Калянджиев – ректорите и академичните
ръководства19.
Висшето търговско училище се развива динамично. Започнало с „двугодишен
курс (до 1925 г.), който “съществува в цяла Германия, Франция, Белгия и Италия”20,
преминава към три (до 1938 г.) и четири (от уч.1938-39 г.) годишно обучение. Подобно
на западноевропейските се превръща във Висше училище за стопански и социални
науки. Успоредно с увеличеното време на следване се усъвършенстват учебните
планове и програми, въвежда се диференцирана подготовка на студентите.
Промените са съгласувани с добрите практики в икономическото образование зад граница. „Бидейки в постоянен допир с европейската стопанска мисъл
– изтъква проф. Янаки Арнаудов, трети ректор на ВТУ – нашият институт не може
да не държи сметка за бързото и непрестанно развитие на стопанско-обществените дисциплини, във връзка с което и той трябва да се развива и преустройства.
Това именно, както постоянното разчленяване на нашия стопански живот, наложи
да се постави началото за разделянето на училището на частностопански и народностопански отдели, в които ще се даде възможност за съответната специализация на нашите възпитаници”21.
17
18

19

20

21

ВТУ, Писмо изх.№ 579/24.07.1926 г.
Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за състоянието на ВТУ за 10-годишен период..., с. 86.
Отличникът на първия випуск Вълчин Герилоски, приет за асистент по счетоводство, е
командирован за две години (1926-1928) в Белгия и Франция; Станчо Чолаков, завършил
училището през 1925 г., става асистент по финансова наука и е в двугодишна командировка
(1925-1927) за продължаване на образованието си в Берлинския университет, а от 01.03.1930
г. до 01.10.1931 г. е на специализация в Килския университет; хабилитираните преподаватели
Ф. Белмер, Н. Долински, О. Андерсон също са в задгранични командировки: първият през 1923
г. в Германия и Белгия, вторият – през 1927 г. във Франция (Париж), третият – в гр. Итака
(САЩ) през 1930 г.; Бойчо Бойчев е на специализация в Берлин през 1938-1939 г.; Коста
Стоянов, завършил училището през 1935 г., специализира в Нюрнберг през 1936-1937 г., където през 1938 г. защитава докторска дисертация; научни специализации през тридесетте години имат младите тогава асистенти Георги Антонов Георгиев, Никола Кърклисийски и др.
Калянджиев, Ц. Отчети и доклади за научни командировки в странство. Отчет за състоянието на ВТУ за 10-годишен период..., с. 19.
Годишник на ВТУ, том 12, с. 16-17. Варна, Печатница „Изгрев”, 1940.
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На преподавателите се е предоставяла възможността да изразяват принадлежност към възгледи на определени научни школи в икономическата теория. Доктор
Иван Екимов, виден деец на ВТИК, подчертавал “пълното право” на всички професори да застъпват гледища, които споделят. Запознаването на студентите с плурализма
на възгледите в икономическата теория активизирало мисловният им потенциал, което е било една от целите на образователния процес. Тя се е постигала, от една страна,
с преподаваното знание и разкриване на пътя на неговото развитие във времето, и от
друга – с акцент върху методологията и методите на научното познание.
По този начин у възпитаниците на училището се изграждали умения на „научно
мислещи хора”. „Политическата икономия, застъпена във ВТУ – отбелязва проф. Станчо
Чолаков, четвърти ректор на училището – беше изградена като логическа наука. В
нея се изясняваха логическите икономически категории трудова стойност, механизмът
на ценообразуването, производителността на труда, ролята на стопанския организатор и др. В тази политическа икономия се обсъждаха трудовата теория на А. Смит и К.
Маркс, теорията на психологическите оценки при ценообразуването, застъпена от Карл
Менгер и др., математизирането на икономическите анализи, предложено още от проф.
Вилфредо Парето и др., тя учеше студентите да наблюдават, изучават и анализират народното стопанство като единна система на взаимо свързани и взаимно влияещи се човешки дейности от всички отрасли на народното стопанство”. Финансовата
наука е била построена в духа на същите икономически теории. В нея няма описание, а има „теория на финансовото стопанство, теория на данъците, теория (а не описание) на прогресивното облагане, теория на държавния кредит и теория на държавния бюджет. В същия научно-аналитичен (а не описателен) дух са разработени и
развити и отрасловите науки, наричани тогава промишлена, търговска, аграрна политика. Аналитично се излагали проблемите на паричното дело, кооперативното дело,
счетоводството от всички профили, теорията на баланса и др. „В учебния план – подчертава проф. Ст. Чолаков, бяха застъпени всички фундаментални икономически науки, които обхващаха и обясняваха диалектическия структурен състав на народното
стопанство като отворена макросистема. Отрасловите науки изучаваха народостопанските отрасли като микросистеми (подсистеми) на макросистемата народно стопанство. Затова всички подробности се изучаваха не по пътя на описанието и запаметяването, а по методите на логичните анализи”.22
Активна е научноизследователската работа. От 1927 г. се публикува Годишник научни трудове; издават се пет периодични списания, създават се научноизследователски институти. В училището съществува фонд „Научни издания” и фонд
„Научни цели”. Те подпомагат изследователската работа на преподавателите, включително и задграничните им командировки.
Периодичните издания на училището са открити за външни автори. В тях се
публикуват статии на изтъкнати учени, представители на министерства, ведомства
и др23.
22
23

Известия на ВИНС 1980, кн. 4, с. 15-16.
Сред външните автори на списанията се открояват имената на проф. Димитър Добрев, проф.
Венелин Ганев, проф. д-р Тодор Владигеров, д-р Асен Чакалов – началник отдел на БНБ, д-р
Петър Лещов – началник отдел в Министерството на търговията, А. Спасичев – от Статистическия институт за стопански изследвания при Софийския държавен университет, Любен
Копчев – секретар на Варненската стокова борса и др.
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Освен в собствените издания на училището, преподавателите на ВТУ участват с публикации в Списание на Българското икономическо дружество, Архив
за стопанска и социална политика, в списанията на: Главна дирекция на статистиката, Съюза на популярните банки, Съюза на народните кооперативни банки и др.
Преподавателите на училището имат публикации в чуждестранни списания. Разработват се монографии с приноси в определени области на теорията и ефекти за
практиката.
С народополезната си учебна и интензивна изследователска дейност, училището „си извоюва името на един солиден висш научен институт” с престиж на
авторитетно огнище на икономическата наука и икономическото образование, „гдето
не само се дава здрава теоретична и практическа подготовка на възпитаниците
му, които не само се приобщават към методите на научното изследване, но и се
твори и разширява науката чрез постоянни научни приноси”24.

* * *
Преди 90 години Икономическият университет – Варна прокарва път на висшето икономическо образование в България. Университетът счита за свое неотменимо богатство традициите в учебната и научноизследователската работа. Натрупаната мъдрост, духът на университета са вплетени в неговата тъкан. Тя е нравствен ориентир, поука и пример за следване. Традициите в Икономическия университет са положени от първото поколение преподаватели, непрекъснато се
възпроизвеждат и обогатяват. Сред тях са: придържане към европейските и световните критерии в образованието и изследването, към максимата „Където има
добра наука, има и добро преподаване”; творчески връзки с престижни чуждестранни висши училища; усвояване на най-добрите постижения в световната икономическа мисъл и педагогика на висшето образование; приоритети в отделни области на научното познание, подчиняването му на принципа на обективност, а не на
конюнктурата на деня; етика и всеотдайност към академичните задължения; високи изисквания към привличането на педагогически кадри и грижа за тяхната квалификация; приемственост между поколенията преподаватели; уважение към личността на студента, интегрирането му в учебния и изследователскиs процес като
негов субект.
Днес от позициите на своята 90-годишна дейност, Икономическият университет може да мери ръст с редица европейски висши икономически училища. Той
трайно се наложи като важен и търсен международен партньор. Гради своята дейност върху натрупания богат опит и традиции.
По своето обществено призвание, висшето образование обслужва настоящето, но винаги е насочено към бъдещето на икономическата, социалната и културната среда на човешката дейност. Като духовна територия на творческия полет
на мисълта, със съзнанието за общественополезната си мисия, многоликият колектив на Икономическия университет – Варна, отправя поглед напред под знака
на девиза „С академични традиции в бъдещето”.

24

Годишник на ВТУ, том 12, с. 16. Варна, Печатница „Изгрев”, 1940.
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THE BEGINNING WITH EUROPEAN CRITERIA
IN HIGHER ECONOMIC EDUCATION
Prof. Dr Ec. Sc. Zdravko Kovachev
Abstract
The article is dedicated to the ninetieth anniversary of the University of Economics –
Varna. The author’s proposition is that the now current process of integration of Bulgarian
higher education in the educational area of the European Union has its history. Such
intentions, but with a view to the times, have had the individuals and the institutions that on 14
May 1920 in Varna established the first Higher School of Commerce in Bulgaria. In that
connection there are discussed questions, throwing light on the beginning of higher economic
education in the context of the European criteria.

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКИХ КРИТЕРИЕВ
В ВЫСШЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Проф. д-р эк. н. Здравко Ковачев
Резюме
Статья посвящается девяностолетию Экономического университета в Варне. Автор выдвигает тезис о том, что ныне протекающий процесс приобщения болгарского
высшего образования к образовательному пространству Европейского союза имеет
свою историю на протяжении прошлых десятилетий. Подобные цели, с учетом своего
времени, ставили перед собой деятели и институции, основавшие в Варне 14 мая 1920
года первое в Болгарии Высшее коммерческое училище. В связи с этим рассматриваются вопросы, касающиеся начала высшего экономического образования в контексте
европейских критериев.
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ПАЗАРЪТ – СОЦИАЛНО БЛАГО И/ИЛИ СОЦИАЛНО ЗЛО?
Проф. Велчо Стоянов, д-р на ик. науки
„Различните неща,
по различен начин виждаш ги ти.
От тук изглежда светъл мрака,
от там тъмнее светлината”
Неизвестен древен китайски автор

Формулираното заглавие и мотото под него подсказват намерението ни да
изследваме и анализираме пазара от позициите на древната китайска „ин” и „ян”
концепция, на зороастрийската визия за дуализма, на религиозните и древногръцките философски схващания за двойнственост/двоичност, за „космически противоположности”, т.е. в контекста на „великата диалектика”1. За съжаление, тя понякога ограничено се свързва само или главно с Хегел и Маркс и/или се недооценява нейният древен произход и универсална значимост.
Пазарът също е подвластен на „великата диалектика”. Той наистина е „велик
социален механизъм на цивилизацията” (Ал. Гор), т.е. е велико социално благо
(ако може така да се каже), но притежава и велики слабости, недостатъци, дори
пороци, или с други думи, провокира и социално зло. На тази основа едни се
оказват негови вдъхновени, дори фантазирани привърженици и защитници, а други – критици, отрицатели, дори врагове.
Целта на тази статия е на научно-реалистична основа, първо, да се разкрият
диалектически противоречивите страни на пазара, и второ, да се потърсят възможности за по-доброто или за по-хармоничното им съчетавание или балансиране.

І
Както всеки друг животински вид, така и човекът, за да живее, трябва да
потребява/консумира съответните жизнени блага и преди всичко и на първо място
хранителни такива. Тези абсолютно необходими жизнени блага, както на всички
останали животински видове, така първоначално и на човека, са му били предоставени от природата в годен за консумация вид. Той е трябвало само да ги търси,
открива и консумира през своя най-нисш етап в развитието си.
В „менюто” на месоядните животни, каквото е и човекът, влизат и други животински видове. Той (човекът) се е самоиздигнал на върха на хранителната верига
или пирамида и фактически използва за задоволяване на своите потребности всич1

Тарнас, Р. История западного мышления. Прев от англ., изд. „Крон-Прес”, М., 1995, с. 378.
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ко, което се намира под земята, на земята (вкл. във водните пространства) и във
въздуха; той е всеяден и смята, че всички ресурси на земята му принадлежат.
Тази характерна за абсолютно всички животински видове жизнена дейност,
свързана или изразяваща се в оцеляването, т.е. в борбата на живота срещу смъртта
чрез осигуряването на храненето, С. Н. Булгаков приема и третира като универсална икономическа дейност, присъща за всички живи същества – от амебите до
човека2. Той все пак не отрича, че при останалите животински видове всичко това
става само и единствено на природно-инстинктивна основа и само и единствено
при човека – и на дори главно на разумно-културна основа. Затова в тесния смисъл
на думата той приема икономиката като присъща само за човека, за хората. Само,
така да я наречем, събираческата или пасивна икономическа дейност на човека е
била диктувана главно от инстинктите му.
С формирането на неговия духовен мир, икономическата дейност на човека
постепенно се превръща от природно-инстинктивна в предимно културна (дейност) с непрекъснато разширяващ се обхват, мащаби и интензивност. Този активен икономически процес се предхожда и се съпътства от изработването от човека на все по-съвършени и производителни оръдия и/или средства на труда, чрез
които той започва да въздейства на все повече и повече природни ресурси и да
търси и осъществява все по-интензивната и по-дълбочинната им преработка до
степен, когато човекът влиза в конфликт със своята Майка-природа. Или по друг
начин казано, културната му среда започва да притиска и „задушава” природната
такава, което явление – процес се именува екологична криза.
Като че ли и при някои животни има наченки на разумна или културна дейност дотолкова, доколкото си избират и „оборудват” места за леговища („жилища”), а повечето птици ежегодно си строят нови гнезда („жилища”) или „ремонтират” старите. Освен това, някои животински видове, като мравките и пчелите, например, имат много по-съвършена „социална” организация от тази на хората, но
всичко това, което правят животните, го правят не на разумна, а на природноинстинктивна основа. Единствено човекът, освен с телесно-биологично-инстинктивна същност (soma corpus) е надарен още и с дух, разум, интелект (pneuma,
anima, ratio, thymos, spirytus). В християнската религия се е наложила троичността
(тъй като се счита, че освен дух и отделно от него човекът има и душа). Смята се,
че това е древноегипетска традиция, откъдето е възприета и в християнството. За
източноазиатските религии е характерна дуалистичност, двоичност, която е попопулярна в литературата. Обикновено човекът се приема за духо-материя (по
Фр. Шелинг), т.е. за изключително сложна съвкупност от видима и невидима материя, която вероятно преминава една в друга чрез непозната енергия. Може би
като компенсация за това, че са лишени от разум и дух, животните са надарени с
повече и по-силни сетива от човека.
Смятало се е, че целта на човека (и човечеството като цяло) е духовното му
усъвършенстване до равнището на своя Творец. Фр. Ницче обаче обявява, че
„Бог е мъртъв”, че човек не е цел, а мост, че той е нещо, което трябва да се
преодолява и органичното „Аз” ще бъде унищожено3. Цитираният Р. Тарнас спо2
3

Вж.: Булгаков, С. Н. Философия хозяйство. Изд. „Мысль”, М., 1990, с. 39-41, 109 и др.
Вж.: Тарнас, Р. Цит. съч., с. 314.
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деля и тревожната и смущаваща мисъл за т.нар. от него „гола истина”, че „животът
(вече) няма цел (а и смисъл, на която основа започва да се говори за криза, дори
за апокалипсис на смисъла – ВС)... в духовно разложеното общество”4.

ІІ
Благодарение на своя уникален разум, дух, интелект, човеците, хората единствени могат да произвеждат и да разменят помежду си материални и духовни
блага, т.е. продуктите на своя интелектуално обусловен труд. А. Смит свързва
размяната с психологически мотиви – склонността на човека към размяна – която
(психологическа) склонност едва ли първоначално е играла някаква съществена
роля, макар че по-късно, при развитите стоково-парични отношения, тя придобива
определено значение. Впрочем А. Смит свързва размяната/търговията, пазарните
отношения между хората, главно с егоистични мотиви. Някои автори дори наричат
пазара инструмент за „размяна на егоизъм”, който подкопава основите на алтруизма, морала, културата като цяло. На тази основа някои го квалифицират като „убиец” на културата. „Ние очакваме своя обяд – пише А. Смит – не от благоволението
на месаря, пивоваря и хлебаря, а от ревнивото им отношение към собствените им
интереси. Ние се обръщаме не към тяхната хуманност, а към техния егоизъм и
никога не им говорим за нашите нужди, а за техните изгоди”5 от производството и
продажбата на повече месо, хляб и бира.
Презумпцията на А. Смит е, че изгодата на отделните стокопроизводители –
да произвеждат и да продават повече блага за да реализират по-голяма индивидуална изгода – съвпада с общия/обществения интерес, тъй като по такъв начин
се задоволяват по-добре, по-пълноценно потребностите на всички граждани-индивиди; по-голямо производство, обороти и консумация на блага носи и по-големи
фискални приходи за държавата, следователно, съвпада и с нейния интерес. По
такъв начин, според А. Смит, индивидуално-егоистичните интереси на производителите на материални блага се оказват съгласувани и еднопосочни и с тези на
държавата и на обществото като цяло, тъй като при по-голямо производство потребностите му ще бъдат задоволени по-добре.
Общо взето и абстрактно е така, но животът е динамичен и винаги е по-сложен
и комплициран и от най-обоснованите теоретични схеми. Какво имаме предвид:
Първо, презумпцията на А. Смит (че пазарът съгласува и прави щото интересите на всички в рамките на социума да бъдат еднопосочни) изисква и предполага почти всички, или поне по-голямата част от населението, да са стокопроизводители от типа на А. Смитовия месар, пивовар и хлебар, както общо взето е било
по времето на А. Смит; тогава основният търговско-икономически субект е била
индивидуално-семейната фирма, макар, че вече са били налице и големи корпорации от типа на Остиндийската компания. Дори „в началото на ХІХ век, когато
„Богатството на народите” е завладяло умовете на търговско-интелектуалния свят
(все още – ВС), 4/5 от населението са били предприемачи”6. За разлика от тогава
4
5
6

Пак там, с.с. 331 и 332.
Смит, А. Богатството на народите. ИК „Рата”, С., 2006, с. 20.
Вж.: Фром, Е. Душевно здравото общество. Изд. „З. Стоянов”, С., 2004, с. 305.
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„днес...почти всички работещи са наети работници и служители. Доклад (още) от
1970 г. показва, че в САЩ само 7,82% от цялото заето население над 16 години
работят самостоятелно, т.е. са “независими”7 стопански субекти. Следователно, останалите над 90% работят като наети в т.нар. от патриарха на американската икономическа наука К. Гълбрайт организации – фирми, корпорации, компании и пр. Едва
ли някой би могъл сериозно да твърди, че позициите на предприемачите – наемащи
работна сила, и предлагащите такива наемни работници и служители, са равнопоставени в конкурентния пазарен процес. Още повече като имаме предвид, че:
- Колкото предприемачите остават по-малко и по-едри, толкова по-лесно се
организират, за да защитават своите интереси. Глобалният олигарх У. Бъфет
в неговия предизвикателен стил дори заявява, че „има, разбира се, класова борба, но моята класа, класата на богатите, ръководи тази борба. И ние
я спечелихме”8. Едва ли имаме основание да се съмняваме в истинността
на казаното от У. Бъфет, още повече, че всички от неговата класа са предприемачи от глобална величина. Обикновено се смята, че понятието „класова борба” е „овехтяло” и загубило своята актуалност, но У. Бъфет не се
притеснява да го употребява.
- К. Гълбрайт е известен и с т.нар. от него „обратна верига”, под която се
разбира или се има предвид бизнесорганизации с гигантски мащаби, които доминирайки на пазара го манипулират и насочват в желаната от тях
посока. Впрочем спорът кой има „тежката” дума на пазара – търсенето
(потребителите) или предлагането (производителите и техните големи
търговски посредници) има сравнително дълга история. Със своята теза
за „обратната верига” К. Гълбрайт по същество възражда известния закон
на Сей, че производителите имат решаващата дума на пазара. Както пише
Л. Мампайе, „една класическа верига предполага, че заповедите (или сигналите – ВС) се дават от потребителите чрез пазара до производителите. В
„обратната верига” производствените организации пускат своите пипала,
за да контролират, дори да направляват поведението на пазара и да моделират обществените нагласи на онези, на които привидно служат”9.Към
казаното от Л. Мампайе може да се допълни, че с нарастването на ролята
и значението на корпорациите изобщо и на глобалните такива, ролята и
значението на „обратната верига” нараства.
- Големите (богатите) търговски семейства (по А. Смит), представителите на
едрия корпоративен бизнес, „класата на богатите” (по У. Бъфет) обикновено са организирани в явни (професионално-браншови) организации, а така
също в тайни и полутайни общества, чрез които те обединяват усилията
си за да защитават своите интереси и да налагат своята воля и в управлението на държавата, а и на наднационални равнища, включително глобално. Сигурно неслучайно някои автори наричат глобалните корпорации „невидимо световно правителство”.
7
8
9

Фром, Е. Да имаш или да бъдеш? Изд. „Кибея”, С., 1996, с. 308-309.
Цит. по: в. „Монд дипломатик”, м. ноември-декември 2009, с. 2, колона втора.
Мампайе, Люк. „Зли орисници над люлката на Европа”. В. „Монд дипломатик”, м. декември
2008, с. 8.
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Подобни тенденции е забелязал и А. Смит, който по-конкретно пише: „Големите капиталисти, големите търговски семейства обикновено участват в управлението или упражняват косвено влияние върху него”10, макар, че повечето от съвременните им най-влиятелни (явни и тайни) организации все още не са били създадени, като например: Кралският институт за външна политика, Институтът „Тависток”, Клубът „Билдерберг”, „Съветът за международни отношения”, „Тристранна
(трилатерална) комисия”, „Съвет за чуждестранни връзки”, Комитетът на 300-та и
други11.
В литературата се сочи, че т.нар. синархия води своето начало от древен
Египет. Смята се за „синоним на управление, осъществявано от тайни организации”12, чрез излъчване на елити, които да управляват „масите” или „тълпите”. Казаното показва и доказва колко дълбоки корени има съвременната политологическа
теория за „управляващите елити”. Синархията е една от най-древните социални
теории и практики, която е актуална и днес.
Важно значение за „пазарния строй” имат, на второ място в случая, взаимоотношенията между двата му стълба – предприемачите, които наемат работна
сила и наетата от тях работна сила. Темата за взаимоотношенията между тези две
основни социални групи, страти или класи е твърде голяма и сложна. Тук накратко
и принципно бихме искали да я засегнем с оглед да изясним дали отношенията
между тях са еднопосочни и/или партньорски или разнопосочни и конфликтни.
От „ляво” винаги се е твърдяло, че взаимоотношенията между посочените
две основни социални групи, страти или класи в пазарното общество са конфликтни и дори антагонистични. Цитираният У. Бъфет до известна степен потвърждава
това. Съвременната социално-икономическа литература обикновено твърди и се
опитва да доказва, че взаимоотношенията им са партньорски и еднопосочни, едва
ли не идилични. Успешният, динамичен и ефективен бизнес съчетавал интересите
и на двете страни – едните, че имат работа и реализират постоянни доходи, а
другите, че имат възможност да осъществяват, да разширяват и усъвършенстват
своя бизнес и да постигнат своето себеутвърждаване. Формално изглежда така, в
смисъл, че успешният бизнес и пазарът обединяват техните интереси, но за съжаление те ги и разединяват. Това е забелязал и установил още А. Смит, който пише:
„Всички корпорации и повечето корпоративни закони са били създадени, за да се
предотврати намаляването на цените, а от там и на работната заплата и печалбата,
като се ограничи свободната конкуренция”13, която за него е била нещо като свещена крава. Доколкото корпорациите, според А. Смит, се грижат, макар и с непозволени средства (ограничаване на конкуренцията) за да ограничат намаляването
на работните заплати и печалбите; тази му мисъл би могла да се тълкува, че са
налице еднопосочни и партньорски отношения в рамките на корпорацията. Но той
е казал и нещо, което има много по-друг смисъл – „размерът на обикновената
работна заплата навсякъде зависи от договора, който е прието да се сключва
10
11

12
13

Смит, А. Богатството на народите..., с. 466.
Вж.: Стоянов, В. От царството божие до царството на парите. ИК „Галик”, С., 2008, с. 385 и
следващите.
Пикет, Л., и Кл. Принс. Откровението на Сион. ИК „Бард”, С., 2007, с. 416 и др.
Смит, А. Цит. съч., с. 126.
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между тези две страни, чиито интереси съвсем не са тъждествени. Работниците
искат да получат колкото е възможно повече, а работодателите дават колкото е
възможно по-малко... Нашите манифактуристи и търговци се оплакват много от
вредните последици на високите работни заплати..., но те нищо не казват за вредните последици от високите печалби”14.
А. Смит твърди, че интересите на третата класа не са тъждествени не само с
интересите на наетата от нея работна сила, но и с тези на обществото като цяло.
Ето конкретната му мисъл: „Интересите на третата класа (като цяло) никога не
съвпадат напълно с интересите на обществото, те са класа, която обикновено е
заинтересована да заблуждава, дори да потиска обществото и която в много случаи го е заблуждавала и потискала”15. Смятаме, че цитираните мисли на А. Смит
са валидни за всички етапи от развитието на пазарния капитализъм, включително
и за съвременния или днешния му глобалистичен стадий. В случая отново ни се
иска да подчертаем, че пазарът не само обединява, но и разединява. Това разединяване може би най-силно се проявява в невероятната, нарастваща и задълбочаваща се диференциация в доходите и богатствата, а следователно и в жизнените условия. От цитираните мисли на А. Смит може да се направи извод, че той не
е напълно последователен относно обединителната и разединителна роля на пазара по отношение на интересите на участниците в пазарния процес.
За да се преодолеят противоречията и конфликтите между наемащите и наетата работна сила през 50-те – 60-те години на миналия век бе лансирана и в
някаква степен практически приложена теорията за народния капитализъм в смисъл,
че наемните работници и служители трябва да участват в разпределението на
печалбите и в управлението на корпорациите, за да придобият психология и поведение на собственици. Може би родоначалник на тази теория е И. Г. Фихте, който
е предлагал подобна система за публичните предприятия. Тази идея и практика на
народния капитализъм в неолиберални условия е загубила напълно своята актуалност. Нещо повече, дори в новите неолиберални условия бе ограничена ролята
и значението на професионалните организации на наемните работници и служители, които бяха официален партньор с определена „тежест” в тристранната консултативно-управленска структура: работодатели – държава – наети. В новите неолиберални условия организациите и позициите на наемните работници и служители
бяха отслабени, а до известна степен и тази на държавата, като в същото време
се засилиха позициите на работодателите.
Като резултат от всичко гореказано последните десетилетия се наблюдава
друга, трета особеност във функционирането на неолибералния „пазарен строй”
– доста динамична и невероятно силна по мащаби и степен диференциация в
доходите и богатствата, както в национален, така и в глобален план. Общоприето
е, че богатите стават по-малко и по-богати, бедните – повече и по-бедни, а третата
класа, която се счита за гръбнака на пазарното общество, започва да се „топи” и
се върви към олигархична структура в съвременното „търговско общество” (изразът е на А. Смит).

14
15

Пак там, с. 101.
Пак там, с. 250.
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Л. Търоу пише, че капитализмът, респективно свободният пазар, има специфичната способност да произвежда невероятно големи социално-икономически
неравенства, които превишават хилядократно т.нар. от него „коефициент на интелигентност” (КИ)16. Известно е на любезния читател, че съвременната литература
просто гъмжи от фактически данни, някои от които се изкушаваме да цитираме. П.
Дракър сочи, че „средният доход в най-богатите държави през 1910 г. е бил наймного три пъти по-голям от средния доход в най-бедните тогава държави”17, т.е. в
посочените още от Платон граници. Днес тази разлика е вече над 700 пъти! Така
например, за 2006 г. БВП на глава от населението за най-богатата държава – Люксембург, е 71 200 долара, а за най-бедната страна – Бурунди – само 100 долара.
Разликата между средната величана на БВП на глава от населението между първите 10 най-богати и последните 10 най-бедни държави (също към 2006 г.) е към 300
пъти, докато през 60-те години на ХХ век тя е била 30 пъти, а през 90-те му години
– 150 пъти18. Очевидна е, следователно, твърде динамичната дори експлозивната
тенденция в тази посока. И още някои фрапантни данни в това отношение – първите 500 най-богати хора в света притежават богатства, колкото 500 млн. души от
най-бедното население в света (разликата е 1 млн. пъти); 1% от населението в
света владее около 40% от богатствата му, докато 50% от световното население
живее с под 2 долара на ден; само 1% от американските семейства получават
50% от доходите на страната.
Докато доходите на населението от ниските и най-ниските социални етажи
намаляват, доходите на тези от висшите етажи нарастват. Данните сочат, че през
периода 2004-2007 г. висшите мениджъри в глобалните корпорации са получавали
годишни възнаграждения от 5-7 до над 163 млн. долари, но обикновено те са били
в диапазона от няколко десетки милиони долара19. Сочи се, че бившият шеф на
„Кока-Кола” (който е бил от кубински произход) е получавал годишно възнаграждение от 1 млрд. долара.
Разбира се, бедата не е в самите невероятно големи различия в доходите и
богатствата, а в последиците от тях, тъй като се счита (и с основание), че те са
източникът или главната причина, ако не за всички, то поне за основните отрицателни и негативни явления в съвременното суперлиберално общество – тероризъм,
незаконна търговия с оръжие, наркотици, хора и човешки органи, кражби, убийства, отвличания и пр. и пр. Според Р. Дал, „неравенството в икономическите ресурси представлява заплаха за демокрацията”20.
Би могло да се твърди, че всички социални нарушения и престъпления имат
две главни подбуди и цели – оцеляване и забогатяване. За мащабите и значението
на нарушенията и престъпленията, свързан с оцеляването, говори прецедентният
факт, който миналата седмица бе съобщен по новините на телевизията – в проповедта си един пастор обосновал необходимостта да се коригира една от 10-те божи
16
17
18
19
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Вж.: Търоу, Л. Бъдещето на капитализма..., с. 364.
Вж.: Дракър, П. Мениджмънт на бъдещето, с. 87.
Данните са от: Der Fischer Weltalmanach, Fr am Mein, 2009, s. 536
Вж.: Капитализмът днес. Сборник (преводни) статии 2000-2009, изд. „Жарава”, С., 2009, с. 273
и следв.
Дал, Р. Демокрацията и нейните критици. Изд. „КХ”, С., 2006, с. 492.
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заповеди – „Не кради!”, в смисъл, че изпадналите в бедствено положение могат да
крадат, но само с цел оцеляване; отецът ги съветвал, обаче, да крадат не от малките
магазинчета, а от големите търговски вериги, защото техните икономически възможности са много по-големи. Както казват юристите „нужда закон изменя/променя”, но
очевидно нуждата би могла да промени и основополагаща религиозна догма.
Според Л. Търоу, „никой не знае със сигурност какво може да се случи в
нашето общество, ако неравенството продължи да се увеличава”21. Някои световно известни личности, като бившият папа Йоан Павел ІІ, философът Р. Дарендорф,
политикът Ш. Перес и други, предричат дори бунтове и революции. Бедата е, както са установили още църковните отци – Св. Павел, Св. Августин, Св. Т. Аквински,
и не само те, разбира се, че алчността, за съжаление, няма граници, а либерализмът й създава изключително подходяща основа и среда. Стигнало се е дотам,
че „в сърцето на една (пазарна нация или държава – ВС) вече живеят две общности – корпоративна и човешка, а техните ценности са в пълен конфликт… за корпорациите порокът е добродетел, а добродетелта – порок”22. Така, че характеристиката на обществото от Русо, Хобс и други, че „човек за човека е вълк”, че социумът
е в състояние на „война на всеки срещу всички”, т.е. че търговският бизнес е
социална война, не само остават в сила, но и придобиват по-голямо значение.
Може би за да ограничи мащабите и жестокостта на тази социална война, Платон
е пледирал щото „законодателят да постави граници (за бедност и богатство – ВС)
с разлика до три-четири пъти”23, а утопистите са мечтали те изцяло да се премахнат.
Разбира се, че е утопично и противоречащо на обективните реалности икономическото равенство, но смекчаването му в някаква степен изглежда наложително.
На четвърто място бихме искали да обърнем внимание, че оценките за съвременното изключително либерално стопанство, особено на фона на настъпилата
през 2007/2008 год. финансово-икономическа криза, стават все по-критични и попесимистични. Казаното ще подкрепим с цитати от двама безспорни авторитети,
единият от които главата на римо-католическата църква, папа БенедиктХVІ, а другият е общопризнат представител на висшите светски среди – Сб. Бжежински.
Според папата, „парите и богатството се превръщат в мярка за всичко… хората се
превръщат в стока… отчуждават се… настъпва морална разруха… духовна пустота… разрушаване на съвестта… Целият морал на църквата, цялата духовна и
антропологична концепция на християнството вече не намират съответствие и разбиране в днешния западен (пазарен и суперматериален – ВС) свят, където либералният пазар налага своите непреклонни закони на всички аспекти от живота”24.
Трудно би се намерило по-силна и по-убедителна критика на съвременния „пазарен строй” от тази на папата. Тя по същество показва и доказва, че вече не „човекът е мярка за всички неща” (по Протагор), а парите, срещу които, по думите на
Хр. Колумб, „могат да се настанят грешни души в рая”25. Или, както е казал българ21
22
23

24

25

Търоу, Л. Бъдещето…, с. 241.
Пак там, с. 25.
Цит. по: Кели, Дж. М. Кратка история на западната теория на правото. Прев. от англ., изд.
„Рива”, С., 1998, с. 360.
Цит. по: Тесоре, Д. Рацингер: въведение. Нравствените, политическите и религиозни възгледи
на Бенедикт ХVІ. Изд. „Сиела”, С., 2007, с. 41, 46, 71, 115, 119, 129, 130, 131, 169 и 180.
Цит. по Маркс, К. Капиталът, том І. С., 1951, с. 109.
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ският поет П. Славейков, „имаш ли пари ти си кум и сват и брат, нямаш ли парици,
ти си просто диване и си още какво ли не”. По понятни причини развитието на
пазара и парите е вървяло успоредно или паралелно и етапите на това развитие
Дж. Тобин синтезирано е изразил така:
„Парите нямат значение,
Парите също имат значение,
Единствено парите имат значение.”
Разбира се, могат да се цитират в други аналогични сентенции за парите, някои от които метафорични и вулгарни, като сръбската такава, която се изкушаваме,
с извинение, да цитираме: „човек без пáри е лáйно, а лáйно со пáри е човек”. Това,
за съжаление, е така, защото „парите, а не моралът, са ръководният принцип на
търговските нации”26, както е казал Т. Джеферсън, като под търговска нация или
държава, той е разбирал нация или държава с високо развит „пазарен строй”.
Аналогична е оценката за съвременния суперлиберален пазар и на Сб. Бжежински, който е писал: „съвременният пазар е „тип утопизъм”, защитаващ един
твърде своеобразен икономически процес без оглед на моралните последици…
Подобна защита напомня дарвиновата теория за оцеляване на най-приспособилите си видове… Всичко това противоречи на елементарната представа за социална
справедливост”27. За либералния „тип утопизъм” са характерни, според Бжежински, „заклинания в понятието пазар”, „риторика и ценности, ориентирани консумативно”, „морално объркване”, „глобална криза на духа”, „духовна празнота”, „морална криза и духовен упадък”. Той дори обвинява холивудските филмови и телевизионни продуценти за „културни разбойници”28.
Очевидно е, че критичните оценки на Сб. Бжежински за пазара са аналогични с тези на папа Бенедикт ХVІ.
Общоприето е, че пазарът е основен провокатор или виновник за морално-духовната или културната криза, която, разбира се, не е самотна, а е в „компанията” на
цяла поредица от кризи – екологична, демографска, ресурсна, политическа, образователна, криза в здравеопазването, криза на семейството и пр., а вече и финансовоикономическа. В Декларация/та на екоменичния Парламент на световните религии се
говори за „фундаментална криза” (която, според нас, е по-скоро тотална) и водеща до
„своеобразна агония”29. Други характеризират съвременния търговски или пазарен
(глобален) свят като „хаос”, а френските философи Е. М. Чора и Р. Генон го квалифицират като „нов ад”, в който се осъществява апокалипсис на смисъла30.
Верно е, че за апокалипсис се пише още в Библията, но тогава той е бил
обосноваван не на научна, а на религиозна основа. За съжаление, за съвременен
апокалипсис се говори и пише не толкова от религиозни, а от научни позиции и то
не само от представителите на хуманитарните, но и на техническите науки.
26
27
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29
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Цит. по Уедърфорд, Джак. История на парите. Изд. „Обсидан”, С., 2001, с. 145.
Бжежински, Сб. Извън контрол. Глобалният безпорядък в края на ХХІ век. Изд. „Обсидан”, С.,
1994, с. 83.
Пак там, с.с. 65, 66, 72, 78, 79, 81.
Декларация на Парламент на световните религии... Изд. „КХ”, С., 2005, с.с. 1 и 3.
Цит. по: Сборник работ западных философов ХХ-ХХІ веков. Апокалипсис смысла. Изд. „Алгоритм”, М., 2007, с.с. 134 и 154.
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На пето място искаме да напомним за тезата на В. Ойкен за двете противоположни, крайни, антиподни и „чисти” общества в лицето на капитализма или „пазарния строй” и на непазарно-тоталитарния социализъм-комунизъм. Краткото съществуване на т.нар. реален социализъм – от 1917 до 1989 год. – показва и доказва,
че той не можа да устои на противоборството с капитализма и беше победен от
него. На тази основа набра нова инерция и идеята за „чистия” капитализъм, за
„чистата” пазарна икономика и общество. Един от неговите най-изявени привърженици е Айн Ранд (Алиса Розенбаум, емигрантка от бившия Съветски съюз в САЩ).
Вярно е, че тя не е изявен авторитет в областта на икономическата теория, но
първо, бе обявена в САЩ за „мислител на ХХ век”, второ, нейни последователи са
такива известни личности като М. Тачър, Алън Грийнспан и др. и трето, е изключително продуктивен автор – защитник на своята суперлиберална идея. Тя пише:
„Търговският принцип е единственият рационален и етичен принцип на всички човешки взаимоотношения, лични и обществени, частни и публични, материални и
духовни… човек трябва да живее (само) за себе си, без да се жертва за другите,
нито да жертва другите за себе си”31. Очевидно е, че А. Ранд е пазарен фундаменталист-фанатик, която по същество обожествява търговския принцип и индивидуализма – егоизма. Не е истина, че търговският принцип, респ. пазарът, е етичен,
точно обратното е верно и е (почти) общоприето, че е неморален, неетичен, нехуманен. Освен това, колкото повече индивидуализъм-егоизмът се величаят и абсолютизират, толкова по-голяма е опасността от социална дезинтеграция и се отива
към анархизма, чиито съвременни защитници са Р. Нозик и Ж. Атали32.
Колкото едно общество е по-крайно и по-„чисто”, толкова е и по-нереалистично, по-неадекватно на сложните диалектически реалности, т.е. по-утопично.
Оказва се, според някои автори, че изграждането на едно „чисто” общество
може да има дори фатални последици. За да се разбере какво имаме предвид в
случая, се налага да продължим нашия анализ и коментар.
Тезата на В. Ойкен за двете „чисти” антиподни общества се споделя и от
други автори. Един от тях е немският професор по политическа икономия Л. Поле,
който още през 30-те години на миналия век е публикувал едно интересно сравнително теоретично изследване за капитализма и социализма. В него четем: „Индивидуалистичният стопански строй (т.е. капитализмът – ВС) се е появил заедно със
самата държава…, а социализмът придружава индивидуализма (т.е. капитализма
– ВС), както сянката следва светлината”33. В случая се има предвид, че социализмът следва капитализма като негова алтернатива, с което му съдейства да се
реформира и усъвършенства. По някои от формулировките на Л. Поле би могло да
се спори, но приемаме, че е така, както твърди той. По-интересното, което искаме
да цитираме от него, е следното: „Всеки колективизъм неизбежно води в края на
краищата до комунизъм с примитивните му инстинкти”34. Приемаме и този извод
на Л. Поле за обоснован. Струва ни се, обаче, че и свободният пазар, оставен сам
31
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Ранд, Айн., Добродетелта на егоизма. Изд. „МаК”, С., 2008, с. 41, 48-49.
Вж.: Атали, Ж. Братства. Една нова утопия. С., 2003, и Нозик, Р. Анархия, държава, утопия. С.,
2003.
Поле, Л. Капитализъм и социализъм. Прев. от немски, печ. „Витоша”, С., 1926, с.с. 16 и 18.
Пак там, с. 58.
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на себе си, фактически приема форма и характер на неумолим природен закон.
Парадоксът в случая е в това, че пазарът по същество е разумно-духовен или
културен феномен, артефакт, но абсолютизиран и „обожествен” фактически действа антидуховно, антиморално, антихуманно, освен ако не приемем природната
необходимост за морален еталон. Пазарът в този случай изпълнява функцията на
Страшния съд, който безпристрастно изпраща „икономически пригодните” в икономическия рай, а „икономически непригодните” – в икономическия ад; „икономически пригодните” (изразите в кавички са на Търоу) са длъжни да унищожат „икономически непригодните”35, а като се унищожи някой икономически, той по същество се унищожава и физически.
В случая смятаме, че не става дума за „редицата несъвършенства на пазарната система”36, както с основание твърдят представителите на Римския клуб, а за
фатален неин порок, тъй като свободният пазар не зачита, а пренебрегва и елиминира една от дуалистично-диалектическите страни на човека – духовната. „Още в
зората на човешкото общество хората са започнали да се замислят за връзката
между Cosmos и Polis, т.е. за реда на природата и този на обществото. Много
култури желаят цялостна хармония (подчертаното от мен – ВС) между реда на
небесата (Cosmos-а) и реда на обществото (Polis-а)… Поражда се стремеж към
стоическото убеждение, че човешкото поведение е „правилно” само ако… е естествено или съобразено с природата”37. Основателят на стоицизма Зенон (ІІІ в. пр.
н. е.) е проповядвал: „В свобода живей – в съответствие с природата!”.
Стоицизмът се възприема от многостранния Цицерон и се „превръща в морална религия на римския народ”38. Той (стоицизмът) по същество се обявява за
принцип на т.нар. „естествено право”, което по същество господства до Новото
време. Тогава „в Европа се създава (от настъпващия „пазарен строй” – ВС) индивидуалистична атмосфера, която дава нова насока на „естественото право”39. По
същество „естественото право” еволюира до Laissez faire на физиократите, до „Невидимата ръка” на А. Смит, до техни „величества” свободния пазар и индивидуализма-егоизма, проповядвани от либертарианците или пазарните фундаменталисти от компанията на Айн Ранд.
Щом пазарът (свободният) действа с природна необходимост и незачитане и
пренебрегване на духовно-моралните и хуманни измерения на човека, той по същество провокира действието на духовно-моралната криза, която П. Бюканан дори
смята за смъртоносен фактор за пазарно-капиталистическия Запад; така е озаглавена и неговата книга – „Смъртта на Запада”.
Други автори, като С. Н. Булгаков и М. Куева, например, виждат още постряскащи и дори фатални последици за човешкия род в сравнение със „смъртта
на Запада”. Свободният пазар събужда дремещия варварин у човека (по Ницче) и
се потвърждава правотата на тезата на И. Г. Фихте, че най-големият враг на човека е… самият човек, поел обратния път към джунглата. Имаме предвид твърдени35
36

37
38
39

Вж., Търоу, Л. Цит. съч., с. 363.
Вж.: Кинг, Ал. и Б. Шнайдер. Първата глобална революция. Доклад на Съвета на Римския клуб,
С., 1992, с. 175.
Тулман, Ст. Космополис. Скритата програма и модерността. Изд. „Калъс”, С., 1994, с.с. 85 и 86.
Цит. по: Шмит, Х., и Г. Шишков. Философски речник. С., 1997, с. 542.
Кели, Дж. М. Цит. съч., с. 156.
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ето на С. Н. Булгаков, че „така както разумът е възникнал на определен стадий от
развитието на човека може да изчезне и животът (отново) да стане сляп и следователно инстинктивен”40 и/или фактически „постчовекът” да престане да представлява човешкия род”41!
Може би е верно, че „несъвършеният човек ще продължи да живее в
несъвършено общество”42, но трудно може да се отрече, че той винаги се е стремял и към неговото усъвършенстване. Бедата е, че той не е могъл да се справи с
определени свои пороци и заблуди, като алчността и абсолютизирането на пазарния механизъм, например. Етосно-екоменическите движения и техни представители считат, че „спасението” е в изграждането на „едно цялостно мислене, което
да направи възможно балансирането между европейско-американското и азиатското мислене”43, която идея се споделя и от папа Бенедикт ХVІ, доколкото и той
вижда бъдещето като „интеграция между азиатските религиозни ценности и християнската вяра”44.
В заключение на нашия научен анализ могат да се направят два основополагащи извода:
първо, пътят към „свободния пазар” или „чистия” пазарен капитализъм в края
на краищата води до същото място, до което води и неговият антипод – комунизмът – първичните природни инстинкти и
второ, ако приемем, че пътят за „спасението” е интеграцията между европейско-американското и азиатското мислене, трябва да се приеме за мъдрост азиатската идея за „средния (благородния) път”, още повече, че и Аристотел е
привърженик на „златната среда”. Впрочем „Средният (благородният) път” е позната и на европейско-американското мислене идейна конструкция, а в някаква степен и като практика, но под наименованието „Трети път”, „Смесена икономика”,
„Социално пазарно стопанство”, „Социална държава”, „Държава/общество на всеобщото благоденствие”. От „ляво” тези идейни конструкции и социални практики,
обаче, се квалифицираха като „капитализъм”, а от „дясно” – като „социализъм”, но
това абсолютно противопоставяне едва ли е продуктивно. Защото „всичко да бъде
обществено – моделът на комунизма (показа и доказа, че – ВС) не върши работа.
Всичко да бъде частно – моделът на феодализма и скритият модел на капитализма – също не върши работа… капитализмът (следователно) трябва да претърпи
дълбока метаморфоза”45, ориентирана към „Средният (благородния) път”, към „постигането на разбирателство за социално поносими, изискващи мир и щадящи
природата, форми на живот”46. Като се има предвид, че хилядолетия наред човешките общества са се организирали, функционирали и управлявали върху три основни начала – морално-духовно, политическо и икономическо, които са културни
феномени, можем да приемем, че здравословно и пълноценно общество едва ли
40
41

42
43
44
45
46

Булгаков, С. Н. Цит. съч., с. 21 и др.
Куева, М. Когато битове, атоми, неврони и гени образуват БАНГ. В. “Монд дипломатик”, м.
октомври, 2009, с. 22.
Дал, Р. Цит. съч., с. 73.
Кюнг, Х. Проект за световен етос. Изд. „КХ”, С., 2003, с. 77.
Цит. по: Тесоре, Д. Цит. съч., с. 71.
Търоу, Л. Бъдещето на капитализма…, с.с. 374 и 408.
Декларация на световния етос на Парламента на световните религии,… с. 2.
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би могло да се изгради и да просперира, ако тези начала не се съчетават и интегрират едно с друго, а се противопоставят едно на друго, т.е. формулата на бъдещото общество би следвало да бъде: и пазар, и държава, и морал, в оптималното им съотношение.

THE MARKET – SOCIAL GOOD AND/OR SOCIAL EVIL
Prof. Dr Ec. Sc. Velcho Stoyanov
Abstract
The market indisputably is a „great social mechanism” (after Al Gore), but it also
possesses great weaknesses. From the positions of the „great dialectic” (after R. Tarnas)
that is quite natural and normal. It is to the credit of the universally recognized ideologist of the
market A. Smith, that he had seen not only its greatness, but also spotted and outlined its
main negative aspects and manifestations.
The attempts at idealizing and absolutizing the market mechanism turn its functioning
into an inexorable law of nature. This disregards the moral-spiritual nature of man, instigates
spiritual-cultural crisis and leads to zoologization of the people. L. Pole claims that socialismcommunism eventually leads inevitably to the primary instincts. However, that’s also the
place where we are eventually lead by the idealized and absolutized market, acting with the
force of a law of nature. Therefore the acceptable formula should include the threesome:
market, state and morality!

РЫНОК – СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГО И/ИЛИ СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО?
Проф. д-р эк. н. Велчо Стоянов
Резюме
Несомненно то, что рынок – это „великий социальный механизм” (Ал Гор), но он
обладает также великими недостатками. С позиций „великой диалектики” (Р. Тарнас)
это вполне естественно и нормально. Следует отдать должное общепризнанному идеологу рынка Адаму Смиту, который предвидел не только величие рынка, но также и
основные его отрицательные стороны и проявления.
Попытки идеализировать и абсолютизировать рыночный механизм превращают
его действие в неумолимый природный закон. Это принижает моральную и духовную
сущность человека, вызывает кризис культуры и приводит людей к уровню простого
существования. Л. Поле утверждает, что социализм и коммунизм неизбежно приводят
к первичным инстинктам. Туда же, к сожалению, приводит и идеализированный, абсолютизированный рынок, действующий с силой природного закона. Поэтому следовало
бы придерживаться более приемлемой формулы: и рынок, и государство, и мораль.
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ПОДХОД ЗА БЪРЗО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОТОТИПИ
НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС СОФТУЕРА
Доц. д-р Надежда Филипова

В условията на е-търговия, е-бизнес и все по-силна конкуренция на глобалния пазар е необходимо да се ускори времето за доставка на продуктите, да се
подобри обслужването на клиентите, предприятията да функционират по-ефективно. Това изисква да се изградят качествено нови информационни системи, които
интегрират информацията от различните функционални области и от различните
бизнес единици, имат проактивен характер, координират дейността на организацията с тази на доставчиците и другите бизнес партньори. Все повече предприятия
предпочитат да използват за тази цел не индивидуални решения, а бизнес софтуер1, който се настройва и адаптира за техните конкретни потребности. Към бизнес
софтуера се отнасят: системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP
системи), системите за управление на веригата на доставка (SCM системи), системите за управление на връзките с клиентите (CRM системи), системите за управление на знанията.
За да се реализира успешен проект за внедряване на бизнес софтуер, е
необходимо да се направят промени в реализираните бизнес процеси. В някои
случаи, обаче, мениджмънтът на предприятието предпочита да се запазят някои
специфични процеси, които вече са оптимизирани и носят конкурентни предимства. От друга страна, във вече автоматизираните бизнес процеси също се налага
да се правят промени – например, поради промени в дейността на предприятието
или в нормативната уредба, поради преминаването към нов бизнес модел и т.н. За
потребителите е важно да имат възможност да оказват по-голям контрол върху
автоматизираните процеси и да постигнат максимална степен на автоматизиране
на своята дейност.
Ето защо основна задача на бизнес софтуера е да се осигури възможност за
автоматизиране на бизнес процеси, както и за тяхното постоянно адаптиране към
специфичните потребности на предприятията. Същевременно добавянето на нови
автоматизирани процеси и промяната на съществуващите трябва да се извършва
сравнително бързо и безпроблемно. За тази цел е необходим специализиран подход. Традиционният подход за изграждане на компютърни информационни системи не е подходящ за това, тъй като той изисква големи ресурси и отнема много
време. При него трябва да се разработва голям обем документация, а промените
в първоначално дефинираните изисквания се реализират трудно и бавно2.
1

2

Като синоними на „бизнес софтуер” се използват термините „бизнес пакети”, „системи за
управление на бизнеса”.
Laudon, K., J. Laudon. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall,
2007, 10/E.
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Според нас, решаването на проблемите, свързани с бързото автоматизиране
на процеси в бизнес софтуера, може да се реализира посредством метода на
прототипирането. Този подход за разработка е насочен към бързо и евтино реализиране на експериментални системи, които се оценяват от потребителите и при
одобряване се преминава към тяхното реално използване.
Особено подходяща за изграждането на прототипи на автоматизирани процеси е вградената в бизнес софтуера инфраструктура за управление на потоци от
работа. Въпреки, че в бизнес софтуера е включена съответната функционалност, в
специализираната литература не е дефиниран ясно подход за нейното използване. Поради това, според нас, се стеснява обхватът на използването на нейните
възможности от специалистите по информационни технологии и прилагането им в
практиката. Ето защо, целта на тази статия е дефинирането на подход за бързо
създаване на потоци от работа в бизнес софтуера чрез използване на метода на
прототипирането. За постигането на посочената цел е необходимо, първо, да се
дефинират основните концепции и обхватът на потоците от работа и на метода на
прототипирането, а след това – да се изследват възможностите на бизнес софтуера за прототипиране на потоци от работа. Като средство за демонстриране на дефинирания подход ще използваме бизнес софтуера на фирмата Microsoft и поконкретно системата Microsoft Dynamics CRM.

1. Основни концепции на потоците от работа
и инфраструктура за тяхното управление
Концепцията за потоците от работа (workflows) има ключова роля в съвременната теория на изграждането и развитието на компютърни информационни системи.
При нея се прави разграничение между бизнес процеси и потоци от работа. Тази
концепция е насочена, както към усъвършенстването на текущи бизнес процеси,
така и към определянето на спецификациите на компютърната информационна система. При нея се поставя акцент върху така нареченото „процесноориентирано предприятие”3 в противовес на традиционната йерархична структура на организацията.
Бизнес процесът се разглежда като начин за организиране на дейността на предприятието, даващ възможност за постоянното й усъвършенстване, което е основно
предизвикателство за съвременните фирми. По-конкретно, бизнес процесът4 е последователност от стъпки, извършвани от различни хора, крайният резултат на която
е документ, решение и др. Това подсказва, че акцентът е върху информационните
аспекти на дейността на организацията. Бизнес процесите може да имат части, които се реализират ръчно, както и такива, които се поддържат компютърно. Компютърно поддържаните части на бизнес процесите се наричат потоци от работа. Следователно, потокът от работа може да бъде по-малка част от бизнес процеса – при
слабо автоматизиран процес, или по-голяма част от него – при процес с висока
степен на автоматизация. Възможно е също потокът от работа да съвпада с бизнес
процеса – ситуация, която се наблюдава при напълно автоматизирани процеси.
3

4

Lazo, D. A. OSWorkflow. A guide for Java developers and architects to integrating open source
Business Process Management. PACKT Publishing Birmingham – Mumbai, 2007.
Leymann, F., D. Rоller. Understanding wоrkflоw. The Business Integratоr Jоurnal. Fall 2001.
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Може да се направи извод, че различията между бизнес процесите и потоците от работа, макар, че тези понятия често се използват като синоними, се състоят
в техния обхват, ниво на абстракция и основна цел, начин на изпълнение. Бизнес
процесите обхващат по-широк набор от дейности в сравнение с потоците от работа и са технологично независими. Те може да комбинират автоматизирани и ръчни
дейности. Потокът от работа е автоматизираната част на бизнес процеса, т.е. той
реализира част от него. Потокът от работа е зависим от информационните технологии, използвани за изграждането му.
Основните елементи на потока от работа са дейностите, ролите, артифактите.
Те формират неговия метамодел 5 (фиг. 1).
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Източник: Филипова, Н., Ф. Филипов. Бизнес моделиране. Издателство
„Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2009.
Фиг. 1. Метамодел на потока от работа
Чрез дейността се представят единиците от работа, които трябва да бъдат
извършени. Като неин синоним може да се използват термините „задача” или
„стъпка”. Дейностите се свързват чрез потоци, които управляват последователността на тяхното изпълнение. Така се определя логиката на потока от работа.
Ролите представят участниците в потока от работа, които може да са служители, клиенти, контрагенти на предприятието, както и компютърни информационни
5

Метамоделът е модел, който дефинира език за представяне на други модели.
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системи. Всяка роля се свързва с набор от дейности, които тя изпълнява, и с
набор от артифакти, за които отговаря.
Артифактите се явяват вход и изход на дейностите – при извършването на
дадена дейност ролите използват артифакти, а в резултат на нейното изпълнение се
получават нови или модифицирани артифакти. Като синоними на термина „артифакт”
се използва „работен продукт”. Артифактите на потоците от работа може да бъдат
под формата на документи, съобщения, решения, записи в базата от данни и др.
Прилагането на потоците от работа в бизнес софтуера изисква специализирана инфраструктура за тяхното управление6. В по-старите версии на бизнес пакетите, при липсата на подобна инфраструктура, потребителите са принудени да
разработват допълнително софтуерни приложения, за да реализират промени в
бизнес процесите.
Инфраструктурата за управление на потоците от работа се базира на машина
на потоците от работа, която управлява и изпълнява процеси, представени чрез
модел. Тя може да интерпретира различни събития, които управляват потоците от
работа – например, създаване на документ, промяна на данните в него, настъпване на определена дата и т.н. В зависимост от съответното събитие, машината на
потоците от работа генерира действие – например, съхраняване на документ, изпращане на e-mail, генериране на задача и т.н. Следователно, машината на потоците от работа управлява потоци от информация, събития, действия. Може да отбележим, че съществуват множество машини на потоците от работа, сред които
има и такива с отворен код7. По-широко използвани са Windows Workflow
Foundation8 и SAP Business Workflow/WebFlow9, които намират приложение в бизнес софтуера съответно на Microsoft и SAP. Възможностите на машината се интегрират и стават достъпни в съответния бизнес софтуер чрез вградени средства за
управление на потоци от работа.
Следователно, в инфраструктурата на потоците от работа се обособяват две
нива на абстракция: машина на потоците от работа и вградени средства за управление на потоците от работа (фиг. 2). Изпълнението на потоците от работа се извършва съвместно на двете нива. На първо ниво машината създава екземпляри
на потоците от работа и изпълнява конфигурираните потоци, а на второ ниво, чрез
вградените средства се управлява средата за тяхното изпълнение. Вградените
средства, на свой ред, поддържат жизнения цикъл на потока от работа, като осигуряват възможност за:
- изграждане на нови потоци от работа;
- конфигуриране и настройка на съществуващи потоци от работа;
- наблюдение и контрол върху изпълняваните екземпляри на потоците от
работа, взаимодействие с тях, например, чрез предаване на документи,
въвеждане на коментар, потвърждаване или отхвърляне на задача, разглеждане на историята на изпълнените потоци от работа и т.н.

6
7
8
9

Olsen, L. Inside Microsoft Dynamics Ax2009. Microsoft Press, 2009.
http://java-source.net/open-source/workflow-engines (юли, 2010).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms735967(VS.90).aspx (юли, 2010).
http://it.toolbox.com/wiki/index.php/SAP_Workflow (юли, 2010).
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КОНФИГУРИРАНЕ

ИЗГРАЖДАНЕ

НАБЛЮДЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВГРАДЕНИ СРЕДСТВА
ВТОРО НИВО

ИЗПЪЛНЕНИЕ

МАШИНА
НА ПОТОЦИТЕ ОТ РАБОТА
ПЪРВО НИВО

Фиг. 2. Инфраструктура за управление на потоците
от работа в бизнес софтуера

2. Основни стъпки за прилагане на метода на прототипирането
Изискването за бързо автоматизиране на процеси, поставено в целта на тази
публикация, ни дава основание да насочим вниманието си към метода на прототипирането, който намира широко приложение при изграждането на компютърни информационни системи. Прототипът е работеща система, която е разработена с цел
тестване на идеи, изисквания, технологии. Потребителите могат по-лесно да оценят предимствата и недостатъците на работеща система, отколкото на теоретичен
модел.
Прототипът е сравнително евтино решение, тъй като за изграждането му се
използват високопроизводителни софтуерни средства, което дава възможност да
се съкратят някои дейности. Основното изискване е прототипът да бъде изграден
така, че лесно да може да се променя. Чрез него потребителите имат възможност
още на ранните етапи на разработката да придобият представа за реалната система, да я ползват експериментално, да преценят дали тя ще им е полезна. На база
на информацията, събрана при използването на прототипа, може да се направят
промени в него. Процесът се повтаря, докато се удовлетворят изискванията на
потребителите.
При прототипирането процесът на разработка е итеративен и еволюционен,
тъй като основните му стъпки се повторят неколкократно. Първоначално прототипът може да включва ограничен набор от функции, който постепенно се разширява с нови функции, идентифицирани при неговото използване. Потребителят е
пряко включен в процеса на прототипиране. За разлика от традиционния подход,
прототипирането е насочено към извършването на промени, към бързо достигане
на желания резултат.
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При прототипирането анализът, проектирането и реализацията се осъществяват заедно. То обикновено се извършва чрез следната последователност от стъпки:
1. Определяне на известните за потребителите изисквания. Важно е да се
уточни, че при прототипирането не се търси дефинирането на пълен набор
от изисквания, не се прави проверка за конфликти между тях, определят
се само базисните изисквания.
2. Създаване на работещ прототип. Това трябва да се реализира за минимално време и при минимални разходи.
3. Използване на прототипа. Потребителят използва прототипа, а разработчикът наблюдава работата му. Те съвместно установяват какви промени
трябва да се направят, за да се усъвършенства прототипът.
4. Променяне на прототипа на база на информацията, събрана при използването му на стъпка 3. Стъпка 3 и стъпка 4 се повтарят до получаване на
решение, което удовлетворява потребителя.
5. Преобразуване на прототипа в реална система.
Успешното реализиране на концепциите на прототипирането зависи в най-голяма степен от втората стъпка – създаването на прототипа. Нейното реализиране, от
своя страна, е тясно свързано с избора на подходящи среди за разработка. Средите за изграждане на прототипи трябва да отговарят на следните изисквания10:
първо, да създават възможност за разработване на прототипа бързо и при
минимални разходи;
второ, да осигуряват условия и удобства за настройка на прототипа от аналитици и потребители.
При изграждането на прототипи е целесъобразно използването на средства
за бързо разработване (RAD), каквито са визуалните среди за програмиране и
езиците от четвърто поколение, на симулатори и на среди за моделиране на предприятието. За изграждането на отделни части на прототипите може да се използват и други компютърни средства, като генератори на диалози и форми, генератори на отчети, пакети приложни програми, библиотеки от готови компоненти и т.н.
Нашите проучвания показват, че на посочените по-горе изисквания отговарят и вградените в бизнес софтуера средства за управление на потоците от работа, поради което по-нататък ще насочим вниманието си към тяхното прилагане.

3. Изграждане на прототипи на потоци от работа
чрез вградените средства на Microsoft Dynamics CRM
Като среда за изграждане на прототипи на потоци от работа използваме
Microsoft Dynamics CRM. За управление на потоците от работа в CRM системата
може да се използва вграденото средство Workflow Manager, което е достъпно
както през нейния web-интерфейс, така и през Microsoft Outlook. То се базира на
машината на потоците от работа Windows Workflow Foundation, която, освен в другите бизнес пакети от семейството Dynamics, се използва и в SharePoint Server,
BizTalk Server. Това показва, че машината на потоците от работа може да се изпол10

Филипов, Ф. Среди за разработка. Университетско издателство, Икономически университет
– Варна, 2001.
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зва за изграждане на потоци от работа с голяма сложност, както и за интегриране
на корпоративните информационни системи.
Може да отбележим, че, макар да е насочена основно към управление на
взаимоотношенията с клиентите, CRM системата може да се използва също така
за управление на взаимоотношенията с доставчици и служители, както и за автоматизиране на някои специфични процеси11. Като база за прилагане на подхода за
прототипиране на потоци от работа ние ще използваме процеса „Приемане на публикации за печат в списание”. Независимо от конкретния сценарий, по който се
реализира, този процес е свързан с интензивна комуникация, при която са възможни
пропуски и грешки. Ето защо, за да се оптимизира работата по приемането на
публикации за печат, може да се създаде поток от работа. Тъй като в даден момент може да се изпълняват паралелно множество екземпляри на този процес,
като всеки от тях се намира на различен етап, неговото автоматизиране ще създаде условия за по-добра координация между участниците в него – автори, рецензенти, екип на редакцията, за улесняване на комуникацията между тях, за проследяване на състоянието на публикациите и на изпълнението на задачите при тяхното обработване. Състоянието на изпълнявания поток от работа се съхранява и
може бързо да се получи информация за етапа, на който се намира обработката на
всяка публикация. Това, като цяло, ще улесни управлението на процеса и ще
намали времето за неговото изпълнение.
Като използваме за база основните стъпки на прототипирането, дефинирани
в предходната точка, по-нататък ще направим опит да определим тяхното съдържание при изграждането на потоци от работа чрез вградените средства за управление на потоците от работа в бизнес софтуера.
В съответствие с първата стъпка на протитипирането, процесът на изграждане на потока от работа започва с определяне на базисните изисквания. На
тази стъпка трябва да се идентифицират основните роли, дейности и артифакти на
потока от работа. При това изискванията само се скицират, без да се търси тяхното
пълно и изчерпателно определяне, тъй като в процеса на разработка може да
бъдат допълнени и уточнени. За тази цел, според нас, може да се дефинира сценарий за реализирането на процеса, при който изискванията се определят неформално. Тази форма се възприема лесно от потребителите, което е предпоставка за
активното им участие в определянето на изискванията. В някои случаи може също
така да се изгради частичен бизнес модел12, който е подходящ за систематизиране на основните роли и дейности на потока от работа (фиг. 3).
Градивните елементи на CRM системата се наричат същности или типове на
записите. Основни същности са Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Целеви клиент, Потенциална продажба, Случай и др. Същността Случай обхваща детайлите,
свързани с определен проблем или заявка. Чрез нея може да се регистрират конкретни ситуации, които трябва да се проследяват, описват, разрешават, по тях се
извършват различни дейности и се водят множество бележки. Случаят може да
се използва за проследяване на проблеми при обслужването на клиент, изпълне11
12

Wolenik, M., D. Sinay. Microsoft Dynamics CRM 4.0 Unleashed. Sams, 2008.
Някои въпроси, свързани с бизнес моделирането, са изследвани в други наши публикации.
Вж. Филипова, Н., Ф. Филипов. Бизнес моделиране. Наука и икономика, ИУ-Варна, 2009.

Деветдесет години Икономически университет – Варна

41

1: Изпращане на публикация()
1.2: Уведомяване за публикация()
1.4: Съобщаване на рецензент()

1.8: Изпращане на коригирана публикация()
1.7: Изпращане на рецензия()
Секретар

Автор

Гл. редактор

1.1: Регистриране()
1.5: Изпращане на публикация за рецензиране()

1.3: Определяне на рецензент()

1.6: Изпращане на рецензия()
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Фиг. 3. UML комуникационна диаграма за процеса
„Приемане на публикации за печат”
нието на конкретни заявки, отговаряне на специфични запитвания, водене на преговори, изпълнение на специфични заявки и т.н. Той може да се асоциира с неограничен брой дейности, да се свърже с определен акаунт или контакт, както и с
договор. За всеки случай може да се определи времето (часове, минути), през
което е работено по него.
Посочените възможности на същността Случай я правят подходяща за регистриране на публикациите в разглеждания от нас процес. Тя се явява и основният
артифакт на изграждания поток от работа. Други артифакти може да бъдат e-mail
съобщенията, телефонните обаждания, чрез които се реализира комуникацията
между участниците в процеса.
Втората стъпка – създаването на потока, има ключова място, поради което ще я разгледаме по-детайлно. На практика тази стъпка е аналогична на проектирането и реализацията на традиционния подход за разработка. При нея изискванията се преобразуват в елементи на поток от работа, които се дефинират чрез вграденото средство за управление на потоците от работа. Тази стъпка е зависима от конкретното средство, което се използва. По-конкретно, вграденото средство Workflow
Manager поддържа използването на следните видове дейности13:
- етап – групира други дейности с цел тяхното по-добро организиране и управление;
- създаване на запис – създава се нов екземпляр на същност (задача, email, телефонно обаждане и др.);
13

Steger, J, et.al. Programming Microsoft Dynamics CRM 4.0. Microsoft Press, 2008.
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- актуализиране на запис – променят се атрибути на главната същност, с
която е свързан потокът от работа, или на друга същност, която е свързана с нея;
- присвояване на запис – променя се собственикът на главната същност
или на същност, свързана с нея;
- изпращане на e-mail – изпраща се автоматично съобщение, като е възможно използването на шаблон за съставянето му;
- промяна на статус – променя се състоянието на главната същност или на
същност, свързана с нея и др.
За управление на логиката на потока от работа се използват най-често следните елементи:
- условие за проверка – подобно е на условния оператор в езиците за програмиране;
- условие за чакане – прекъсва се изпълнението на потока, докато съответното условие бъде удовлетворено;
- спиране на потока – дава възможност за прекъсване на изпълнението на
потока със статус „Успешно изпълнение” или „Прекъснат” и др.
Като се взема предвид наборът от поддържаните дейности и елементи за
управление на логиката, се избират най-подходящите от тях за реализирането на
изграждания поток от работа. Така например, в изграждания от нас поток от работа
може да се обособят четири етапа: определяне на рецензент и изпращане на публикация за рецензия; проверка на рецензия; обработване при положителна рецензия; обработване при отрицателна рецензия.
По-голямата част от дейностите в изграждания поток се реализират като задачи. Трябва да уточним, че тъй като авторите и рецензентите са външни за CRM
системата, някои от техните дейности се преобразуват в задачи на секретаря,
който се явява координатор на бизнес процеса – например, получаване на рецензия от рецензент, получаване на коригирана публикация от автор. Дефинирани са
някои условия за чакане, при които трябва да се изчака изпълнението на предишната задача, за да се продължи изпълнението на потока от работа – например,
изчакване главният редактор да съобщи по телефона рецензента, за да може да
му бъде изпратена публикацията за рецензиране; изчакване получаването на коригираната публикация преди да се приключи случаят за нея като „Успешен”. Потокът от работа се разклонява в зависимост от това, дали рецензията за дадена
публикация е положителна или отрицателна. За реализирането на тази част от неговата логика е подходящо използването на условие за проверка. В процеса се
реализира интензивна комуникация. Тя се представя в потока от работа чрез телефонни обаждания, e-mail съобщения. Завършването на случая като успешен или
неуспешен може да се представи чрез актуализиране на записа за него.
След като бъдат определени основните елементи на потока от работа, може
да се премине към тяхното дефиниране чрез Workflow Manager. Нашият опит показва, че това средство предлага удобен интерфейс, а дефиницията на потока от
работа в него е компактна, структурирана и разбираема. Дефинирането на потока
от работа в Workflow Manager се извършва на два етапа: специфициране на обща
информация и дефиниране на неговите елементи.
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При задаването на общата информация за потока се посочват неговото наименование, главна същност, обхват. Важно е също така да се определи кога ще
се изпълнява потокът. За това са предвидени две възможности – автоматично
стартиране (при създаване на запис или промяна в него) или ръчно стартиране.
При дефинирането на потока от работа „Приемане на публикации за печат” дефинираме първоначално ръчно стартиране. След тестването на потока и отстраняването на евентуални грешки, може да се зададе автоматично стартиране при създаването на запис за новопостъпила публикация.
На фиг. 4 е представена общата информация за потока, както и дефинирането на неговите основни етапи, а на фиг. 5 – детайлизираната структура на третия
етап, който съдържа задачи, условие за проверка, условие за чакане. Синтаксисът на условията се конструира чрез средство за дефиниране на изрази, което
дава възможност лесно да бъдат актуализирани.
За някои от елементите от структурата на потока от работа се правят допълнителни настройки (бутон Set properties). Така например, за задачите обикновено
се задават срок и изпълнител. Може също така да се дефинират шаблони, на база
на които се генерират персонализирани e-mail съобщенията.

Фиг. 4. Обща информация и основни етапи на потока от работа
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Фиг. 5. Детайлизирана структура на етап на потока от работа

Фиг. 6. Визуализиране на изпълнението на потока
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Третата стъпка на изграждането на потока от работа е свързана с неговото експериментално използване. Тук се извършва проиграване на различни варианти за реализирането на процеса и се проверява полученият резултат. Трябва да
се има предвид, че за да може да бъде изпълнен потокът, той трябва преди това
да се публикува. От друга страна, промени може да се правят само в поток, който
не е публикуван, т.е. който се намира в работна версия.
Полезна възможност при използването на потока е наблюдението на неговото изпълнение, при което може да се установи кои от неговите дейности са изпълнени (фиг. 6).
На четвъртата стъпка, на база на събраната информация при използването и наблюдението на работата на потока, се реализират промени в него – добавят се нови дейности, коригира се логиката на потока, дефинират се свойства.
Тази стъпка е подобна на втората стъпка.
Въз основа на нашите проучвания и проведените от нас експерименти, може
да направим препоръка разработката на прототипа да се реализира в обособена
среда за прототипиране, а не в реалната система. Причината за това е, че при
използването на прототипа може да възникнат редица проблеми – например, некоректно модифициране на реални данни, „препълване” на системата с много задачи или e-mail съобщения и т.н. Подходящо за изграждането на обособена среда
за прототипиране е използването на технологии за виртуализация. Тъй като има
възможност за реализирането на отдалечен достъп до виртуалната среда, потокът
може да се проиграе с участието на различните роли. След отстраняване на идентифицираните проблеми може да се премине към реалното използване на потока.
За тази цел е необходимо той да бъде експортиран от средата за прототипиране и
импортиран в реалната система.

* * *
В заключение ще отбележим, че резултатът от изпълнението на потока от
работа се състои в генериране на задачи за участниците в процеса, като системата управлява тяхната последователност и изпълнение, напомня на потребителите
за тях и насочва вниманието им. Освен това се генерират персонализирани e-mail
съобщения, което спестява време и повишава качеството на взаимодействието с
участниците в процеса. В изградения поток от работа е предвидено ръчното им
изпращане. Макар, че по принцип е възможно и автоматично изпращане на e-mail
съобщения, обикновено в процеси, подобни на автоматизирания от нас, е необходимо да има по-висок контрол от страна на участниците в него.
Потокът от работа координира и синхронизира дейностите, извършвани от
участниците в процеса, улеснява работата им в екип. Така те може да се възползват от предимствата на бизнес софтуера, чиито функции не се свеждат само до
регистриране на транзакции и извеждане на отчети, а той става активен участник
в автоматизирания процес.
За специалистите по изграждане на информационни системи е ясно, че при
реализирането на подобна функционалност чрез традиционни средства е необходимо да се изгради сложно клиент-сървър приложение, което е трудоемка задача, отнемаща много време. Изграждането на поток от работа чрез вградените средства отнема много по-малко време, но не бива да се забравя, че при това се

46

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

използват като „черна кутия” възможностите на бизнес софтуера, от една страна, и
на машината на потоците от работа, от друга. Следователно, предложеният подход интегрира предимствата на два основни подхода за разработка на компютърни информационни системи, а именно прототипирането и бизнес софтуера. Изводът, който може да се направи, е, че бизнес софтуерът може да се разглежда
не само като средство за автоматизиране и интегриране на реализираните бизнес
процеси, а и като среда за разработка, и по-точно – като среда за прототипиране.
Изграденият чрез вградените средства на бизнес софтуера прототип на автоматизиран процес може лесно да се променя и конфигурира. Така например, при
необходимост може да се променят някои срокове, заложени в процеса, шаблоните за изпращане на e-mail съобщения и т.н. Потокът може да бъде развит еволюционно, като към него се добавят нови дейности – например, сключване на договор с авторите, изплащане на хонорари. Той може също така бързо да бъде адаптиран за автоматизирането на други аналогични процеси.
Освен за бързото автоматизиране на бизнес процеси, представеният подход за
прототипиране на потоци от работа може да бъде полезен също така при преминаването към нови бизнес процеси, усвояването на „най-добрите” практики, стандартизирането и документирането на процеси. От друга страна, подходът може да се приложи при обучението на новопостъпили служители и преквалификацията на персонала.

AN APPROACH FOR THE FAST BUILDING OF PROTOTYPES
OF AUTOMATED PROCESSES IN BUSINESS SOFTWARE
Assoc. Prof. Dr Nadezhda Filipova
Abstract
In response to the need for rapid automation of processes in business software there
is advanced an approach to their prototyping, through which there are integrated the
advantages of two major approaches to the building of computer information systems, namely
the use of business packages and prototyping. In order to accomplish that goal first there are
defined the main concepts and the metamodel of the workflows and is determined the
infrastructure for their management. After that there are presented the nature and the main
steps of the prototyping method, and on that basis there is defined the content of the suggested
approach. Its application is demonstrated by means of the automation of a business process
in Microsoft Dynamics CRM. Besides the fast automation of business processes, the
proposed approach can also be useful in the transition to new business processes, the
acquisition of „the best” practices and the standardization of processes, the training of newly
recruited staff and the requalification of personnel.
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ПОДХОД К УСКОРЕННОМУ СОЗДАНИЮ ПРОТОТИПОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОФТУЭРЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Доц. д-р Надежда Филипова
Резюме
В ответ на необходимость ускоренной автоматизации процессов в бизнес-софтуэре предложен подход к их прототипизации, посредством которого интегрируются преимущества двух основных подходов к созданию компьютерных информационных систем, а именно, использование бизнес-пакетов и прототипизации.
Для достижения поставленной цели, во-первых, определены основные концепции и метамодель потоков работы, определена инфраструктура управления ими. Затем представлены сущность и основные шаги метода прототипизации и на этой базе
определено содержание предложенного подхода. Его применение продемонстрировано посредством автоматизации бизнес-процесса в Microsoft Dinamics CRM. Кроме
ускоренной автоматизации бизнес-процессов, предложенный подход может оказаться полезным также при переходе к новым бизнес-процессам, при усвоении лучшей
практики и стандартизации процессов, в обучении вновь поступивших служащих и переквалификации персонала.
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УДК – 620; 641/642
Econ Lit – Q 180

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОБИВА И ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА
НА ГЛУТЕН ОТ ПШЕНИЧНО БРАШНО
Гл. ас. д-р Денка Златева

Въведение
Почти повсеместната консумация на хляб определя приоритетното му значение за изхранване на населението (не само в нашата страна, но и в световен
мащаб).
Разнообразието в асортиментната структура на произвеждания хляб се определя, както от особеностите на приложения технологичен процес, така и от използването на разнообразни суровини и добавки, целящи повишаване на хранителната ценност, подобряване на качеството и съхраняемостта на готовия продукт. Независимо от конкретната рецептура и избраните технологични решения,
обаче, основна суровина за производството на хляб е брашното, като най-често за
целта се използва пшенично брашно.
Добре известно е, че брашното се получава чрез смилане на вътрешната
част (ендосперма) на пшеничните зърна, но в него попадат и различно количество
частици от периферните слоеве на зърното, които се характеризират с по-високо
съдържание на минерални вещества. Именно въз основа на различията в минералното съдържание се формират и различните типове брашно.
Съставът на брашната от различни типове е различен и това дава отражение
върху технологичните им свойства. Още през 1961 г. Pomeranz и Shellenberger1
установяват, че външните слоеве на ендосперма имат по-високо белтъчно съдържание от централните. Vetrimani и съавт.2 посочват, че колкото по-висок е типът на
брашното, толкова по-богато е то на протеини, влакнини, липиди и минерални вещества. Според Orth и Mander,3 типът на брашното оказва влияние върху белтъчното съдържание, силата на глутена и водопоглъщаемостта.
В табл. 1 са представени данни за средния химичен състав на пшенично
брашно от различни типове.
Според Belitz и Grosch4 в ендосперма на пшеничното зърно се съдържат
средно около 12% протени, които могат да се разделят на две основни групи –
глутенови и неглутенови белтъци. Неглутеновите белтъци са представени от албумини и глобулини и съставляват 15-20% от общото белтъчно съдържание.
1

2

3

4

Pomeranz, Y., J. Shellenberger. Histochemical characterization of wheat and wheat products, II.
Mapping of protein distribution in the wheat kernel // Cereal Chemistry, 1961, 38, pp. 109-113.
Vetrimani, R., M. Sudha, P. Haridas-Rao. Effect of extraction rate of wheat flour on the quality of
vermicelli // Food Research International, 2005, 38, pp. 411-416.
Orth, R., K. Mander. Effect of milling yield on flour composition and bread making quality // Cereal
Chemistry, 1975, 52, pp. 305-314.
Belitz, H. – D., W. Grosch. Food Chemistry. Berlin: Springer, 1999.
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Таблица 1
Химичен състав на пшенично брашно в зависимост от типа

Компоненти
на химичния състав

Съдържание в пшенично брашно
Тип 500

Тип 700

Тип 1150 Тип 1850

1. Въглехидрати, %

84,0

80,8

77,2

69,9

2. Протеини, %

12,7

13,4

13,8

14,2

3. Мазнини, %

1,1

1,6

2,0

2,7

4. Влакнини, %

2,8

3,0

5,5

12,1

5. Обща пепел, %

0,5

0,7

1,0

1,8

Основно значение за годността на брашното за нуждите на хлебопроизводството и за хлебопекарните му свойства имат количеството и качеството на глутеновите белтъци. Глутенът се формира от водонеразтворимите белтъчни вещества
глиадин и глутенин, които, според Van Der Broght и съавт.,5 съставляват 80- 85% от
протеините в пшеничното зърно. При хидратиране и механично въздействие (по
време на замесването на тестото) те се свързват и образуват здрава, вискозноеластична маса, която формира пространствената структура на тестото.6
Според Wieser7 в пшеничното брашно глутенинът преобладава количествено
над глиадина. Това има важно значение за физичните свойства на тестото, тъй
като именно глутенинът обуславя еластичните свойства на глутеновия компекс,
респективно – на тестото. Глутенинът не е индивидуално вещество, изграден е от
над 20 фракции, свързани помежду си с помощта на интермолекулни и интрамолекулни дисулфидни връзки.8 Глиадинът, от своя страна, също не е индивидуално
вещество – на базата на електрофоретичната им подвижност са идентифицирани 4
фракции: α, β, γ и ώ – глиадин. При формиране на тестото глиадинът обуславя
свойства като лепливост и разтегливост. Последното има важно значение за способността на тестото да увеличава обема си, като задържа образувания по време
на ферментацията СО2, в резултат на което се формира шупливостта на хлебната
средина след изпичане.
5

6

7

8

Van Der Broght, A., H. Goesaert, W. Veraverbke, J. Delcour. Fractionation of wheat and wheat flour
into starch and gluten: overview of the main processes and the factors involved // Journal of Cereal
Science, 2005, 41, pp. 221-237.
Abang – Zaidel, D., N. Chin, R. Abdul Rahman, R. Karim. Rheological characterization of gluten from
extensibility measurement // Journal of Food Engineering, 2008, 86, pp. 549-556; Lemelin, E., G.
Branlard, L. Salvo, V. Lein, T. Aussenac, J. Dayde. Breadmaking stability of wheat flours: relationship
between mixing properties and molecular weight distribution of polymeric glutenins // Journal of Cereal
Science, 2005, 42, pp. 317-326.
Wieser, H. Comparative investigations of gluten proteins from different wheat species. I. Qualitative
and quantitative composition of gluten protein types // European Food Research and Technology, 2000,
211, pp. 262-268.
Veraverbke, W., J. Delcour. Wheat protein composition and properties of wheat glutenin in relation to
breadmaking functionality // Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2002, 42, pp. 179-208.
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Anderssen9 посочва, че реологичните свойства на глутена пряко характеризират качеството му.
Като се отчитат различията в състава на отделните типове брашно, интерес
представлява да се разкрие взаимната връзка между типа на брашното и количеството и качеството на мокрия глутен, които са решаващи за хлебопекарните му
свойства.
Целта на тази разработка е да се изследват количествения добив и физичните
свойствата на глутена, който се отмива от различни типове пшенично брашно.

Материал и методи на изследване
Опитен материал
В хода на изследването е използвано пшенично брашно от различни типове,
както следва:
• пшенично брашно тип 450, произведено от „Мелница Варна 2006” ООД,
гр. Варна;
• пшенично брашно тип 500, произведено от „Мелница Варна 2006” ООД,
гр. Варна;
• пшенично брашно тип 700, произведено от „Мелница Варна 2006” ООД,
гр. Варна;
• пшенично брашно тип 1150, произведено от „София Мел” АД, гр. София;
• пшенично брашно тип 1850, произведено от ЕТ „ТИТ – Теньо Тенев”, гр.
Камено.
Методи на изследване
Добивът на мокър глутен (в %) се определя по стандартна методика, съгл.
БДС 754:80.
Качеството на мокрия глутен се характеризира със следните показатели:
Разтегливост – отразява свойството на глутена да се разтяга до скъсване
и се характеризира като малка (до 100 mm), средна (от 100 до 200 mm) и голяма
(над 200 mm);
Еластичност – характеризира способността на глутена да възстановява
първоначалната си форма след прекратяване действието на разтягащата сила.
В зависимост от разтегливостта и еластичността си глутенът се отнася в три
групи: добър, удовлетворителен и лош.
Отпускането на мокрия глутен се определя посредством разликата (в mm)
между началния и крайния диаметър на глутеново топче с маса 4 g след 60-минутен престой при температура 30оС.
Свиваемостта на глутена се определя, като се използва автоматичен пенетрометър тип АР-4/2. Отчита се свиваемостта на глутеновото топче с маса 4 g
под действие на свободно падаща система. Резултатът се представя в пенетрометрични единици (п. е.) и се определя по формулата:
9

Anderssen, R., F. Bekes, P. Gras. A. Nikolov, J. Wood. Wheat flour dough extensibility as a discriminator
for wheat varieties //Journal of Cereal Science, 2004, 39, pp. 195-203.
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Δ Нсв. = Низх. – Н1,
където:
Δ Нсв. – свиваемост на глутена;
Низх. – изходната височина, от която се спуска свободнопадащата система
на пенетрометъра;
Н1
– височината на спускането.
Експерименталните изследвания са извършени през 2009 и 2010 г.

Резултати и обсъждане

Добив на мокър глутен, %

Резултатите от определяне добива на мокър глутен при изследваните типове
пшенични брашна са представени на фиг. 1.
Както се вижда от резултатите, представени на фигурата, добивът на мокър
глутен при изследваните проби брашно варира от 21,8 до 30,5%, като общата
тенденция е с повишаване на пепелното съдържание добивът на мокър глутен да
намалява. Най-нисък е установеният резултат при брашно тип 1850, докато с найвисок добив на мокър глутен се характеризира брашно тип 500. Би било логично
типът на брашното да даде отражение върху количеството на мокрия глутен, като
се има предвид, че белтъчните вещества не са разпределени равномерно в отделните анатомични части на пшеничното зърно. Интересно е, обаче, че при брашно
тип 450 добивът е по-нисък (29,2%), отколкото при брашно тип 500 (30,5%). Поради това трябва да се вземат под внимание и другите фактори, рефлектиращи върху
количеството на отмивания глутен.
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Фиг. 1. Добив на мокър глутен от различни типове пшенично брашно
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По литературни данни10 количеството на мокрия глутен в пшеничното брашно
варира в широки граници (от 15 до 55%) под влиянието на фактори като генетични
особености на зърнения сорт, климатични условия по време на съзряването,
продължителност и условия на съхранение на зърнената маса, сушене и кондициониране на зърното и др. Балджиев11 посочва и влиянието на млевните системи
върху глутеновото съдържание на брашната – шротовите брашна са с по-високо
глутеново съдържание от тези, които се получават в разтворните системи. Найниско съдържание на глутен имат брашната от последните разтворни и измилните
системи. Така че в случая вероятно има значение как са формирани потоците
брашно в мелничните комбинати.
Влияние оказва и това, дали посевите са засегнати от вредители и по-конкретно – от житна дървеница. При висока плътност на вредителя (над 7-8 бр./m2)
добивите намаляват с 30-40%, а прибраното зърно е с влошено качество. Пшеничното зърно, дефектирано от житна дървеница, се характеризира с повишена
активност на протеолитичните ензими, с нарушена структура и съгласуваност на
другите ензимни системи, което изменя физиологичните процеси на синтеза и правилното формиране на зърното. Като резултат, от такова зърно се отмива малко
количество глутен със силно влошени физични свойства.12
При разкриване на взаимната връзка между типа на брашното и количествения добив на мокър глутен, интерес представлява и мнението на Autio.13 Според
него попадналите в брашното компоненти от обвивките на пшеничните зърна, найвече арабиноксиланите, могат да повлияят върху формирането на глутеновата
мрежа, свързвайки се с глутеновите молекули или пък променяйки дистрибуцията
на влагата между белтъчините и останалите съставки. Смята се, че водоразтворимите арабиноксилани имат положителен ефект върху хлебопекарните свойства на
брашното, но водонеразтворимите ги влошават.
При брашно тип 1850 количеството на попадналите в брашното частици от
обвивките на пшеничните зърна е най-високо. Вероятно това изяснява причините
за най-ниският добив на мокър глутен, в сравнение с останалите проби.
Редица други фактори, обаче, също биха могли да повлияят върху добива
на мокър глутен. В свое изследване Kuktaite и колектив14 установяват наличието
на зависимост между продължителността на замесване на тестото и количеството
на отмития глутен. Приложено е ултрацентрофугиране като недеструктивен метод
за отделяне на глутена от тестото. Получените резултати сочат, че ако тестото се
замесва по-дълго време от оптималното, добивът на глутен намалява. До анало10

11
12

13

14

Караджов, Г., Р. Василева, М. Николова. Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия. С., Земиздат, 1998.
Балджиев, Д. Технология на зърнопреработването. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1984.
Василева Р., И. Илчева, М. Славчева, И. Стоева. Увреждане на пшеничното зърно от житна
дървеница. Eurygaster integryces – влияние върху качеството на хляба // Хранителна промишленост, 1996, 2, с. 16-20; Стоева, И., Е. Пенчев, П. Братованова, И. Шишкова. Възможност за подобряване качеството на хляба, произведен от пшенично зърно, убодено от житна
дървеница // Годишник на ВИНС „Д. Благоев” – Варна, 1990, 1, с. 141-152.
Autio, K. Effects of cell wall components on functionality of wheat gluten // Biotechnology Advances,
2006, 24, pp. 633-635.
Kuktaite, R., H. Larsson, E. Johansson. Variation in protein composition of wheat flour and its
relationship to dough mixing behavior // Journal of Cereal Science, 2004, 40, pp. 31-39.
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гични резултати достигат и други автори – Georgopolous15 и Osella16. В конкретния
случай, обаче, този фактор не оказва влияние, тъй като всички проби са приготвяни при еднакви условия.
Резултатите от характеризирането на физичните свойства еластичност, разтегливост и отпускане на глутена са представени в табл. 2.
Таблица 2
Резултати от определяне на някои физични свойства
на мокър глутен от различни типове пшенични брашна

Свойства
на глутена

Изследвани типове пшенични брашна
Тип 450

Тип 500

Тип 700

Тип 1150

Тип 1850

Еластичност на
глутена

висока

слаба

средна

висока

слаба

Разтегливост на
глутена, cm

средна

средна

средна

средна

силно
къслив

6

10

6

8

2

Отпускане на
глутена, mm

Най-често за характеризиране на физичните свойства на глутена се определят отпускането, еластичността и разтегливостта му. Смята се, че силният глутен
има голяма еластичност и малка разтегливост и разстилаемост, като не влошава
физичните си свойства след продължително отлежаване.
Глутенът, отмит от брашно тип 450 и тип 1150, притежава висока еластичност
– глутеновото топче възстановява първоначалната си форма след прекратяване
на разтягащата сила и оказва добре доловимо съпротивление при натиск. От брашно тип 500 се отмива нееластичен глутен, който почти не възстановява първоначалната си форма след прекратяване на разтягащата сила. Глутенът, отмит от брашно тип 700, заема междинно положение между гореописаните, което дава основание да го определим като средноеластичен.
С най-лоши физични свойства е глутенът, получен от брашно тип 1850 – при
отмиване се образуват ситни късчета, които трудно образуват компактна маса, а
при разпъване (дори и минимално) глутенът се къса. Според Балджиев,17 качеството на глутена се влошава в резултат на увеличеното количество смлени обвивки. Във връзка с това интерес представлява проучването на Wang и колектив18, които установяват, че разтегливостта на глутена намалява при по-високо
15

16

17
18

Georgopolous, T., H. Larsson, A. Eliasson. A comparison of the rheological properties of wheat flour
dough and its gluten prepared by ultracentrufugation // Food Hydrocolloids, 2004, 18, pp. 143 – 151.
Osella, C., H. Sanchez, M. De la Torre. Effect of dough water content and mixing conditions on energy
imparted to dough and bread quality // Cereal Foods World, 2007, 52, pp. 70 – 73.
Балджиев, Д. Цит. изт.
Wang, M., T. van Vliet, R. Hamer. How gluten properties are affected by pentosans // Journal of Cereal
Science, 2004, 39, pp. 395-402.
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съдържание на пентозани. Според Izydorczyk и Biliaderis,19 в пшеничното брашно
количеството на водоразтворимите пентозани (представени предимно от арабиноксилани и галактани) е приблизително 0,5%, а на водонеразтворимите – до 1,5%,
като при високопепелните брашна тези стойности са по-високи. Според други автори,20 общото съдържание на арабиноксилани в пшеничното брашно е около 2,1%,
като количеството на водоразтворимите варира в границите от 0,31 до 0,69%. Като
се има предвид, че пентозаните са съсредоточени предимно в обвивките на пшеничните зърна, логично е именно при брашно тип 1850 тяхното количество да е
най-високо и да повлияе върху физичните свойства на глутена. В подкрепа на
получените резултати е и становището на Looseveld и Delcour,21 според които повисокото съдържание на арабиноксилани в брашното води до намаляване на еластичността и разтегливостта на глутена.
При две от изследваните проби (брашно тип 450 и тип 700), глутеновото топче
увеличава диаметъра си с 6 mm след едночасов престой при температура 30оС.
При изследване на пробата от брашно тип 1150 се установи отпускане на глутена
8 mm. Тази разстилаемост се приема за нормална при брашна със силен и средно
силен глутен.
Прави впечатление, че при брашно тип 500 добивът на мокър глутен е найголям (в сравнение с всички останали изследвани проби), но пък той е с незадоволителни физични свойства. Освен слаба еластичност, тук се установи и най-голяма разстилаемост – глутенът се разлива подобно на сметанообразна маса, което
дава основание да го характеризираме като слаб глутен. Обикновено такъв глутен
се отмива от брашно, получено при смилането на зърно, дефектирано от житна
дървеница. Това, от своя страна, би рефлектирало върху структурните свойства
на тестените полуфабрикати и качеството на хляба. При подобни свойства на глутена се получава разлят хляб с понижен обем и недостатъчна шупливост.
При пробата от брашно тип 1850 се установи незначителна разстилаемост –
разликата между крайния и началния диаметър на глутеновото топче е едва 2 mm.
Това, съчетано със слабата еластичност и късливостта на глутена също би се
отразило негативно върху степента на увеличение на обема на тестото по време
на ферментация и върху обема на хляба след изпичане. При силно къслив глутен,
по време на ферментацията глутеновите ципи не могат да се разтягат достатъчно
и да задържат отделеният СО2 така, че да се формира характерната порьозна
структура на съзрялото хлебно тесто и на хлебната средина след изпичане. В
резултат на това се получава хляб с плътна и сбита средина, с недостатъчна
шупливост и обемен добив.
Резултатите от експерименталното определяне на свиваемостта на глутена
са представени на фиг. 2.
Както се вижда от фигурата, експериментално определените стойности при
различните типове пшенично брашно варират в широки граници – от 49 до 80
19

20
21

Izydorczyk, M., C. Biliaderis. Cereal arabinoxylans: advances in structure and physicochemical properties
// Carbohydrate Polymers, 1995, 28, pp. 33-48.
Autio, K., Цит. изт.
Looseveld, A., J. Delcour. The significance of arabinogalactan – peptide for wheat flour breadmaking
// Journal of Cereal Science, 2000, 32, pp. 147-157.
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Фиг. 2. Свиваемост на глутен от различни типове пшенично брашно
пенетрометрични единици (п. е.). Въз основа на резултатите от експерименталното
определяне на свиваемостта на глутена можем да приемем, че две от изследваните проби – брашно тип 450 и брашно тип 1150 имат силен глутен, тъй като при тях
отчетените стойности са над 70 п. е. При брашно тип 700 глутеновото топче се
деформира в по-голяма степен. Най-ниска стойност се установи при пробата от
пшенично брашно тип 500. Това, заедно с резултатите от определяне на другите
физични свойства, позволява да определим отмития глутен като слаб. Брашната
със слаб глутен не са подходяща суровина за хлебопроизводството.
Като правило отражение върху белтъчно-протеиназния комплекс на брашното, респективно – върху количеството и физичните свойства на глутена, дават
условията и продължителността на съхранение на пшеницата и на брашното. Така
че вероятна причина за влошените физични свойства на глутена при част от изследваните проби може да се търси и в неправилното съхранение на зърнените
партиди преди смилането или на самото брашно.

Заключение
При изследване на различни типове пшенични брашна се установи, че общата тенденция е с увеличаване на пепелното съдържание на брашното добивът
на мокър глутен да намалява. Най-висок добив на мокър глутен се получава от
пшенично брашно тип 500-30,5%, а най-нисък – от брашно тип 1850-21,8%. Изключение от тази закономерност прави само брашно тип 450, при което количественият добив е с 1,3% по-нисък от този при брашно тип 500.
Няма ясно изразена зависимост между типа на брашното и физичните свойства на глутена. На базата на изследваните органолептични и физични свойства
се установи, че от брашна тип 450 и тип 1150 се отмива силен глутен. Добитият от
пшенично брашно тип 700 глутен е определен като средно силен; той също притежава подходящи за целите на хлебопроизводството физични свойства – еластич-
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ност, разтегливост и свиваемост. Въз основа на пенетрометричното измерване на
свиваемостта, глутенът, отмит от брашно тип 500 и тип 1850, се определя като
слаб. Това прави посочените проби брашно неподходящи за получаването на хляб
с добре развита шупливост и висок обемен добив. Експерименталните данни показват, че част от брашната, добивани в нашата страна, са с влошени хлебопекарни свойства, поради ниския добив на глутен и влошените му физични характеристики. За преодоляването на този проблем масова практика в последните години е
използването на подобрители в хляба.
Като се има предвид, че добивът и физичните свойства на глутена са от
решаваща важност за качеството на произвеждания хляб, внимание трябва да се
отделя на всички фактори, оказващи влияние върху тях: ботаническия вид и сортовите особености на пшеницата, почвено – климатичните условия по време на
отглеждането й, опазването на посевите от вредители, съхранението на зърното,
добиването и съхранението на брашното.
Количеството и физичните свойства на глутена в брашното са изключително
важни и от още един аспект. Добре известно е, че има пряка връзка между протеиновото съдържание и стареенето на хляба. Колкото по-високо е съдържанието
на протеини (и по-конкретно – на глутен), толкова по-бавно настъпва влошаване на
потребителните свойства и на качеството на хляба под влияние на процесите на
стареене. Влагането в хлебопроизводството на брашна с оптимално глутеново
съдържание би позволило да се реализират икономически и социален ефект – от
една страна забавянето на процесите на стареене ще позволи да се намалят финансовите загуби на производителите, причинени от бракуването или преоценката
на хляб с изтекъл срок на годност. В момента по неофициални данни на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България, относителният дял на хляба, който се бракува или преоценава, е приблизително 2%.
Като се отчитат годишния обем на производството и средната цена за килограм
хляб, финансовите загуби в рамките на цялата страна надхвърлят пет милиона
лева. От друга страна, по този начин ще се намалят загубите за домакинствата и
разхищението на хляб (в нашата страна липсва статистика в това отношение, но
по литературни данни в Турция 21,75% от домакинствата изхвърлят хляб, защото
не е достатъчно пресен).

STUDY OF THE PRODUCTION AND PHYSICAL PROPERTIES
OF GLUTEN FROM WHEAT FLOUR
Chief Assist. Prof. Dr Denka Zlateva
Abstract
The quantitative production and physical properties of gluten are of crucial importance
to the quality of bread. There are studied several types of wheat flour (450, 500, 700, 1150
and 1850), which are most frequently used for the needs of bread production in this country.
It was found that the highest yield of wet gluten is obtained from wheat flour type 500 –
30.5%, and the lowest – from flour type 1850 – 21.8%, the general trend is the increase in
ash content of flour leading to a decrease in the production of wet gluten. There is no clear cut
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interdependence between the type of flour and the physical properties of gluten. Possessing
optimal physical properties and thus most suitable for the needs of bread production is the
kind of gluten obtained from wheat flour types 450 and 1150.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОБЫЧИ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛУТЕНА
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Гл. асс. д-р Денка Златева
Резюме
Количественная добыча и физические свойства глутена имеют решающее значение для качества выпускаемого хлеба. Исследовано несколько типов пшеничной муки
(450, 500, 700, 1150 и 1850), наиболее часто используемых в производстве хлеба в
стране.
Установлено, что наибольшая добыча мокрого глутена получается из пшеничной
муки типа 500 – 30,5%, а наименьшая – из муки типа 500 – 21,8%, причем заметна
общая тенденция – по мере увеличения зольного содержания муки добыча мокрого
глутена уменьшается. Нет четко выраженной зависимости между типом муки и физическими свойствами глутена. Оптимальными физическими свойствами и соответственно найбольшей пригодностью для нужд производства хлеба является глутен пшеничной муки типов 450 и 1150.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
к.э.н. Андреевский И. Л., д.э.н. Соколов Р. В.

Процессный подход в управлении требует адекватного информационного
обеспечения, которое может быть достигнуто на основе информационной системы, обладающей сервисно-ориентированной архитектурой.
Сервис-ориентированная архитектура (Service Oriented Architecture, SOA) –
подход к построению распределенных систем, при котором функциональные элементы приложений оформлены в виде основанных на открытых стандартах компонентов (сервисов). Сервисы можно легко комбинировать и повторно использовать
в различных бизнес-процессах. Приложения представляют собой совокупность
взаимодействующих сервисов.
К числу преимуществ сервисно-ориентированной архитектуры относятся [2]:
• Сокращение времени и стоимости разработки, так как сервисы SOA можно легко использовать повторно и быстро интегрировать в новые, комплексные приложения;
• Снижение стоимости поддержки за счет повторного использования сервисов;
• Снижение стоимости интеграции, так как стандартные сервисы легко взаимодействуют друг с другом, обеспечивая связь гетерогенных приложений;
• Расширение функциональности информационной поддержки бизнес-процесса;
• Повышение уровня услуг благодаря многократному тестированию, проводимого различными потребителями;
• Сокращение рисков не завершения бизнес-процессов благодаря повышению надежности и защищенности сервисов от совокупности угроз;
• Создание конкурентных условий на рынке сервисных услуг для информационных систем, в том числе устранение зависимости от единственного
поставщика сервисов.
Рынок сервисных услуг постоянно развивается и в настоящее время является олигопольным. В качестве лидеров на рынке присутствуют такие известные
компьютерные фирмы как HP, Software AG, IBM, Progress Software, Oracle, Tibco
Software, SOA Software, SAP AG, Microsoft [4].
На российском рынке одним из ведущих игроков является компания 1С, предложившая платформу 1С 8.2, которая поддерживает веб сервисы и обеспечивает
их конфигурацию. В качестве веб сервиса система предлагает любой функциональный модуль системы. Используются и более мелкие функциональные модули, соответствующие межотраслевым унифицированным формам отчетной документации.
Например, формы бухгалтерского учета, статистической отчетности и др.
На рис. 1 представлена укрупненная классификация веб сервисов информационной системы по признаку функционального назначения.
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Сервисы информационных систем

Сервисы
профессиональной области

Межпрофессиональные
сервисы

Сервисы функциональноориентированные системы управления

Сервисы
оформления
унифицированных
документов

Справочные
сервисы

Сервисы процессно-ориентированной
системы управления

Рис. 1. Классификация веб сервисов информационной системы
Отметим, что для бизнес процессов наибольший интерес представляют функциональные веб сервисы профессиональной области.
Примерами межпрофессиональных сервисов являются сервисы платежных
систем, онлайн перевода, отправки СМС, математических расчетов и др.
К числу сервисов оформления унифицированных документов относятся: сервисы получения форм бухгалтерского учета, статистической отчетности и др.
Справочные сервисы представлены различными сервисами конвертации валют, получения сводки погоды, котировок ценных бумаг, информационных лент,
картографическими сервисами и тд.
В наименьшей мере в существующих каталогах представлены профессиональные сервисы для корпоративных информационных систем. Пример каталога
сервисов представлен на сайте http://www.xmethods.net.
Поскольку сервис является для потребителя „черным ящиком”, то его следует характеризовать внешними параметрами.
Методология управления ИТ сервисами (IT Service Management, ITSM), являющаяся центральной частью библиотеки ITIL, предусматривает соглашение об
уровне предоставления сервиса (Service Level Agreement, SLA).
К числу критериев и ограничений задачи выбора варианта сервис ориентированной информационной системы могут быть отнесены:
• функциональная спецификация сервиса;
• совокупная стоимость владения;
• время обработки обращения к сервису;
• коэффициент защищенности сервиса от совокупности угроз;
• доступность сервиса (например, 24х7);
• надежность сервиса (вероятность отказа в обслуживании) и риска невыполнения бизнес-процесса;
• достоверность информации, возвращаемой сервисами.
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Функциональная спецификация включает в себя описание сервиса, предназначенные для поиска соответствующих сервисов в каталоге (репозитории) сервисов. Для публикации, описания и поиска используются промышленные стандарты UDDI, WSDL.
Сравнительная характеристика статей затрат совокупной стоимости владения традиционной и сервис-ориентированной информационной системы с точки
зрения пользователя системы представлена в табл. 1. Статьи затрат взяты в соответствии с рекомендациями аналитиков компании Gartner Group.
Как следует из табл. 1 существенным экономическим преимуществом сервисориентированной архитектуры является отсутствие необходимости в приобретении
дорогостоящих программных и аппаратных средств, необходимых для традиционного построения системы. Эксплуатационные затраты в рамках сервис ориентированной архитектуры зависят от тарифов поставщиков сервисов (сервис провайдеров) и
могут быть выше эксплуатационных затрат в традиционной системе, но соответствовать меньшей совокупной стоимости владения за определенный период времени.
Если в качестве периода берется год, то традиционная архитектура очевидно проигрывает сервис-ориентированной, однако если расчет будет произведен на период
более года, то разница в значениях этого показателя может снижаться.
Коэффициент защищенности сервиса от совокупности угроз может быть рассчитан по формуле [5]:

Ra   K ib ri

(1)

 K

(2)

bB iN

bB iN

ib

1

где B – множество бизнес- операций в бизнес-процессе, N – множество видов угроз, т.е. множество частных показателей оценки качества, сводимых в обобщающий показатель, Кib– удельный вес количества атак со стороны i-й угрозы на
b-ю бизнес операцию, входящую в бизнес процесс, ri– i-й частный показатель
оценки качества инфраструктуры защиты информации (частный коэффициент защищенности, показывающий, какая часть атак угрозы i-го вида отражается),
0 ≤ ri ≤ 1.
Величина Кib зависит от трех факторов:
• интенсивности потока атак со стороны угрозы i-го вида на b-ю бизнес операцию (λib);
• времени выполнения b-й бизнес операции (tb);
• вероятности вхождения b-й бизнес-операции в бизнес-процесс при отдельной его реализации (Рb).
На основании статистических данных величина Кib может быть вычислена
по формуле:

K ib 

ib t b Pb
 ibtb pb
bB iN

(3)

Таблица 1
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Величина λib для  i  N должна быть получены за достаточно большой
интервал времени с тем, чтобы угрозы всех видов могли проявить себя с должной
степенью репрезентативности.
При отсутствии статистических данных значения весовых коэффициентов Кib
могут быть определены экспертным путем.
Надежность взаимодействия в сервис-ориентированной архитектуре обеспечивается различными механизмами: очередей, группировками диалогов, др.
Достоверность информации, возвращаемой сервисом, характеризуется вероятностью ошибки [3]:

Рошвых = Рош(1-КобнКиспр),

(4)

где Рош – вероятность ошибки в показателе после выполнения основных технологических операций сервиса (без операций контроля и исправления). Эффективность контрольных операций сервиса характеризуется коэффициентом обнаружения ошибок (Кобн), а эффективность исправления обнаруженных ошибок коэффициентом исправления ошибок (Киспр).
Совершенствование экономической оценки сервис-ориентированной информационной системы требует решения ряда задач, к числу которых относятся:
• Стандартизация бизнес-процессов в сервисном представлении по областям применения;
• Классификация и стандартизация сервисов для информационных систем;
• Организация взаимосвязанных каталогов сервисов, отражающих их функциональные и качественные характеристики их обслуживания;
• Обоснование состава многокритериальной системы показателей оценки
сервисов;
• Разработка методики расчета показателей системы многокритериальной
оценки сервисов информационных систем;
• Разработка методики выбора варианта формирования сервис ориентированной системы для различных подходов к внедрению системы („большой взрыв”, последовательное внедрение и т.д.);
• Разработка системы мониторинга функционирования сервис – ориентированной системы;
• Обоснование принципов ценообразования и согласования интересов поставщиков и потребителей на ранке сервисных услуг;
• Обеспечение конкурентных условий на рынке сервисных услуг и информационных систем;
• Разработка общей и частных методик оценки экономической эффективности сервисных услуг по областям применения;
• Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов, основанных на сервисах;
• Сравнительный анализ экономической эффективности сервис-ориентированных и традиционных архитектур информационных систем.
• Установление содержания уровней зрелости в стратегическом развитии
информационной системы на основе сервис-ориентированной архитектуры в соответствии с критериями CoBIT.
Этот перечень задач может быть продолжен по мере решения названных задач.
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SOME ASPECTS OF THE ASSESSMENT OF SERVICE-ORIENTED
INFORMATION SYSTEMS
Cand. Ec. Sc. I. L. Andreyevskiy, Dr Ec. Sc. R. V. Sokolov
Abstract
Aggregative classification of different types of web services on service oriented
architecture is provided in this article. Main criteria’s and choice contingencies of service
oriented architecture of information system are suggested. Comparative analysis of different
costs in TCO modeling for traditional and service-oriented information system also provided
in these clause. Directions for future research in cost efficiency justification for serviceoriented information systems are formulated.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
К. эк. н. И. Л. Андреевский, д-р эк.н. Р. В. Соколов
Резюме
В настоящей статье предложена агрегатная классификация различных видов вебуслуг с архитектурой, ориентированной на услуги. Излагаются основные критерии и
расходы на архитектуру информационной системы, ориентированной на услуги. Дается
также сопоставительный анализ расходов на ТСО-моделирование традиционных информационных систем и систем, ориентированных на услуги. Сформулированы также
направления будущих исследований с учетом оправдания соотношения расход – эффективность информационных систем, ориентированных на услуги.
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ДАНЪЧНАТА АМНИСТИЯ – НАЧИН НА УПОТРЕБА
В СЪВРЕМЕННАТА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
Гл. ас. д-р Светлана Герчева

Правителствата с различна политическа ориентация често използват данъчната амнистия като стимул за допълнителни данъчни постъпления. Някои държави имат разпоредби в данъчното си законодателство, които превръщат данъчната
амнистия в перманентна политическа мярка за спечелване на данъчното съгласие на платците. Данъчните амнистии са често срещан стимул във времеви и в
географски аспект. Става дума за амнистии, проведени през различни периоди в
Европа, Латинска Америка, Азия, Пацифика и пр.
В условия на криза и натиск върху публичните финанси, данъчните амнистии
изглеждат компромисна данъчно-политическа мярка, предвид набирането на допълнителни данъчни приходи от неизправни длъжници. Данъчната амнистия представлява легитимирана със закон програма за частично опрощаване на данъчни
задължения1 от минали периоди, съпроводено с отказ от съдебно преследване от
страна на държавата. Срещу това от данъкоплатците се изисква доброволно признание за дължими данъци и заплащане на определена сума в рамките на предварително определен и ограничен като време период. Разработването на цялостна програма за данъчна амнистия изисква от данъчните политици внимателен анализ и дизайн на редица параметри.
Преди прилагане на този стимул за подобряване на събираемостта, данъчните политици следва да се запознаят много добре с нивото на данъчно съгласие
на фирми, граждани и домакинства. Голямо значение има предварителният анализ на качеството на принудително изпълнение (събиране) на данъците в съответната държава. Въз основа на оценка на състоянието на данъчното съгласие и на
принудителното изпълнение, следва да се прогнозира динамиката на двата процеса в бъдеще. Не бива да се пренебрегва фактът, че данъчната амнистия като
политическа мярка е своеобразно признание за влошеното отношение между
държавата и данъкоплатците. Ето защо, данъчните политици следва да изяснят
кои са причините, довели данъчната система до критично ниско ниво на събираемост. Ако причините не са известни или ясно назовани, то данъчната амнистия ще
е само краткосрочно попълване на фиска без дългосрочен ефект.
След като се набере информация за равнището на данъчно съгласие и принудително събиране на данъците, както и за основните причини за ниската събираемост, трябва да се вземе решение относно дизайна на параметрите на предстоящата данъчна амнистия.

1

Вкл. лихви за просрочие и глоби.
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На първо място, става въпрос за допустимост – т.е. кои лица могат да се
възползват от нея? Една от възможностите е да участвуват всички, стига да имат
неплатени и изискуеми данъци. Важното е да се обърне внимание, че този факт е
неизвестен и неразкрит от приходната администрация към датата на обявяването й. Ако данъчните власти вече провеждат процедура по принудително изпълнение, това прави невъзможно участието на лицето в обявената данъчна амнистия.
Друга възможност е ограничаване кръга на допустими лица. В Русия, например,
изискването на проведената амнистия е било укритият доход и/или оборот да не е
придобит по престъпен начин, като се нарушава наказателният кодекс, митническият закон, финансовите регулации и пр. От гл.т. допустимостта е важно да се
даде право на участие и на местни, и на чуждестранни лица с укрити данъчни
задължения в съответната юрисдикция. В противен случай може да възникнат
обвинения за привилегировано отношение на избраните категории данъкоплатци,
които ще участват в амнистията.
На второ място, важен параметър на данъчната амнистия е кои видове
данъци влизат в нейното „покритие”? Обикновено това са подоходни, имуществени данъци, данъци върху ползването на активи в икономическия оборот и пр.
Възможно е обект на амнистия да са всички видове неплатени допреди това данъци,
които са станали изискуеми от държавата.
На трето място, данъчните политици следва да уточнят какви са стимулите,
заради които допустимите лица си струва да участват в амнистията. Данъчните законодатели следва ясно да ги определят в нормативен акт, а приходната администрация да бъде инструктирана да ги прилага еднообразно към допустимия кръг данъкоплатци. Под стимул на данъчната амнистия се има предвид каква част от укритото,
но изискуемо задължение, лихвата за просрочие и глобата държавата е съгласна да
опрости (пропусне). Обикновено се обещава, че няма да се прилагат лихви за просрочие и глоби. Данъчнополитическият акцент е върху събирането на данъци, все
едно, че срокът за доброволното им внасяне е удължен повече от обичайното. Друг
важен параметър във връзка със стимулите на амнистията е въпросът за ставката на данъка. С каква ставка ще се обложат амнистираните? Дали това ще е ставката
от времето на самата амнистия или пък някаква друга ставка от времето, когато данъкът
е бил укрит и неиздължен? Русия, например, обявява данъчна амнистия от 1.03.2007
г. до края на същата година, като в случай, че физическото лице декларира укрити
доходи за периода 1.01.2001 – 31.12.2006 г., то ще плаща 13% личен плосък данък.
Толкова е била ставката му през посочения период.
На четвърто място, параметър на данъчната амнистия е продължителността й. Обикновено тя продължава от поне два месеца до една година. Ако в
рамките на този предварително оповестен и широко рекламиран период фирмите
и лицата не се издължат на държавата, след изтичането му се прилага законът с
цялата му строгост. Много често, обаче, държавите се решават на последователни амнистии в кратък срок на провеждането им. През 2010 г. Италия направи трета
поредна амнистия от 2001 г. насам. Индия е правила поне шест след 80-те години
на ХХ век. Въпреки изискването за ограничена продължителност (срочност) на
амнистията, често държавите имат вградени елементи на перманентна амнистия в
данъчните си закони. Подобни разпоредби може да се прочетат в Аржентина,
Швеция, Норвегия, Холандия, Канада, Германия и пр.
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Данъчната амнистия следва да се проведе след претегляне на ползите и разходите, свързани с нея. Независимо дали се провежда в условия на добра или на
лоша конюнктура, от данъчната амнистия се очакват допълнителни приходи, и то
мобилизирани в краткосрочен план. Намаляват се административните разходи, тъй
като не са необходими проверки и ревизии за разкриване и наказване на неизрядните данъкоплатци. При амнистия те би следвало сами да поемат инициативата за
издължаване на своите данъци. Разходите за съгласие на данъкоплатците също
намаляват. Счита се, че данъчното съгласие дори се увеличава в периода непосредствено след амнистията. Причината е, че нови данъчнозадължени лица влизат в
обсега на данъчната администрация. Плащайки данъците си, те легитимират съществуването си, икономическите си дейности и резултати. Приходната администрация им създава данъчно досие, т.е. тя ги припознава в ролята им на данъкоплатци.
Съгласието им да плащат данъците си в пълен размер в законоустановения срок
ще нарасне и след амнистията, ако едновременно се инвестира за повишаване
качеството и експедитивността на обслужване от приходната администрация. Ефективната данъчна амнистия трябва да се последва от сериозна реформа на данъчната система и администрация. Дизайнът на реформата следва да направи допълнителните разходи от укриване и недеклариране на данъци по-високи, в сравнение с
ползите от това. Мерки в тази посока са намалените данъчни ставки. Чрез тях се
намалява материалният стимул на данъчнозадължените лица да се укрива доход.
В същото време следва да се работи за административния капацитет на контролната дейност, за да се увеличи честотата на проверките и ревизиите на лица с висок
данъчен риск. Подходяща мярка на реформа след данъчна амнистия е да се вдигнат лихвите за просрочие, глобите и имуществените санкции при разкриване на
данъчното укриване (измама).
Защо трябва да се затегне данъчната дисциплина след евентуална амнистия? Логично е да се очаква, че участвалите в нея лица ще продължат да носят
обществената стигма, което означава, че това са данъкоплатци с накърнена репутация поради високия данъчен риск. Как може той да се понижи? Кое да накара
неизрядните доскоро лица доброволно да сътрудничат и да внасят данъците си в
пълен размер в установения законов срок? Това могат да са единствено по-строгите и дисциплиниращи правила на принудително изпълнение, завишените2 финансови и съдебни санкции. Ако данъкоплатците не вярват, че подобни мерки ще
се вземат и ще се прилагат безпристрастно, че данъчната политика ще се затегне
спрямо неизрядните сред тях, те нямат мотив да участват в данъчната амнистия и
тя ще се провали. В случай, че данъчните политици не са готови да предприемат
описаните по-горе реформаторски мерки, то данъчната амнистия изобщо не трябва да се провежда.
В литературата3 преобладава мнението, че в дългосрочен план данъчните
амнистии нанасят повече щети, като ефектът остава свръхкраткосрочен и чисто
фискален. За сметка на това се постига известно противодействие на лошата конюнктура. Фискът „поема глътка въздух” в резултат на амнистията. Често пъти,
2
3

Но не и непосилни за плащане.
Alm, J.Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty, Working Paper, October 1998,
Georgia State University.
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обаче, средствата, които са били изнесени незаконно от държавата, се връщат за
кратко и след легитимирането им, пак я напускат, но този път законно. Ефектът за
местната икономика е двусмислен и неясен.
Самото оповестяване на мярка като данъчната амнистия дава сигнал на обществото, че държавата и данъчната й администрация са слаби и неспособни да
събират приходите, които по право им принадлежат. Провеждането на данъчна
амнистия е признание пред обществеността за масово разпространение на данъчната съпротива и онези, които са изрядни данъкоплатци, се чувстват измамени
заради накърнената данъчна справедливост. Те не одобряват, че неизрядни данъчнозадължени лица плащат при по-облекчени условия, тъй като спрямо тях не се
прилага данъчният закон с цялата му строгост. Тогава защо изрядните да не станат „грешници” и да не изчакат поредната данъчна амнистия?
Ето защо, поради възможността да се породи недоволство от данъчната
политика в случай на амнистия, се говори, че държавата заема поведение на
дискриминиращ монополист4. Налице е ценова дискриминация спрямо двете категории данъкоплатци – изрядни и неизрядни. Целта на ценовата дискриминация
е държавата да максимизира нетните данъчни приходи към даден момент във
времето чрез данъчната амнистия. На изрядните платци се предлагат финансово
по-тежки условия – те плащат пълен размер на данъците си и ако просрочат –
дължат лихви и глоби. Материално по-изгодни са ценовите условия за данъчните
„грешници”. Като последица от дискриминиращото поведение на държавата-монополист в данъчното облагане би могъл да бъде ръстът на данъчно несъгласие.
В таблица 1 е систематизиран опитът на някои държави, сред които има и
икономически развити, при провеждане на данъчни амнистии.
От нея се вижда, че съвременната „вълна” от данъчни амнистии е провокирана от глобалната криза, поради която се влошава данъчната събираемост. Развити
държави като Великобритания и Италия прибягват към амнистията и заради целта,
поставена от Г-20, за противодействие на вредната данъчна конкуренция. Става
дума за трансфера на огромни капитали (активи) в юрисдикции, известни като данъчни оазиси (данъчен рай). Непрозрачните данъчни правила и нежеланието им да
обменят финансова и данъчна информация относно данъчнозадължени лица на други
държави, са белези на вредна данъчна конкуренция. В условия на криза данъчните
оазиси допълнително подкопават устойчивостта на публичните финанси в държави
с прозрачни данъчни практики и законодателство. В първите три държави от таблица 1 мярката се провежда на два етапа: чисто психологески се удължава срокът на
амнистията, което цели да максизира ефекта от нея.
Турция регистрира 47,3 млрд. лири допълнителни активи, необложени с данъци. Първият етап на амнистията е от 22.11.2008 г. до 02.03.2009 г. Тогава се регистрират допълнително необложени активи на стойност 15 млрд. турски лири. Вторият етап продължава от 10.07.2009 до 31.12.2009 г. и разкрива на данъчните власти
около 33 млрд. лири активи, собственост на турски данъкоплатци. Вижда се, че
през втория етап доверието на неизрядните данъкоплатци към параметрите на
амнистията, предложени от турското правителство, нараства. Логично нараства и
4

Marchese, C., A. Cassone, Tax Amnesty as Price-Discriminating Behavior by a Monopolistic Government,
European Journal of Law and Economics, 9, p.21-32, 2000.
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Таблица 1
Резултати от проведени данъчни амнистии по света

Държава

Цел

Допълнително декларирани
(разкрити), млрд. в
съответната валута
активи

данъци

Турция (2008
и 2009 г.)

Противодействиe на
кризата

47,3

1,6

Италия (2009
и 2010 г.)

Противодействиe на
кризата и на вредната
данъчна конкуренция

97,0

5,6

Великобритан
ия (2007, 2009
и 2010 г.)

Противодействие на
кризата и на вредната
данъчна конкуренция

няма данни

няма данни

САЩ, pазлични
щати, след 1980 г.
и досега

Противодействие на
кризата и повишение
на събираемостта

няма данни

6,6

Източник: Banca d’Italia, HMRC Office, Florida, Ohio, Illinois Departments of
Revenue/Taxation, Turkish finance ministry.
стойността на новодекларирани капитали (активи). От всички необложени активи
27 млрд. лири са от активи в чужбина, а останалото е укрито в самата Турция.
Платените допълнително данъци са за 1,6 млрд. турски лири, декларирани в 64 000
броя допълнително подадени данъчни декларации. Интерес представлява и структурата на новоразкритите пред данъчната администрация активи. От тях 50,4% са
в чуждестранна валута, 29,6% – в местна, 7,7% – в злато, 6,6% – в ценни книжа и
6,4% – в недвижими имоти. Според министерството на финансите, данъчната амнистия е успех, тъй като е помогнала Турция да посрещне първите трусове на
финансовата криза. Обстоятелствата, принудили турското правителство да приложи данъчна амнистия, са ограничените чуждестранни инвестиции заради кризата.
Като тяхна алтернатива се мисли за заем от МВФ, но докато траят преговорите с
международната институция, амнистирането се оказва успешната данъчнополитическа мярка. Целта е не толкова да се попълни хазната, колкото изнесени навън
активи (капитали) да се върнат обратно и да създават продукт – генерират възвръщаемост в местната икономика.
Италия проведе третата данъчна амнистия от 2001 г. насам. Първоначално тя
беше предвидена за 2009 г., но впоследствие срокът беше удължен до края на април
2010 г. Удължаването на времетраенето на амнистията е допринесло пред приходната
администрация да се регистрират нови активи на стойност 11,4 млрд. евро. Според
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Банката на Италия5 от чужбина в страната се регистрират активи (капитали) за над 97
млрд. евро при очаквани 80 млрд. (над 7% от БВП на Италия). Постъпилите допълнително приходи във фиска са за 5,6 млрд., при очаквани 4,5 млрд. евро, по което се
съди за ефективността на данъчната амнистия. Принос за успеха й безспорно има
нейната пределно либерална концепция. Според нея се разрешава на италианските
данъкоплатци да платят еднократна глоба в размер на 5% върху стойността на новодекларирани активи, независимо дали те са в Италия или в чужбина. Държавата опрощава всички останали видове данъци върху тях както и лихвите за просрочието им.
Удължаването на срока на данъчната амнистия през първите четири месеца
на 2010 г. се съпътства от увеличаване размера на глобата. Ако укритите активи се
декларират през януари и февруари, върху стойността им се дължи 6%, а през
март или април – 7%. Структурата на новорегистрираните пред приходната агенция активи е следната – 39,3 млрд. евро в кеш и 57,6 млрд. евро инвестирани в
други активи. Основната дестинация за износ на италиански активи (капитали) е
Швейцария – 66,79 млрд. евро, от които физически в страната са върнати 27,74
млрд. евро, т.е. не повече от 1/4. Около 5 млрд. евро или 1/3 от банковите депозити са напуснали Сан Марино заради провежданата в Италия данъчна амнистия.
Всичко това кара държавата-джудже да се оплаче, че изваждането й от списъка
на данъчните оазиси й струва прескъпо6. Тя обвинява Италия, че отказва да работи по спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, която би регламентирала данъчните правомощия на двете държави.
Срещу офшорните доходи е насочена първоначално и данъчната амнистия във
Великобритания, която членува в Г-20. По-късно обхватът й е разширен върху укрити доходи с източник извън страната, вкл. и наемите от недвижимости, намиращи се
в чужбина. Кои параметри на амнистията във Великобритания са известни? Британската данъчна и митническа администрация дава срок на неизрядните данъкоплатци
до 30.11.2009 г., като декларирането на хартиен носител е удължено до 31.01.2010 г.,
а по електронен път – до 12.03.2010 г. До тази дата лицата следва да платят ефективно
изискуемите от тях данъци. При амнистията за офшорните доходи и наеми от чужбина
британската държава изисква всички дължими данъци, лихви за просрочие и глоба от
10% върху неплатения данък. Не се дължи глоба, ако декларираният офшорен доход
е до 1000 £ или пък неизрядният платец вече е починал, но приживе е имал недекларирани доход с източник офшорни територии. За разлика от Италия, британската данъчна амнистия е значително по-строга, що се отнася до дизайна на стимулите за
участие. За сметка на това, данъчната дисциплина за неизправните длъжници във
Великобрпитания се затяга след края на амнистията. В случай, че сроковете за
деклариране по стандаретен и/или виртуален път се пропуснат, глобата вече е между
30% и 100% от неплатения данък върху дохода. Тя се придружава и от съдебно
преследване и наказание. Логиката зад подобен дизайн на наказанията е, че след
като укриващите не са приели благоприятните условия на амнистията7, след приключването й те ще бъдат третирани при завишена строгост на закона. При евентуално
5
6

7

Централната банка на страната.
Tiny San Marino accuses Italy over tax treaty woes, http://uk.reuters.com/article/idUKLDE65E1XO20
100615?loomia_ow=t0:s0:a54:g12:r3:c0.261561:b35070748:z3
В случай на участие в амнистията глобата е 10% от дължимия укрит данък.
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разкриване на доход след приключване на амнистията, длъжникът ще плаща солидно на фиска, което само по себе си е стимул да се участва. Според приходната
администрация на Великобритания,8 има налична информация за около 100 000 души
с укрити от фиска офшорни банкови сметки и доходи. От тях 40 000 души могат да
станат обект на споменатите по-горе финансови и правораздавателни наказания, тъй
като не желаят да се разкрият пред държавата по време на амнистията. Иначе британските банки са предоставили информация на Данъчната и митническа администрация на Великобритания за общо 400 000 броя офшорни банкови сметки, с което
битката срещу банковата тайна е спечелена от държавата.
Много щати в САЩ почти ежегодно прибягват към данъчната амнистия9.
Честотата на данъчни амнистии за периода 1982-2004 г. в американските щати е
представена на диаграма 1.

Източник: Le Borgne, E., Economic and Political Determinants of Tax Amnesties
in the U.S. States, WP/06/222, р.4, September 2006, IMF.
Диаграма 1. Честота на данъчните амнистии на щатско ниво
в САЩ, 1982-2004
За посочения период допълнително събраните щатски данъци са за 6,6 млрд.
долара. Към момента има информация за щати с данъчни амнистии – Илинойс,
Невада, Охайо, Флорида. Периодът им е значително по-кратък от европейските –
два-три месеца: от 1.07. – 30.09 или до 31.10. 2010 г. Резултатите от амнистията,
примерно във Флорида, са обещаващи – още през първия месец от провеждането й са постъпили допълнително 15 млн. долара данъчни приходи. В щата Илинойс очакваният фискален ефект от данъчната амнистия е между 100 и 250 млн.
долара. Щатът официално опрощава лихвите за просрочие и глобите върху данъ8

9

Rush to beat tax amnesty deadline, http://www.timesonline.co.uk/tol/money/tax/article1976834.ece,
24.06.2007.
Общо 42 щата са провеждали 78 данъчни амнистии, някои от тях неколкократно: Луизиана – 4
пъти; Аризона, Кънектикът, Ню Йорк, Ню Джърси – 3 пъти. Вж. Le Borgne, E., Economic and
Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States, WP/06/222, р.4, September 2006, IMF.
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ци, станали изискуеми за периода юли 2002 – юли 2009 г. Фирми и граждани,
които не участват в стартиращата на 01.10.2010 г. амнистия10, но бъдат разкрити
впоследствие за неплатени щатски задължения, ще трябва да ги внесат заедно с
двоен размер на лихвата за просрочие и на глобата.
Както и в Европа, така и в САЩ, данъчните амнистии са форма за увеличаване събираемостта, особено в условия на икономически стрес (рецесия, криза).
Емпирично изследване на детерминантите на това данъчнополитическо решение
в САЩ11 сочи, че склонни да прибягнат към него са щати с по-високи размери на
данъците си, където е финансово изгодно те да се укриват. Когато решават за
данъчните амнистии, американските губернатори вземат предвид и чисто политически мотиви. Обикновено те не се провеждат в години на щатски (местни) избори. Изрядните данъкоплатци-избиратели разглеждат данъчната амнистия като несправедлива, защото се опрощават лихви, глоби и дори част от данъчните задължения на неизрядните. Поради изброените причини избирателите в щатите на
САЩ няма как да не накажат в изборната година губернатори, обявили данъчна
амнистия и кандидатирали се за преизбиране на този пост.
Данъчната амнистия беше спомената мимоходом в България като антикризисна мярка на данъчната ни политика. Според експерти, очакваният фискален ефект от
нея би бил 150-200 млн. лева. Нищо конкретно не се предприе за реализиране на
мярката. Въпреки всичко, създаденият през пролетта на 2008 г. законов ред за освобождаване от задължителни здравни осигуровки12 в известен смисъл напомня данъчна амнистия. Опрощаването на задълженията по здравни осигуровки към НАП/НЗОК
касае определена група платци и е за минал период. Става дума за лица, които повече от 183 дни през календарната година пребивават в чужбина, но имат неплатени
здравни осигуровки за периода 01.01.1999 – 31.12. 2007 г. За разлика от данъчните
амнистии, проведени другаде, нашата се отнася единствено до задължителните здравни осигуровки. Опрощаването им от българската държава не създава възприятие за
несправедливост и дискриминиране у останалите данъкоплатци. Причината е, че лицата, пребивавали в чужбина, няма да плащат само ако през посочения период не са
ползвали медицинска помощ, платена от НЗОК. Добре известно е, че при осигуровките в по-голяма степен, отколкото при данъците, важи принципът на еквивалентност. В този смисъл освобождаването е и избягване на двойно данъчно облагане. В
случай, че българските граждани, живеещи зад граница, се осигуряват здравно в
чужбина, не би следвало да плащат два пъти за една и съща услуга.
В началото на 2010 г. финансовата служба на провинция Северен Рейн Вестфалия откупи за 2,5 млн. евро диск с информация за лица, депозирали средства
в Швейцария. Според оценки на НАП, данъчнозадължените лица пред нашата
държава притежават над 300 млн. евро от общата стойност на депозитите13. Подобни разкрития на необложени доходи дават повод българското Министерство
10
11

12

13

Тя ще подължи само до 8.11.2010 г. http://tax.illinois.gov/Amnesty.htm.
Le Borgne, E., Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the U.S. States, WP/06/222,
September 2006, IMF.
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравно осигуряване. ДВ, бр. 37, 08.04.2008 г.,
§19, а не до активи и капитали, укрити
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/05/869001_bulgari_imat_nad_380_mln_lv_v_shveicarski
_banki/
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на финансите да предложи за 2011 г. да се въведе данък върху плащанията за
чуждестранни лица в офшорни зони. Въпреки, че досега не са известни всички
елементи от организацията му, той няма за цел да амнистира доходи/капитали.
Ставката му се очаква да е 10%, същата като на плоския личен подоходен данък
досега. Бъдещият данък ще има добра събираемост, тъй като ще се удържа при
източника, т.е. при иницииране на превода към лицата, установени в офшорната
юрисдикция. Така се прави опит да се възспрат парични потоци, представляващи
псевдоразходи на местни лица, които намаляват данъчната им печалба. Истинската цел на такива преводи е да се прехвърлят приходи от България към фирми и
лица, регистрирани в данъчни оазиси, но свързани с местните данъкоплатци.
Предвид ниското ниво на доверие в отношението „държава – данъчнозадължени лица”, в България данъчната амнистия за неизрядните платци не може да се
счита като подходяща данъчнополитическа мярка. Тъй като у нас е широко разпространено мнението, че различни нарушения и дори тежки престъпления срещу
живота и собствеността остават неразкрити и ненаказани, картината на безнаказаност при евентуална данъчна амнистия у нас само ще се „обогати”, в случая с
данъчни щрихи. Макар за хазната в краткосрочен план да се очаква фискален
ефект14, то по наше мнение в дългосрочен и възпитателен аспект данъчната амнистия не е реалистична мярка в българската данъчна политика.

THE TAX AMNESTY - USAGE IN MODERN TAX POLICY
Chief Assist. Prof. Dr Svetlana Gercheva
Abstract
In the article there are presented some important parameters of tax amnesty as a
measure for enhancing not only collectability, but also the mutual trust between the revenue
administration and taxpayers. There is an emphasis on the latest “wave” of tax amnesties
around the world, provoked by the global crisis. There is traced the modest experience of
Bulgaria and is made an attempt at assessing the applicability of tax amnesty in this country.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ – СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Гл. асс. д-р Светлана Герчева
Резюме
В статье представлены важные параметры налоговой амнистии как меры повышения не только собираемости налогов, но и доверия налогоплательщиков к налоговой
администрации. Акцентируется на последней „волне” налоговых амнистий в мире, спровоцированной глобальным кризисом. Рассматривается скромный опыт Болгарии, предпринимается попытка оценки применимости налоговой амнистии в нашей стране.
14

По неофициални мнения и оценки – около 200 млн. лева.
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ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РИСКА
ВЪРХУ ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ПШЕНИЦА (НА ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ)
Гл. ас. д-р Таня Георгиева

Иновационната активност се счита за приоритетен фактор на икономическото
развитие. Важен компонент в анализите на рисковите решения в малкия бизнес
(каквото е решението за внедряване на иновативни технологии) е информацията
за отношението към риска на ключовите участници във вземането на решения.
Поемането на риск, от една страна, неизменно съпътства реализацията на иновации, от друга – зависи от отношението на производителите към риска или желанието им да поемат риск. Влиянието на отношението към риска върху реализацията
на иновации придобива особен смисъл в контекста на земеделието, тъй като селскостопанските производители по правило се характеризират със сравнително ниска
склонност към риск1 т.е. склонни са да се откажат от някаква част от потенциалната печалба (доход), за да намалят вариациите във възможните крайни резултати
от производството. Изложеното до тук обуславя значимостта на проблема за връзката между желанието на стопаните да поемат риск и иновационната активност.
Целта на разработката е да се осъществи оценка на влиянието на отношението към риска върху реализацията на иновации в производството на пшеница в
област Добрич на базата на обоснован избор на методи за оценка на факторната и
резултативна променлива.
Под „иновация в производството на пшеница” разбираме „внедряване на нова
идея в пазарното пространство под формата на ново качество на продукта или
подобрение в организацията на производството или процесът на производство на
пшеница”2, а понятието „иновационна активност” – като „всички стъпки, които водят
или се очаква да доведат до реализация на иновации3" Терминът „отношение към
риска” следва да се разбира като отношение към „ситуация на несигурност, при
която могат да възникнат повече от едно последствия, от които поне едно е нежелано”4.

1

2
3

4

Турлакова, Т. Аграрно предприемачество. Издателство „Наука и икономика”, ИУ – Варна,
2002.
Вж.: http://www.mjward.co.uk/Businesses-phrases-terms-jargon/Business-Phrases-Terms-I.html)
OECD. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and
Interpreting Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition. OECD, Paris,2005, pp 42.
Hubbard, D. The Failure of Risk Management: Why It’s Broken and How to Fix It, John Wiley & Sons,
2009.
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В тази разработка е приложен методът на самооценката на отношението на
земеделските стопани към риска5. При този метод производителите сами оценяват
своето отношение към риска като положително, неутрално (нито положително, нито
отрицателно) или отрицателно. Недостатък на метода е, че самооценката може да
бъде повлияна от представите на индивида за това какво отношение към риска се
одобрява от обществото или може да бъде отражение на това какъв индивидът би
искал да бъде.
Предимство на метода е, че за прилагането му не е необходимо разработване на специален софтуер, нито провеждане на интервю с респондентите. Първичната информация се събира със сравнително малък разход на финансови средства и време посредством анкетно проучване. Поради тези положителни страни
методът е приложен за измерване на равнището на факторната променлива.
За оценка на равнището на резултативната променлива, а именно – иновационната активност на земеделските производители при технологично обновяване
на производството, в специализираната литература също се предлагат различни
методи и системи от показатели. За тази цел някои автори6 използват равнището
на показателя „иновационна интензивност”, измерена чрез процентно съотношение между разходите за изследователска и развойна дейност (в т. ч. инвестиции в
дейности на изследователски организации, разходи, свързани с изпробване на
нова технология на територията на стопанството и пр.) и оборота на предприятието. Предимство на този показател е, че дава възможност за обобщено представяне на дейността по внедряване на нови технологични практики в областта на селекцията, химизацията, торенето, сеитбооборотите и техниката. Недостатък на този
начин за оценка на иновационната активност на предприятието е, че се отчита
степента на новост на технологията от гледна точка на стопанската практика на
отделното земеделско стопанство, но не и етапа от жизнения й цикъл.
Друг метод7 за оценка на иновационната активност е да се анализира моделът на дифузия на една конкретна технология, за която е известен етапът от
жизнения цикъл. Предимство на подхода е, че дава възможност за разграничаване на фермерите на новатори, последователи, късни последователи и не-новатори. Сериозен недостатък на този метод е, че оценката на иновационния статус по
отношение на конкретна технология не винаги дава ясна представа за общата
иновационна активност на земеделския стопанин.
Друг често използван8 метод за оценка на иновационната активност в земеделието се базира на анализ на стойностите на показателите „равнище на изпроб5

6
7
8

В специализираната литература се среща богат набор от методи за оценка на отношението на
земеделските производители към риска. Така например, Young (Young, D. Risk Preferences of
Agricultural Producers: Their Use in Extension and Research, American Journal of Agricultural Economics,
1979, vol. 61, no5, pp.1063-1070) използва експериментален метод за оценка на променливата;
Bard и Barry прилагат т. нар. клоузинг ин метод (Bard, S., P. J. Barry. Assessing Farmers’ Attitudes
Toward Risk Using the „Closing in” Method, Journal of Agricultural and Resource Economics, 2001, 26
(1), pp. 248-260), метод на наблюдаваното икономическо поведение и метод на самооценката на
респондентите (Bard S. K., P.J. Barry. Developing a scale for assessing risk attitudes of agricultural
decision makers, International Food and Agribusiness Management Review 3, 2000, pp. 9-25).
Вж.: http://purl.umn.edu/21753
Вж.: http://www.jstor.org/srable/1242823
Вж.: Floyd, C. N. et al. The Adoption and Associated Impact of Technologies in The Western Hills of
Nepal, Agren network paper, 1999, No. 90.

76

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

ване” и „равнище на внедряване” на няколко нови технологични практики в стопанствата, измерени с броя изпробвани (внедрени) нови технологични решения от
включени в предварително изготвена анкетна карта. Изискванията за включване
на технологичните практики в анкетата са следните: първо: да са най-новите създадени в сферата на аграната наука към момента на изследването; второ: да са с
доказано социално и/или икономическо значение; трето: да е достъпна за изследваните производители съответната материализирана технология на пазара.
Включването на такава извадка в анкетната карта се налага поради факта, че в
общия случай земеделските производители не са запознати с етапа от жизнения
цикъл на внедряваната от тях технология. Този начин на измерване на иновационната активност позволява изследването да отчита степента на новост на технологията от гледна точка на отрасъла като цяло. Предимство на този метод е, че
резултатите относно влиянието на факторите върху внедряването са по-надеждни,
защото не са свързани само с една конкретна иновация. Недостатък на метода е,
че се обобщават напълно различни иновации в т.ч. изискващи малки разходи
(например, въвеждането на нов хербицид) и свързани с големи капитални вложения (например закупуване на техника, която предизвиква промяна в технологичния процес). Подобни разлики в характера на иновациите могат да изкривят резултатите от изследванията. Например, фермерите могат да имат различно отношение към иновациите, които изискват ниски или никакви разходи и тези, реализацията на които е свързана с големи капиталови вложения; фермерите с ограничен
достъп до привлечен капитал могат да не осъществят съответната инвестиция,
дори и отношението им към риска от внедряването да благоприятства иновационна активност и пр. Осъществяването на класификация на иновациите в процеса на
изследването е начин за преодоляване на този проблем. В съответствие с направеното уточнение относно смисъла на термина „иновации”, вложен в тази разработка, за реализация на емпиричния анализ са използвани тези измерители на
иновационната активност.
Данните в изследването се базират на проведено анкетно проучване относно
иновационните процеси в производството на пшеница в област Добрич. Целта на
проучването е да се идентифицират участниците в иновационния процес и факторите на иновационния потенциал на земеделското производство в област Добрич,
както и да се очертаят проблеми, свързани с реализацията на иновации в земеделското производство. Целевата съвкупност са всички земеделски производители, които произвеждат пшеница на територията на Добричка област. Приложен е
модел на квотна извадка според критериите стопанско-организационна форма и
териториален размер на стопанството. Анкетирани са 64 земеделски производители, при квота 20% от всяка група. С така формираната извадка не претендираме
за пълна представителност, а за представителност само по използваните квотни
признаци. Постигането на пълна представителност беше възпрепятствано от обстоятелството, че не са достъпни списъци на единиците от целевата съвкупност,
което направи невъзможно извадката да бъде излъчена по случаен начин.
В анкетната карта са включени въпроси, свързани със самооценката на производителите за степента, в която толерират риска, свързан с реализация на технологични иновации в производството. За установяване на равнището на изпробване и
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внедряване на създадените в сферата на аграрната наука новости, е формирана и
включена в анкетната карта извадка от нови технологични практики9 от четирите
направления на трансфера на производствени технологии – селекция, химизация,
сеитбообороти и техника. Новите практики са изведени въз основа на неструктурирано дълбочинно интервю с експерти в съответните области, а именно: селекционери и специалисти към секция „Технологии на полските култури” от Добруджански
земеделски институт, експерти в Регионална служба за растителна защита – гр.
Добрич и търговци на семена, торове, препарати и техника в изследваната област.
На фиг. 1 е показано разпределението на стопанствата, според иновационната им активност (измерена с брой изпробвани (внедрени) нови технологични практики от включените в анкетната карта). За повечето от направленията на трансфера на производствени технологии (изключение прави въвеждането на новости в
областта на селекцията), най-голям е относителният дял на стопанствата с найниска иновационна активност. Обратно – стопанствата с най-висока активност при
внедряването на нови технически средства, химични препарати и сеитбообороти
имат най-нисък относителен дял. Тревожни са данните за дела, на стопанствата,
на чиято територия не е изпробвана нито една от включените в извадката технологии. Този дял е най-висок за новостите в областта на техниката (89,1%), химизацията и торенето (39,1%) и сеитбооборотите (59,6%).
Представените данни поставят въпроса дали съществува закономерна връзка
между интензивността на внедряването на новостите от четирите направления на
трансфера в отделните земеделски стопанства.
За да отговорим на този въпрос е осъществен корелационен анализ при променливи брой внедрени нови технологични практики от четирите изследвани направления.
Въз основа на равнището на значимост на коефициента на корелация на Пирсън
(табл.1) правим извода, че в по-голямата част от случаите са налице закономерни
връзки между изследваните променливи. Те са най-често умерени10 по сила.
Не е установена статистически значима корелация само между променливите „брой изпробвани нови сеитбообороти” и „брой изпробвани новости в областта
на химизацията и торенето”.
Разпределението на стопаните, според отношението им към риска от реализацията на иновации, също е изследвано поотделно за четирите направления на
процеса на внедряване на нови технологии в земеделското производство (фиг. 2).
Това се налага поради съществуващото в специализираната литература11
схващане, че отношението на индивида към риска е специфично в различните
ситуации.
9

10

11

Прилагането на нов сорт пшеница, химичен препарат, алтернативен предшественик или техника предизвиква промяна в технологичния процес и по тази причина в тази разработка
използваме обобщаващия израз “нова технологична практика”.
В разработката възприемаме следните граници за оценка на корелационните коефициенти:
0,9±1,0 (много силна връзка), 0,7±0,9 (силна), 0,5±0,7 (значителна), 0,3±0,5 (умерена), 0,0±0,3
(слаба), 0,0 (липсва), (Косева, Д., М. Ламбова, М. Кънчева, В. Миладинова. Статистика на
предприятието. Стено, Варна, 2000).
Joost M.E. Pennings, Philip Garcia. Measuring producers’ risk preferences: A global risk-attitude
construct, American Journal of Agricultural Economics, Nov, 2001.

1 г)

1 в)

Фиг. 1. Разпределение на стопанствата според иновационната им активност

1 б)

1 а)
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Корелационна матрица на променливите „брой изпробвани нови сортове”, „брой изпробвани нови
химични препарати”, „брой изпробвани нови сеитбообороти” и „брой внедрени нови технически средства”

Таблица 1
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2 б)

2 в)
2 г)
Фиг. 2. Разпределение на стопаните, според отношението им към риска от реализация
на технологични иновации в производството.

2 а)
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Корелационна матрица на променливите „отношение към риска от внедряване на нови сортове”,
„отношение към риска от внедряване на нови химични средства”, „отношение към риска от внедряване
на нови сеитбообороти” и „отношение към риска от внедряване на нови технически средства”

Таблица 2
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НД

ОРС

ДК

РО

0,807

0,282

0,895

РИС

0,277

0,738

ОР

ДК

0,690

0,462
0,263

РО

РИХ

НС

0,670

0,904

0,625

0,665

0,463

0,673

ОН

ОО

ОО
0,197

ТР

ОР

ТР

ОО

РО
ОН

0,246

ОС

РО

РИСб

ОР

0,431

0,645

0,727
0,445

ДК
0,855

0,608

ОР

ТР

0,948

РВТ

0,919

0,719

ТР

НД

Легенда: РИС – равнище на изпробване на нови сортове; РИХ – равнище
на изпробване на новостите в областта на химизацията и торенето; РИСб –
равнище на изпробване на новостите в областта на сеитбооборотите; РИТ –
равнище на внедряване на новости в областта на техниката; РО – Равнище
на осведоменост за спецификата на новостите; НС – Наличие на специалисти, неангажирани със стратегическото управление на стопанството; ОО –
Опит на стопанина в областта; ТР – териториален размер на стопанството; ДК – достъп до кредитни ресурси; ОН – отношение на стопанина към нововъведенията в производството; ОР – отношение на стопанина към риска
от внедряване на нови технологични практики; ОС – образователно равнище
на стопанина; НД – наличие у стопанина на дипломна квалификация в областта на селското стопанство
Фиг. 3. Влияние на вътрешностопанските фактори върху
иновационната активност на производителите
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Данните (фиг. 2) сочат, че респондентите в най-голяма степен се стремят към
отбягване на риска от внедряване на нови сеитбообороти. Най-голям е делът на
анкетираните, които изразяват неутралност към риска от внедряване на научно-технологични новости в областта на селекцията, химизацията и техниката. Най-малък е
делът на производителите, които търсят риска от внедряване на биологични иновации и на тези, които отбягват риска от техническо обновяване на стопанствата си.
Наличието на статистически значима връзка между отношението на стопаните към риска от внедряване на четирите типа научно-технологични новости е проверено посредством корелационен анализ.
Данните от анализа (табл. 2) показват, че в по-голямата част от случаите изследваните променливи не са закономерно свързани. Все пак се наблюдава връзка
(умерена по сила) между отношението към риска от въвеждане на нова техника и
склонността на производителите да поемат риск от реализация на иновации в областта на селекцията и сеитбооборотите.
Проверка на хипотези относно влиянието на отношението към риска върху
иновационната активност в производството е осъществена посредством анализ
на ковариацията, при независими променливи отношение на стопаните към риска
и други фактори на иновационния потенциал и зависими променливи „равнища на
изпробване на новостите от биологичното направление” и „равнище на внедряване на технически новости” (фиг. 3).
Такъв анализ се налага поради две причини. Първо, за да се сравни по сила
влиянието на отношението към риска с влиянието на други фактори на иновационния потенциал върху реализацията на иновации в производството. Второ, за да се
провери дали съществува взаимодействие между отношението към риска и други фактори на иновационния потенциал при обуславяне на иновационната активност в земеделското производство.
Въз основа на осъществените анализи (фиг. 3), се налагат следните изводи:
Установено е закономерно взаимодействие между образованието на стопаните и отношението им към риска при обуславяне на иновационната активност,
свързана с внедряване на нови сортове. В представения факторен модел (фиг. 3)
отношението към риска заема второ място (след равнището на осведоменост на
производителите за спецификата на включените в анкетната карта нови сортове
пшеница), според оказаното главно въздействие върху нивото на изпробване на
новости в областта на селекцията.
Установено е закономерно взаимодействие между променливите „отношение на стопаните към риска от внедряването на новости в областта на химизацията
и торенето” и „отношение на стопаните към нововъведенията”, т.е. силата на влиянието на отношението на стопаните към риска върху реализацията на иновации в
областта на химизацията и торенето зависи от отношението на стопаните към нововъведенията в областта на производството. И обратно.
Главното въздействие на факторите „отношение към риска от внедряване на
новости в областта на химизацията и торенето” и „отношение към риска от внедряване на новости в областта на сеитбооборотите” е по-силно, в сравнение с влиянието
на останалите, включени в съответния модел фактори. Отношението към риска оказва
закономерно влияние и върху внедряването на нови технически средства.
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Въз основа на осъществените анализи в теоретичен и емпиричен план можем да направим следните обобщаващи изводи:
Първо: Изборът на метод за оценка на иновационна активност следва да
бъде съобразен с тълкуването на степента на новост във възприетата дефиницията за иновация – дали ще се оценява от гледна точка на стопанската практика на
конкретния производител или за нови ще се възприемат само технологии в начални етапи от жизнения им цикъл.
Второ: Изборът на метод за оценка на отношението на земеделските стопани към риска следва да бъде съобразен с ограниченията и целта на изследването, а при интерпретацията на резултатите от емпиричния анализ трябва да се имат
предвид присъщите на избрания метод слабости.
Трето: В изследваната съвкупност стопаните, които проявяват по-висока
иновационна активност в дадено направление на технологичния трансфер (в т. ч.
техника, селекция, сеитбообороти, химизация и торене), изпробват (внедряват) на
територията на стопанството си повече технологични новости от останалите направления (табл. 1). Следователно, в контекста на технологиите за производство
на пшеница, иновативността е качество с универсален характер.
Чeтвърто: Данните от анализа (табл. 2) потвърждават съществуваща в
специализираната литература теза, че отношението към риска на отделния земеделски производител е специфично в различните ситуации. Така например, в наблюдаваната съвкупност стремежът към отбягване на риска от внедряване на нови
химични средства не е закономерно свързан с нетолерантност към риска от реализация на други иновации.
Пето: Налице е закономерно взаимодействие между отношението към риска и други променливи при обуславяне на иновационната активност. Следователно, в някои случаи, силата на влиянието на отношението към риска върху реализацията на иновации зависи от други фактори на иновационния потенциал (в т.ч.
образование на стопанина и отношение към нововъведенията).
Шесто. Отношението на стопаните към риска е съществена вътрешностопанска бариера пред внедряването на нови технологични практики от трите поднаправления на биологичния трансфер. Нещо повече – коментираната променлива повлиява най-силно на иновационните решения в областта на сеитбооборотите,
химизацията и торенето, в сравнение с останалите изследвани фактори на иновационния потенциал. Отношението към риска оказва закономерно влияние и върху
реализацията на технически иновации.
В заключение, това изследване доказва, че отношението на земеделските
производители към риска оказва съществено (в някои случаи дори определящо)
влияние върху реализацията на иновации в изследваното земеделско производството. Информацията за силата на връзката между двете променливи би могла
да бъде полезна за широк кръг обществени участници. Осведоменост по въпроса
как фермерите реагират на риска е необходима както на организациите, ангажирани с обучение на земеделски производители, така и на свързаните със земеделското производство индустрии и на политиците. Ако е известна степента на толерантност на земеделските производители към риска, стратегиите за управление
на риска и образователните програми, насочени към риска и управлението на рис-
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ка могат да бъдат пригодени с цел преодоляване на тази психологическа бариера в
процеса на реализация на иновации. Свързаните стопански агенти, в т.ч. застрахователи, доставчици на материали, заемодатели и пр., могат да извлекат полза от
знанието за отношението към риска от реализация на иновации когато развиват застрахователни политики, предлагат нови материални ресурси и финансови услуги.

THE EFFECT OF THE ATTITUDE TOWARDS RISK
ON INNOVATION ACTIVITY IN THE PRODUCTION
OF WHEAT (FOLLOWING THE EXAMPLE OF THE DISTRICT OF DOBRICH)
Chief Assist. Prof. Dr Tanya Georgieva
Abstract
The article offers an assessment of the effect of the attitude towards risk on innovation
activity in the production of wheat.
There is carried out a critical review of various methods of assessing the variables
„attitude towards risk” and „innovation activity” and is grounded the choice of specific methods
for the realization of the empirical study. The data in the present study is based on the
conducted survey regarding the innovative processes in the production of wheat in the district
of Dobrich.
In the study it is proved that the attitude of farmers towards risk has substantial (in
some cases even decisive) influence on the realization of innovations in the production of
wheat.

ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ К РИСКУ
НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПШЕНИЦЫ (НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТИ ДОБРИЧ)
Гл. асс. д-р Таня Георгиева
Резюме
В статье дается оценка влияния отношения к риску на инновационную активность в производстве пшеницы.
Сделан критический обзор различных методов оценки переменных „отношение
к риску” и „инновационная активность”, аргументируется выбор конкретных методов
реализации эмпирического исследования. Данные настоящего исследования базируются на проведении анкетного опроса, касающегося инновационных процессов в производстве пшеницы в области Добрич.
В исследовании доказывается, что отношение земледельческих производителей
к риску оказывает существенное (в некоторых случаях даже определяющее) влияние
на реализацию инноваций при производстве пшеницы.
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ЗА НАШАТА ПРАКТИКА
УДК – М41
Econ Lit – 657

СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДИВИДЕНТНАТА ПОЛИТИКА
НА АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева

В условията на съвременната динамична пазарна среда и създаването на
мащабни икономически групировки, инвестирането в ценни книжа на успешни
предприятия е един от предпочитаните варианти за реализиране на печалби. Доходът, който носят подобни инвестиции, включва два компонента. От една страна,
притежаваните акции от капитала на други предприятия носят печалба, реализирана в резултат на повишаване на борсовата цена на самите ценни книжа, а от друга, носят доход под формата на дивидент, получен при разпределението на печалбата на предприятието, в което е инвестирано. Според някои финансови анализатори, плащането на дивиденти в период на криза цели да стабилизира цената на
акциите и да върне доверието на инвеститорите в компанията. Според други, инвеститорите разчитат не толкова на дивидентите, а на капиталовата печалба от
книжата1. Ето защо, трябва да има баланс между финансовия ресурс, който се
отделя за дивиденти, и този, който е предвиден за бъдещи инвестиции. За изучаване на тенденциите в дейността на предприятията, влиянието на различните фактори, обуславящи миналото, настоящото и бъдещото развитие се прибягва до
аналитичните изследвания.
Целта на тази статия е да се представят в обобщен вариант някои показатели за анализ на дивидентната политика, които се предлагат в специализираната
литература, както и да се предложат други значими съотношения във връзка с
провеждането на финансово-счетоводен анализ на дейността на предприятието.
Терминът „дивидент” е обобщаващо понятие и може да се определи като
„пропорционално разпределение на част от чистата печалба, съобразно капиталовия дял на всеки акционер”2. Известни финансови специалисти (вж. 1) считат, че
„всяко плащане от корпорацията на акционерите може да се разглежда като част
от дивидентната политика”3. В България нормативна регламентация на понятието
откриваме в допълнителните разпоредби на ЗКПО, където е посочено, че „дивидент” е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала
1

2
3

www.pari.bg/rss/a/2009/10/06/Deset_kompanii_sa_razdali2%3FFont%3Dpluss+раздадени+дивиденти&cd=9&hl=bg&ct=clnk&gl=bg&client=firefox-a към 08.01.2010 г.
Захариев, П., Счетоводство на капиталовите дружества. ИК Геа – принт, Варна, 2008, с. 257.
Ross, S., R. Westerfield, J. Jaffe. Corporate Finance, Homewwod, II. Boston, 1988, p. 482.
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на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното,
включително:
• доходи от акции;
• доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества
и от други права, третирани като доходи от акции;
• скрито разпределение на печалба4.
Дивидентите, разпределени в полза на акционерите, могат да бъдат в парична форма, във вид на нови акции, допълнително емитирани за увеличение на основния капитал, непарични дивиденти, свързани с разпределение на активи, както
и ликвидационни дивиденти. В тази разработка е акцентирано върху разпределението на парични дивиденти като най-честа практика в българските предприятия.
При провеждането на финансово-счетоводен анализ на дейността на предприятието, наред с изследването на разходите, приходите, активите и пасивите,
не бива да се пропуска и въпросът, свързан с анализа на задълженията на предприятията към техните акционери по повод на гласуваните дивиденти. Първият
международен стандарт по въпросите, свързани с правилата за изчисляване на
доходите на акция е МСС 33 Доходи на акция. Стандартът бе приет от КМСС през
1997 г. и влезе в сила от 01.01.1998 г. През 2005 година МСС 33 Доходи на акция
бе заменен с МСС 33 Нетна печалба на акция. В САЩ проблематиката е счетоводно регламентирана с SFAS 128 Earning per Share, а във Великобритания на тази
материя е посветен FRS 22 Earning per Share. В България до 01.01.2008 г. в списъка на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия действаше СС 33 Доходи на акция, който бе разработен на базата на международния стандарт. От 01.01.2008 г. СС 33 бе отменен и към днешна дата за изчисляване на нетната печалба на акция, акционерните дружества в България използват
като счетоводна рамка регламентациите на МСС 33 Нетна печалба на акция5.
В специализираната литература се срещат различни показатели, с помощта
на които може да се анализират дивидентите, разпределени от предприятието в
полза на неговите акционери. Често при построяване на съотношенията анализът
се обвързва с броя на акциите от основния капитал на предприятието или борсовата цена на акциите. Подобно изследване позволява да се получи информация за
резултатите от работата на предприятието, както и да се добие представа за типа
на дивидентната политика, която води дружеството. Във финансовата теория се
разграничават три основни типа дивидентна политика – агресивна, умерена и консервативна. При агресивната дивидентна политика има пълно разпределение на
чистата печалба за дивиденти за акционерите, тъй като те търсят краткосрочна
възвращаемост на инвестицията си. За консервативната политика е характерно
цялостно реинвестиране на печалбата, което е наложено от желанието на инвеститорите за нарастващ потенциал за бъдещи дивиденти и капитализиране на печалбите. Компромисен вариант е умерената дивидентна политика, при която се търси
4

5

ЗКПО, Обн. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006, изм. ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007, изм. ДВ, бр. 108 от
19 декември 2007, изм. ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007, изм. ДВ, бр. 69 от 5 август 2008, изм.
ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008, изм. ДВ, бр. 32 от 28 април 2009, изм. ДВ, бр. 35 от 12 май
2009, изм. ДВ, бр. 95 от 01 декември 2009, Допълнителни разпоредби, пар. 1, т. 4.
Регламент (ЕО) № 1126/2008 от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент.
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разумен баланс между изплащане и реинвестиране на печалбата. Умерената политика е предпоставка за постоянна норма на дивидентна възвръщаемост през
различните отчетни периоди и като правило е свързана с увеличаване на инвестиционната привлекателност на дружеството.
Най-широко използваният показател за анализиране на доходността на акционерите е показателят нетна печалба на акция. Той е регламентиран в МСС 33
и се изчислява като съотношение между нетната печалба за периода и средно
претегленият брой обикновени акции. Стандартът определя единни принципи за
изчисляване на нетната печалба на акция. Това допринася за подобряване на
възможностите за сравняване на предприятията или различните периоди от дейността на едно предприятие. Счита се, че коефициентът дава представа на инвеститорите за рентабилността на дружеството. В САЩ бордът по счетоводни стандарти задължава компаниите да декларират дохода на акция поотделно за
продължаващите дейности, за преустановените дейности, за извънредните позиции и за общите нетни приходи. МСС 33 акцентира главно върху методиката за
изчисляване на средно претегленият брой обикновени акции в обръщение. Без да
задълбочаваме вниманието си върху особеностите при изчисляване на знаменателя в показателя Нетна печалба на акция, ще посочим, че той включва само тези
акции, които реално се държат от акционерите и те фактически упражняват имуществените си права. Следователно, среднопретегленият брой на обикновените
акции в обръщение за периода е равен на броя на обикновените акции в обръщение в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените или новоемитираните обикновени акции през периода, умножен по средновремевия фактор.
Средновремевият фактор е равен на броя на дните, през които конкретните акции
са били в обръщение, съотнесен към общия броя на дните през периода6. Нетната
печалба за периода представлява балансовата печалба, намалена с исковете на
привилегированите акционери за изплащане на гарантирани дивиденти, както и
задължителните отчисления от печалбата, съгласно нормативен акт. Такива задължителни отчисления, например, са общите резерви на акционерните дружества,
които, съгласно Търговския закон, следва да се заделят ежегодно до достигане
на 10% от записания капитал на дружеството.
Съществуват различни, чисто технически причини, които могат да повлияят,
както на стойността на коефициента на нетната печалба на акция, така и на тълкуването на неговите стойности. Така например, изчисляването на показателя на
база нетната печалба допуска съществени различия в стойността му, произтичащи от възможностите за прилагане на една или друга счетоводна рамка от предприятията. Разликите в методите за амортизиране на дълготрайните активи, оценъчните бази при представяне на активите и пасивите на предприятията (например,
представянето на база историческа цена или на база справедлива стойност, признаването на активи или отчитането на разходи), дава реална възможност за манипулиране на балансовата печалба на дружествата, която се използва като основа за изчисляване на нетната печалба. Друга причина, която може до известна
степен да подведе потребителите на информация, е разликата в номиналната стойност на една акция. При една и съща стойност на нетната печалба на акция, но
6

МСС 33, т. 20.
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при различен номинал на акциите, по-висок доход реализира това предприятие, в
което номинала е по-нисък.
МСС 33 изисква предприятия, които представят едновременно консолидирани и индивидуални финансови отчети в съответствие с МСС 27 Консолидирани и
индивидуални финансови отчети, да оповестяват нетна печалба на акция само на
базата на консолидирана информация. Всяко предприятие, което реши да оповести нетната печалба на акция на базата на своите отделни финансови отчети, трябва да представи информацията единствено в своя индивидуален отчет и не следва да представя такава информация в консолидираните финансови отчети7.
Нетната печалба на акция носи точна количествена информация за доходността, която биха реализирали инвеститорите според притежаваните от тях акции,
ако цялата печалба бъде разпределена за дивиденти. Като разновидност на този
показател можем да представим дивидент на една акция, който представлява
отношение между частта от балансовата печалба, която е разпределена за
дивиденти и средно претегления брой акции. При агресивна дивидентна политика той е близък или равен на нетната печалба на акция. Ако предприятието води
консервативна дивидентна политика, разглежданият показател е доста по-нисък
от печалбата на една акция. Подобно на предходния показател по показателя дивидент на една акция не е подходящо да се сравняват предприятия с различна
номинална стойност на акциите.
Друг показател, който се среща в специализираната литература относно анализа на дивидентните разпределения, е норма на дивидента. Коефициентът представлява съотношение между дивидента на една акция и пазарната цена на
една акция. Счита се, че изменението му се дължи, както на размера на разпределените дивиденти, в зависимост от политиката на предприятието, така и на рентабилността на предприятието, която неминуемо рефлектира върху борсовата цена
на неговите акции. Високата рентабилност предполага повишен интерес от страна
на инвеститорите, което повишава пазарната цена на предприятието. За да бъде
предприятието инвестиционно привлекателно е необходимо нормата на дивидента да бъде по-висока от лихвите по банкови депозити, като най-лесната алтернативна форма на влагане на паричния ресурс от страна на инвеститорите.
Коефициентът за рентабилност на една акция се изчислява като отношение между печалбата на една акция и борсовата цена на една акция. Този показател дава възможност на инвеститорите да оценят ефекта от инвестирането в
съответното предприятие чрез съпоставяне на вложените средства и получените
резултати.
Несъмнено представените аналитични показатели са носители на съдържателна информация за инвестиционната привлекателност на предприятието. Те притежават и някои недостатъци, които не могат да бъдат пренебрегнати, а именно:
• Обвързването на анализа на дивидентите с броя на акциите на предприятието изисква и задълбочено изследване на структурата и промените в
акционерния капитал през отчетния период (капитализиране на дивиденти,
допълнителна емисия на акции или разделяне на акции и др.).
7

МСС 33, т. 4.
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• При сравняване на предприятията с помощта на показатели, изчислени на
базата на броя акции, е необходимо да се вземе предвид и номиналната
стойност на една акция, за да може да се сравни размерът на инвестицията с реализирания доход от инвестирането.
• Ако за анализ на дивидентната политика се вземе предвид борсовата цена
на акциите на дружеството, следва да се съобрази обстоятелството, че тя
може значително да варира в динамика, което съществено ще повлияе на
стойността на показателите, без това да се дължи на настъпили промени в
дивидентната политика.
• Борсовата цена на акциите не може да се контролира от самото предприятие, а е обективно следствие от моментната пазарна ситуация.
• Величините, които се използват за аналитичните пресмятания, често са
несъпоставими, тъй като не се отнасят за един и същ период от време.
Обикновено печалбата, която се използва за изчисление на коефициентите, е отразената в ОПР за приключил вече отчетен период, а цената на
акциите е борсова цена в момента.
За провеждането на финансово-счетоводен анализ на задълженията на предприятието, част от които са и тези към акционерите по повод на гласуваните дивиденти, подходящо би било да се вземат под внимание някои счетоводни величини от финансовите отчети и други счетоводни регистри, които ще дадат съществена информация за външните и вътрешните потребители на информация.
Така например, за доизясняване на получената информация при анализиране на предходните три показателя е подходящо да се установи какъв паричен
поток е ангажиран за изплатените дивиденти на инвеститорите във връзка с това.
Ф. Филипова и В. Георгиев предлагат подходящ показател, който осигурява на
управлението надеждна информация – платимост на дивидентите8. Той се установява като отношение между изплатените дивиденти и паричния поток от
оперативна дейност и характеризира частта от оперативния паричен поток, която
е насочена към инвеститорите под формата на дивиденти.
Редица автори в областта на финансово-счетоводния анализ препоръчват
коефициента на дивидентния доход, изчислен като отношение между дивидента на една акция и основния доход на една акция9. Показателят дава информация за частта от нетната печалба, която се изплаща на акционерите. Г. Тодоров
посочва, че „динамиката на коефициента зависи от това, какъв тип дивидентна
политика е възприело дружеството – консервативен, умерен или агресивен.”10 Колкото е по-агресивна дивидентната политика на дружеството, толкова коефициентът
ще е по-близък до единица, тъй като цялата или почти цялата чиста печалба се
разпределя за дивиденти. И обратно, когато дружеството е възприело консервативна дивидентна политика и задържа по-голяма част от печалбата си за финансиране на бъдещи проекти, коефициентът ще е по-малък от едно. Както за повечето
8

9

10

Филипова, Ф., В. Георгиев. Отново за паричния поток: като за портокала и неговия сок.; Счетоводството и контролът в пазарни условия. Доклади от научно-практическа конференция.
Университетско издателство ИУ – Варна, 1995, с. 51.
В специализираната литература коефициентът се среща и като коефициент за дивидентни
плащания.
Тодоров, Г. Финансово-счетоводен анализ на предприятието. Стено, 2005, с. 264.
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аналитични изследвания, оптималната стойност на коефициента е трудно да се
определи. Едни акционери бих предпочели да реинвестират своята печалба и по
този начин да получат по-големи доходи, а други биха предпочели високите дивиденти. Д. Динев и Т. Кръстев посочват: „Често, за да се привлекат повече инвеститори, се счита, че около 15% или повече би трябвало да бъде доходът от една
акция.”11
Т. Трифонов предлага и друг вариант за изчисляване на дивидентния доход12
като разлика между 100% и нормата на капитализация в проценти13.
Разгледаният показател може да се модифицира и да се представи като
съотношение между темпа на изменение на дивидента на една акция и темпа
на изменение на нетната печалба на една акция14. Ако съотношението е по-голямо от единица, това означава, че разпределението на дивиденти нараства с изпреварващи темпове увеличението на печалбата. Такава ситуация е индикатор за
предприета от дружеството агресивна дивидентна политика, при която се разпределят дивиденти не само от текущата печалба, но и за сметка на печалбите от
минали години. И обратно, когато коефициентът е по-малък от единица, предприятието капитализира печалби.
Коефициентът на дивидентния доход не може достатъчно задълбочено да
характеризира ефективността от работата на предприятието по отношение на неговите акционери, тъй като той не отразява ресурсите, с които е постигната съответната доходност. Възможно е две дружества да имат еднакъв нетен доход на акция или равна норма на дивидента, но те да бъдат постигнати с различен основен
капитал и различна ефективност от използването му. Ето защо, при анализиране
на дивидентите за доизясняване резултатите от работата на предприятието е полезно да се използва коефициентът за дивидентна доходност на основния
капитал, изчислен като отношение на сумата на гласуваните за изплащане дивиденти към счетоводната стойност на основния капитал. Той илюстрира само
какъв доход носи само инвестираният от акционерите капитал. Счетоводната стойност на основния капитал представлява сумата на записания капитал на акционерното дружество, намалена с вземанията по записаните акции и обратно изкупените собствени акции. Увеличението на коефициента в динамика е показател за
нарастваща възвръщаемост и следва да се оценява като положителна тенденция
в дейността на предприятието. Коефициентът ще бъде еднакъв с дивидента на
акция в случай, че акциите са с номинал един лв. Ако номиналът на една акция е
различен от един лев, то коефициентът за доходност на основния капитал в този
случай ще има важно значение за реалния доход, сравнен с размера на инвестициите от собствениците.
Не на последно място по значение е анализирането на ефективността от управлението на активите по отношение на инвеститорите. Това може да се постигне
чрез изследване на коефициент за дивидентна доходност на реалните ак11
12
13

14

Динев, Д., Т. Кръстев. Анализ на финансово- счетоводните отчети. DDC, 1993, с. 125.
Трифонов, Т. Корпоративно счетовдство,част първа. Сиела, 1998, с. 108.
Норма на капитализация е отношение между капитализираната печалба от периода под формата на заделени резерви и общия размер на нетната печалба за периода.
Темпът на изменение се изчислява като отношение между стойността на изследвания показател през отчетния период и стойността му през базисния период.
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тиви, изчислен като съотношение между сумата на гласуваните за изплащане
дивиденти и стойността на реалните активи в предприятието. Такъв показател ще дава информация за дохода, който носят на инвеститорите всички реални
активи, използвани в дейността на дружеството. По-точни биха били резултатите,
ако при изчисляването на коефициента се вземе средният размер на реалните активи за изследвания период15. По този начин ще може да се обхване изменението в
стойността на активите през периода, особено когато има сериозни колебания.
Върху представения по-горе коефициент оказват влияние два фактора: коефициентът на дивидентния доход (дивиденти към печалба) и рентабилността на
активите (печалба към реални активи):
Дивиденти
Реални активи

=

Дивиденти
Печалба

*

Печалба
Реални активи

При висока рентабилност на активите предприятието може да си позволи и
разпределение на по-нисък дивидентен доход за своите акционери. И обратно,
при ниска рентабилност на активите, за да бъде предприятието инвестиционно
привлекателно, то следва да заложи на по-висок дивидентен доход за инвеститорите. С помощта на различни способи за факторен анализ може да се установи
влиянието на равнището на дивидентния доход и рентабилността на активите поотделно, както и комплексно, върху изследвания коефициент.
Представените коефициенти на доходност на основния капитал и на реалните активи биха били особено полезни за онези инвеститори, които имат намерение
за дългосрочно съучастие в капитала на предприятието и желаят получаване на
икономически ползи в по-дълъг период от време. Високите стойности на двата
коефициента са предпоставка за добро управление, висока ефективност от използването на ресурсите, следователно, перспективи за бъдещо развитие на дружеството. За разлика от тях, нормата на дивидента, рентабилността на една акция,
коефициентът на дивидентния доход дават представа за доходността на акционерите в краткосрочен период, тъй като, както величините в знаменателя (пазарна
стойност на акциите, финансов резултат), са динамични величини.
При изследване на практиката на българските публични акционерни дружества, работещи в сектор промишленост, се вижда, че само 12% от тях са разпределили дивиденти за 2008 г. По-конкретно, 16% от предприятията в сектор лека
промишленост са разпределили дивидент, а в сектор тежка промишленост делът
на разпределилите дивидент за 2008 г. е 10%. За илюстрация в табл. 1 са представени резултатите от кратко практическо изследване на базата на финансовите величини на тези предприятия.
От данните в таблицата се вижда, че независимо от разликите в реализираната нетна печалба на акция и от разликите в разпределения дивидент на една
акция, коефициентите за дивидентна доходност на активите имат приблизително
еднакви стойности. Следователно, всеки лев от реалните активи на предприятието
носи приблизително еднакъв доход от дивидент на акционерите.
15

Средният размер на активите може да се изчисли като средна аритметична или средна
хронологична величина.
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Таблица 1
Показатели за счетоводен анализ на дивидентите за 2008 г.
на публичните акционерни дружества в сектор
тежка и лека промишленост

Предприятие

Софарма
Унифарм
Елхим искра
Меком
Благоевград БТ
М+С Хидравлик
КЗР Одесос АД
Хидравлични елементи и
системи

Дивидент
на една акция
0,050
0,600
0,024
0,060
1,870
0,063
1,900
0,084

0,15
1,53
0,29
0,02
4,16
0,51
20,52

0,34
0,39
0,08
2,52
0,45
0,12
0,09

Коеф. за
дивидентна
доходност
на активите
в%
1,742
2,944
1,204
3,773
1,212
1,474
1,389

0,96

0,09

0,812

Нетна
печалба
на акция

Коефициент
на дивидентния
доход

Източник: Investor.bg и собствени изчисления на базата на официална
информация, публикувана пак там.
Тези предприятия, които разполагат с повече активи и извършват по-мащабна дейност е нормално да реализират по-голяма печалба на акция и следователно
да разпределят по-голям дивидент на акция, но ефективността от използването на
активите при тях е не по-висока от останалите предприятия. Много по-високият
коефициент на доходност на активите при някои предприятия може да се дължи
на факта, че разпределеният дивидент е с източник не само текущата печалба, но
и неразпределената печалба от минали години (когато коефициентът на дивидентния доход е по-голям от 1). Следователно, данните в този случай не са напълно
съпоставими с тези на предприятия, които разпределят дивидент единствено от
текущата печалба.
Съгласно изискванията на МСС, акционерните дружества и особено публичните дружества трябва да оповестяват подробна информация за дейността си през
периода. Част от тази информация би могла да се получи по пътя на финансовосчетоводния анализ, включително и анализа на дивидентите. В обобщен вид полезна информация за дивидентната политика може да се получи на базата на
следните аналитични показатели (вж. табл. 2).
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Таблица 2
Показатели за финансово-счетоводен анализ на дивидентите
№

Показател

Характеристика

1.

Дивидент на една акция =
печалба, разпределена за
дивиденти / средно
претеглен брой акции

Дивидентът който носи всяка акция
на своя притежател

2.

Коефициент на
дивидентния доход =
дивидент на една акция /
печалба на една акция

Печалбата на една акция от
капитала, която представлява
реален доход за акционерите. Дава
информация за това, каква част от
балансовата печалба се изплаща на
акционерите и каква част се
реинвестира в дейността.

3.

Коефициент на
дивидентна доходност на
основния капитал = сума
на гласуваните за
изплащане дивиденти/
счетоводна стойност на
основния капитал

Доходът, полагащ се на акционерите
в резултат на използването на всеки
лев от основния капитал в дейността
на предприятието.

4.

Коефициент за
дивидентна доходност на
реалните активи = сума на
гласуваните за
изплащане дивиденти/
стойност на реалните
активи

Доходът, полагащ се на
акционерите, в резултат на
използването на всеки лев реални
активи в дейността на
предприятието.

5.

Нетна печалба на акция =
нетна печалба за
периода/ средно
претеглен брой
обикновени акции

Нетната печалба, припадаща се на
една обикновена акция от капитала.

В обобщение ще посочим, че изследването на показателите за анализ на
дивидентната политика на предприятието следва да се извършва комплексно. Само
един показател не би могъл да разкрие в достатъчна степен реализираните резултати и ефективността от работата и управлението на предприятието по отношение
на неговите инвеститори. При анализ на дивидентната политика на едно предприятие, като предпоставка за неговата инвестиционна привлекателност, е необходимо да бъде отчетено и влиянието на някои съпътстващи и важни фактори като
ликвидността и платежоспособността. Полезно за практиката е оповестяването на
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допълнителна информация за дивидентите, които изплаща предприятието не само
като абсолютна сума, а и отношението им към други важни счетоводни величини.
Това би било единствено в интерес на малки и големи акционери, анализатори,
контрагенти и много други в условията на все по-пълното прилагане на принципите
на пазарната икономика.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА MS EXCEL ЗА ТЕСТОВО ИЗПИТВАНЕ
Гл. ас. Величко Янков

Въведение
Класическият подход при разработване на тестови системи се базира на използването на специализиран софтуер, като особено актуални са различни webбазирани предложения. Предимствата на такива системи произтичат от възможностите, които осигурява on-line режима на работа, използването на изпитани протоколни защити, програмирането на „гъвкава” логика при генериране на тестови варианти, публикуване на тестовите данни и резултати и др. Могат да се посочат и
причини, поради които такъв софтуер не е предпочитан – сложност и трудности
при пренастройка, поддържане и актуализация на базата с въпроси, затруднен
контрол от страна на преподавателя, затруднена или невъзможна реакция при
грешки, по-високи изисквания към хардуерната и операционната платформи.
Основните предимства при използването на тестове за контролно и изпитно
оценяване са постигането на висока степен на обективност и намаляване на времето за проверка на резултатите. Като съществен недостатък на тестовото оценяване се посочват затрудненията при проверка на задълбочеността на знанията.
Това е отделна голяма тема, касаеща качеството и методологията на обучение в
съвременното информационно общество. Тестовете са утвърдена практика в световноизвестни обучаващи центрове, която се наложи и у нас в обучението, както в
университетите, така и в средния курс, при кандидатстване за по-висока образователна степен или работа, при получаване на различни сертификати и т.н. Това се
дължи до голяма степен и на масовото използване на компютърните технологии и
възможностите, които предоставят различни софтуерни системи.
Разпространението и сравнително доброто познаване на основните модули
на пакета MS Office, кара много от преподавателите да предпочитат MS Word или
MS Excel за създаване и разпечатване на собствени тестове, вместо да разчитат
на специализиран софтуер. Този подход има и своите положителни страни, като
тази, че не се излиза от познатата среда на офис-пакета, но обикновено получените тестове са сравнително „твърди” за промяна, трудно се постига вариативност на
въпросите и най-вече проверката е сравнително бавна. В редица случаи се наблюдава и недопустимо подценяване на работата по подготовката на базата данни с тестови въпроси, недефинирано и непрецизно оценяване и неспазване на
общоизвестни правила от теорията на тестовете.
Целта на статията е да предложи едно решение и да представи завършена
автоматизирана система за генериране и оценяване на тестове в познатата изчислителна среда на MS Excel, като основната идея е това да бъде направено само
с базовите възможности на продукта – т.е. без програмиране на модули на
Visual Basic или използване на макроапарата – използват се само основните логи-
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чески и свързващи функции. Основание за такъв подход е работата в позната
среда с повсеместно разпространен софтуер, използван от преподавателите за
решаване на много други задачи.

Представяне на система ТестЕ
1. Обща архитектура на системата
Системата е разработена със средствата и работи в средата на MS Excel.
Основно са използвани възможностите за свързване на таблици от различни файлове и за тяхната автоматична актуализация. Всеки нов тест се създава във файл,
който има връзка по формули към файл, съдържащ базата с въпроси и отговори
на тестовете. Ако базовият файл е отворен, при всяко отваряне на генериращ
файл се създава нов тестов вариант. Респективно, нов вариант не се създава, ако
базовият файл не е отворен или липсва – това се използва при предоставяне на
вече генерирани тестове за решаване.
Основни възможности. Конкретен вариант на тест с комбинация от въпроси и
предложените към тях отговори се създава във файла за генериране на тестов вариант. В него всеки въпрос се извлича по формула с функция за връзка към файла с
базата с въпроси. За генериране на пореден въпрос в даден тестов вариант се използва аритметична прогресия, като се задават начален номер на въпрос от базата и
стъпка на нарастване. Безспорно, по-добро решение е да се използва генератор на
случайни числа, но в Excel това ще доведе до усложняване при изключването на
повторения, до използване на цикли и респ. макроси и ще се загуби идеята за опростена работа със системата. Основните параметри на тестовете, като брой въпроси в
един тест, брой предлагани отговори на въпрос, начален номер на въпрос от базата,
стъпка на нарастване за получаване на следващ въпрос, пароли, заглавни и указателни данни и др., се получават пак чрез връзки към файла за настройка на параметрите. Във всеки генериран тест въпросите са номерирани от 1 до максималния брой
(по подразбиране 30), а отговорите са именувани с буквите а, б, в, г. Всички въпроси
получават еднакво тегло във всеки тест. Излишно усложняване е да се задава различно тегло на отделните отговори – такава прецизност се губи в крайния резултат.
Файлова структура на система ТестЕ (фиг. 1). Системата е изградена от
три файла на Excel – базов, параметричен и генериращ файл. Всеки нов тестов
вариант се записва в отделен файл – копие на генериращия файл.
Базов файл sst00.xls (фиг. 2) – съдържа базата с въпросите и предлаганите
отговори към тях. Въпросите и отговорите се въвеждат по стандартния за Excel
начин, като се спазват точно определени адреси на клетките. За целта би следвало
да се заложи една голяма схема с празни клетки за въпроси и отговори, което е
присъщо за средата на Excel. Въпросите се номерират автоматично с числата 1, 2,
..., а отговорите по следния начин: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, .... По тези номера се
прави връзка с генерираните тестове. Всеки въпрос може да има три или четири
отговора – при въпрос с три отговора, в клетката за четвърти отговор трябва да се
въведе интервал, а не да се остави празна. Верните отговори могат да бъдат и
повече от един, и се отбелязват със символа “*” (звезда) в клетката, вляво от клетката, съдържаща текста на съответния отговор.
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Базов файл

Параметричен
файл

Генериращ файл
Тест 1
Тест 2
Тест 3

Фиг. 1. Файлова структура на система ТестЕ

Фиг. 2. Фрагмент от базов файл
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Фиг. 3. Фрагмент от параметричен файл
Параметричен файл opi.xls (фиг. 3) – съдържа параметрите за настройка
на тестовете. Генерираните варианти се свързват към параметричния файл и използват всички зададени параметри, като повечето от тях имат подразбиращи се
или наследени стойности, които по желание могат да бъдат променяни. Параметрите могат да се разделят на следните групи:
 Параметри за създаване на тестови варианти - начален номер на въпрос от
базата; стъпка на нарастване в базата; парола за проверка на теста; адрес
на клетката, в която се въвежда паролата; брой въпроси в един тестов вариант (по подразбиране 30); брой отговори на един въпрос (по подразбиране
4); букви (или цифри) на предлаганите отговори (по подразбиране а, б, в, г);
символ, следващ буквата на отговора (по подразбиране “)”).
 Параметри за идентификация – университет, катедра, дисциплина, факултетен номер, име, специалност, курс, група, подгрупа, вид обучение.
 Параметри за оценяване на теста – брой точки за верен отговор; оценяване само с точки или и с оценка; таблица със скалата на оценяването.
 Параметри с указателни текстове – за начина на работа с теста – отбелязване, отказ и промяна на отговори; брой въпроси в тестовия вариант; брой
предложени и брой верни отговори на въпрос; информация за точкуването
на верните отговори и оценяването на теста; подсещане за съхраняване
на файла и др.
Генериращ файл test.xls (фиг. 4) – съдържа основната схема – логика, по
която на базата на параметрите „начален номер на въпрос от базата” и „стъпка на
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нарастване” се генерира даден тестов вариант. Всички данни в генериращия файл
са променливи и получават стойности от другите два файла, ако те са отворени
заедно с него. Ако базовият и/или параметричният файл не са отворени, то генериращият файл запазва предходното си състояние.
Системата има два типа потребители:
- преподаватели (изпитващи), които създават базата с въпроси, генерират
отделни тестови варианти и оценяват решените тестове; имат достъп до
трите типа файлове – базов, параметричен и генериращ файл;
- студенти (изпитвани), които решават тестовете. Получават само конкретен
вариант за решаване – копие на генериращия файл.

Фиг. 4. Фрагмент от генериран тест

2. Генериране, проверка и оценяване на тестове
Генериране на тестове – алгоритъм
1) Отваря се файлът с базата с въпроси и отговори sst00.xls.
2) Отваря се параметричният файл opi.xls.
3) В параметричния файл задължително се задават параметрите „Начален
номер на въпрос от базата” и „Стъпка на нарастване в базата”. Останалите
параметри се променят само при необходимост.
4) Създава се копие на файла за генериране на тест test.xls. Препоръчително е името да отразява поредността на тестовия вариант.
5) Новото копие се отваря, при което в него, чрез преизчисляване на изразите с функции за връзка към файла с базата, автоматично се генерира нов
тестов вариант. Файлът се съхранява и задължително се затваря.
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6) В параметричния файл се променят отново параметрите „Начален номер на
въпрос от базата” и „Стъпка на нарастване в базата” или само единия от тях.
7) Точки от 4) до 6) се повтарят толкова пъти, колкото варианта трябва да се
генерират.
За да се създаде тест по нова дисциплина е необходимо да се промени само
съдържанието на базовия файл, като се спазва указаната схема за попълване на
въпросите и отговорите и да се изпълни алгоритъмът за генериране на тестове.
Решаване на тестове
Изпитваните студенти получават само тестов файл и по време на решаване на
теста нямат връзка с базовия и параметричния файл. Това осигурява достатъчно
високо ниво на независимост и защита. Верният отговор, според решаващия теста,
се отбелязва със символа “*” (звезда) в клетката, вляво от клетката, съдържаща
буквата на съответния отговор. В рамките на зададеното време за решаване, може
да се отказва или променя вече посочен отговор или да не се отговаря на даден
въпрос. Последователността на отговаряне на въпросите е прозволна. Клетките,
съдържащи въпросите и отговорите към тях, са заключени и недостъпни за промяна при решаване на теста. Отказът от вече даден отговор става чрез изтриване на
съответната звезда/маркер. Допустимите клетки за отбелязване на верния отговор,
отказът (изтриването), както и допустимият символ за отговор се контролират с подходящи съобщения. Съхраняването на решавания тестов файл се изпълнява от
изпитвания студент. След приключване на работата по решаване на даден тест,
финално съхраненият файл се връща на преподавателя за проверка и оценяване.
Проверка и оценяване
Извършва се автоматично, след въвеждане на парола в определената за
целта клетка, като процесът се развива вътре в теста, без обръщение към базата.
Паролата и адресът на клетката, в която тя се въвежда, са зададени като параметри и съответно могат да се променят за всеки тест. След оценяването всеки въпрос
се маркира като „верен/неверен”, за да може решеният тест по желание да бъде
прегледан подробно. Ако се изтрие паролата, то всички индикации и маркировки
от оценяването изчезват и тестът може да бъде пререшаван – такава манипулация предоставя допълнителни възможности за многократно решаване на обучаващи или пробни тестове.

3. Защита и особености на реализацията
Система ТестЕ използва конвенционална защита с пароли на ниво листи и
книги в Excel. Всички клетки, с изключение на клетките за въвеждане на отговор и
данните за изпитвания, са предварително защитени. Предвиден е контрол за валидност с подходящи съобщения и указания. Тъй като не се използва макроапаратът, при стартиране не се извеждат традиционните съобщения, свързани с него
и нивото на сигурност.
Както всяка тестова система и ТестЕ изисква съобразяване със средата на
работа и някои особености на реализацията:
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 Не трябва да се отварят повече от един тестов вариант едновременно, тъй като се получава припокриване – в този случай файловете
трябва да се затворят, без да се съхранят промените в тях.
 Според основната логика на системата, при отворен параметричен или
базов файл, всяко отваряне на файл с тестов вариант води до генериране
на нов вариант на тест, като се използват последно зададените параметри
„Начален номер” и „Стъпка”. Това най-често се получава при проверка на
тестовете или при генерирането на нови, ако преди това не се затворят
проверявани или генерирани тестове. Грешката няма да стане факт, ако
файлът не се съхрани в този си вариант. Такава грешка не може да се
получи при изпитваните студенти, защото те получават само тестов файл.
 При задаване на параметрите „Начален номер на въпрос от базата” и
„Стъпка на нарастване в базата”, може да се допусне грешка и да се „излезе” извън базата. Препоръчва се отделните серии от номера на въпроси
да се проверят предварително.
 За осигуряване на независимост на базата, не се поддържа връзка между
базовия и параметричния файл. Единственото изискване е буквените означения на отговорите да са еднакви и в двата файла.
 Периодичното съхраняване на файла по време на работа е отговорност на
изпитвания.
 Генерираните тестове получават т. нар. „вътрешни имена”, чрез слепване
на началният номер и стъпката. Тези имена се появяват в заглавията на
тестовете. Като препоръка, имената на файловете с отделните тестове също
могат да бъдат задавани по подобен начин от преподавателя.
 Представената система работи безпроблемно с различните версии на
MS Windows и MS Excel. Работата по копиране на тестовете и решените
варианти най-добре се извършва в средата на локална мрежа. Разбира
се, могат да се използват и алтернативни пътища.

Заключение
Практиката показва, че MS Excel е една от най-използваните и стабилно работещи изчислителни програми от популярните офис пакети. Логично, тази стабилност се пренася и върху приложенията, работещи под нейно управление. От трите
основни характеристики на Excel – изчислителна, графична и аналитична среда, в
представената система е използвана само първата – широкият набор от вградени
функции и гъвкавото използването на механизма на влагането им симулира псевдопрограмиране в готова приложна среда.
Представената система за генериране и оценяване на тестове е адаптивна
към различни учебни дисциплини, работи в позната достъпна среда, притежава
“класическа” тест-схема по подразбиране – „въпрос – четири отговора”, изпитана е
в практиката, надеждна е и пести време при създаване и оценяване на тестове. За
да се създаде тест по нова дисциплина, е необходимо да се промени само
съдържанието на базовия файл. Системата се използва вече няколко семестъра в
различни дисциплини.
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РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
АКТУАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД
И КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕТОСТТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Проф. д.ик.н. Димитър Канев

Трудът на Искра Белева, Васил Цанов и Дочка Велкова, озаглавен „Условията на труд и качеството на заетостта в България: Тенденции и взаимодействия”,
анализира основните елементи, характеризиращи условията на труд – вида на
трудовите правоотношения, равнището на заплащане, работното време, социалното осигуряване, безопасността на условията на труд, възможностите за съвместяване на труда и свободното време и за повишаване на квалификацията на
трудовите ресурси, като заедно с това се оценяват техните взаимни ефекти, изразяващи се в заменяемост или допълняемост. Макар, че подобно изследване има
потенциала да формулира ефективните политики на пазара на труда и се налага от
редица стратегически документи, като Лисабонската стратегия на ЕС и Националната програма за реформи 2007-2009 г., неговата тематика е слабо застъпена в
българската научна литература, което го превръща в актуален труд.
Авторите си поставят четири изследователски задачи: първо, да се оцени
развитието на основните елементи на условията на труд в динамичен план и чрез
сравнения със състоянието им в страните от ЕС; второ, да се изследват взаимодействията между елементите на условията на труд чрез анализиране на причинно-следствените връзки, заменяемостта и допълняемостта между тях; трето, да
се идентифицират рисковите групи на трудовия пазар от гледна точка на условията на труд; четвърто, да се формулират основните направления на политиките на
трудовия пазар с оглед на подобряване на условията на труд.
Подобни изследователски задачи позволяват, от една страна, да се изгради
аналитична конструкция, която подчинява на обща логика и интегрира в цялостна
система изследването на различни и многоаспектни страни на условията на труд,
а, от друга, да се адаптира и приложи тази конструкция към проблемите на трудовия пазар и трудовите отношения в Република България, с което да се формулират и търсените практически решения. В съответствие с тях, се използва технология на изследване, основана на разнообразна методология. Обобщенията и анализите се правят на базата на собствено анкетно проучване, оценки на количествени данни от редица динамични статистически редове, вторичен анализ на резултатите от емпирични наблюдения на качествените параметри на процесите, иконометрични оценки на връзки и зависимости на пазара на труда; сравнителни анализи на качествените и количествените параметри с тези в ЕС.
Разработката се състои от увод, изложение в четири глави, заключение,
списък на ползваната литература, социологически изследвания и нормативни до-
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кументи (48 заглавия) и приложение. Общият обем е 165 страници. Структурата на
труда е завършена, системно изградена и напълно следва логиката на поставените от авторите изследователски задачи.
В увода се обосновава актуалността, обекта, предмета и обхвата и задачите
на изследването. Авторите ясно изясняват какво по-конкретно се изследва и кои
страни и свойства на обекта са предмет на изследването им. Доказани са съответствието на целта и задачите със социалната потребност, както и тяхната реалистичност. Въпросите дали изследването има методологични и теоретични предпоставки и дали е осигурено ресурсно постигането на неговите задачите са основни и
прави добро впечатление това, че им се отделя нужното внимание. Работата тук
несъмнено демонстрира, че авторите познават в детайли практическите проблеми, литературата, емпиричните данни и научните достижения в областта на трудовите пазари и трудовите отношения; открояват нерешените и частично решени
проблеми; излагат резултатите от научното си изследване разбираемо, логично и
прецизно. Уверено може да се констатира, че темата и задачите на труда са формулирани на основата на едно много задълбочено анализиране на съществуващите практически проблеми и емпирични източници.
В първа глава, като концептуална основа на изследването, е проследено
развитието през последните двадесет години на идеите за достойни условия на
труд, гъвкавост и сигурност на заетостта и по-високо качество на заетостта и превръщането на постиженията по тях в основни критерии за социално-икономическото развитие на европейското пространство. Тук се изследва и влиянието на макроикономическата среда, новите законови рамки, пренесения от чуждестранните
инвеститори опит и институционалния капацитет за развитието на условията на
труд и качеството на заетостта в България след 1990 г. Доказва се убедително, че
базовите предпоставки за качествена заетост при добри условия на труд са благоприятната макроикономическа среда, стабилната и ясна нормативна уредба на
социално-икономическото развитие и ефективното действие на институциите. Този
извод намира много аргументи и в следващите глави, където на основата на богат
статистически материал и други емпирични източници се анализират тенденциите
в развитието на различните елементи на условията на труд и техните взаимовръзки.
Втора глава разглежда формите и условията на трудовата заетост и идентифицира рисковете групи по отношение на непаричните условия на труд. Водеща
при анализа на трудовите договори е положителната оценка за промените в законодателството, които през последните години разнообразиха формите на договаряне у нас. Авторите справедливо посочват, че в резултат се създават условия за
оптимизиране на индивидуалните решения за избор между работа и свободно
време, по-добро съчетаване на работата и семейния живот, съвместяване на заетостта на няколко места, легализиране на значителна част от т.нар. нерегламентирана заетост. В същото време анализът на тенденциите в работното време и организацията на труда не е еднозначен. Причината е, че в специфичните български
условия гъвкавите форми на заетост са свързани с по-ниско заплащане и това ги
превръща в характеристика основно на вторичния трудов пазар и периферните
професии, където качеството на заетостта е ниско. Подобна нееднозначност съществува и в оценките за динамиката на характеристиките на работната среда. Въпреки
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модернизирането или закриването на редица производства и дейности, които са
традиционни носители на рискове за здравето, авторите откриват и появата на
нови рискове за здравето – психично претоварване и обездвижване. Следващият
компонент на условията на труд е обучението на наетите. Неговият анализ води до
оценката, че в българските условия същият е недостатъчно развит, заради ниската степен на технологични иновации и резултатните занижени изисквания към качеството на човешкия капитал, слабата мотивация на капитала да инвестира в
професионалното развитие на персонала си и практиката разходите за повишаване на квалификацията да се прехвърлят към труда. В последния параграф на
главата се анализират и възможностите за съчетаване на работата със семейните
задължения и социалното развитие на хората. Те се оценяват като недостатъчни, а
източниците на това състояние се търсят в неразвитата социална инфраструктура
и необходимостта ниските трудови възнаграждения да се компенсират с повече
часове труд.
Трета глава разглежда състоянието и тенденциите в сферите на работната
заплата, социалната защита и социалния диалог. Анализът на динамиката и секторните различия демонстрира трайно нарастване на номиналното и реалното заплащане, утвърждаването на заплатата като основен елемент на разходите за труд
и намаляването на значението на останалите разходи за труд (пенсионни и здравни осигуровки, инвестиции в човешкия капитал и др.). Потвърждава се и разкритата при предходни иконометрични изследвания на други автори липса на компенсационни различия в заплащането, дължащи се на неблагоприятните условия на
труд. Промените в социалноосигурителната защита се оценяват като положителни. Това се отнася до икономическите и административните стимули за повишаване на събираемостта на ДОО, законовата защита на заетите, минималните плащания и политиките на пазара на труда. Все още, обаче, се запазва конфликтът
между равнищата на заплащане и осигуряване, а обхватът на активната политика
на пазара на труда е нисък. По въпроса за социалния диалог се разкриват значителни различия в публичния сектор, където той е широко застъпен и ефективен, и
частния сектор, където е слаб и допринася малко за подобряване на условията на
труд и качеството на заетостта.
Четвърта глава разкрива качествените и количествените връзки и взаимодействия между елементите на условията на труд. Оценката е, че продължителността на трудовия договор е положително свързана с работната заплата, социалната осигуреност и социалната защита; работната заплата играе ролята на допълнение, а социалната защита – на заместител по отношение на останалите условия на
труд; грижите за семейството не се стимулират от равнището на заплащането и
нивото на развитие на социалната инфраструктура; основен фактор за повишаване на равнището и динамиката на заплащането е социалният диалог.
В заключение на своя труд авторите обобщават изводите си и правят редица
препоръки за усъвършенстване на националната политика за постигане на достойни условия на труд и качествена заетост. Те включват: по-нататъшното развитие на механизмите за заетост чрез трудов договор и на допълнителните механизми, които въздействат косвено върху онези елементи на условията на труд, които
не са свързани със заплащането и трудовия договор; определянето на минимал-
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ната заплата в съответствие с нейните социални и икономически функции; стимулирането на работодателите да увеличават дела на заплатите в брутната добавена
стойност; активизирането на социалния диалог на фирмено и браншово равнище и
повишаването на компенсационната роля за допълнителните възнаграждения за
условия на труд; предлагането на данъчни облекчения и преференции при инвестиции в човешкия капитал и подобряване на условията на труд; разширяването на
обхвата на социалната защита на безработните и поставянето на акцент върху
програмите за квалификация и преквалификация; подобряването на социалната
инфраструктура и възможностите, които тя предлага за съчетаване на професионалния и личния живот.
Тези изводи и препоръки, както и цялото изследване, представляват ценен
практико-приложен принос към развитието на икономиката на труда, защото са
полезни, оригинални и значими. Те произтичат от съдържанието и логиката на самия анализ, съответстват на поставените цели и задачи и дават отговор на повдигнатите от авторите въпроси. Макар и да не съдържат в себе си претенцията да
решават окончателно и категорично поставените проблеми, те разкриват пътища
за постигане на такива решения и следва да бъдат популяризирани, дискутирани
и представени на вниманието на вземащите решения на политическо и управленско равнище.
25.05.2010 г.
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ЮБИЛЕИ И ГОДИШНИНИ
ПРОФЕСОР Д-Р ИК. Н. БОЙКО ИВАНОВ АТАНАСОВ НА 70 ГОДИНИ
Професор Бойко Атанасов е роден на 24.08.1940 г. в с.
Одринци, област Добрич. През 1946 г. семейството му се
преселва в гр. Варна. Средното си образование завършва
през 1958 г., в IV гимназия – Варна с отличен успех.
Още в началното училище се проявяват неговите специални заложби и интереси към математиката и преподаването й. „Той винаги ни обясняваше задачите за домашно по
математика, дори по-добре от учителката, и то с голяма любов” си спомня негов съученик.
През 1961 г. е приет за студент по математика във Физико-математическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Завършва петгодишен курс на обучение с отличен успех.
През 1966 г. по централно разпределение започва работа като учител в Политехническа гимназия гр. Провадия.
От 1969 г. е асистент по математика във филиала на СУ “Св. Климент Охридски” в гр. Шумен (след това ВПИ – Шумен).
От 01.10.1971 г., след успешно издържан конкурс, е избран за асистент към
катедра „Висша математика” при Търговско-стоковеден факултет на ВИНС „Димитър Благоев”. През 1973 г. е на специализация в МГУ „М. В. Ломоносов”. От
1975 г. е главен асистент.
В периода 1979-1982 г. е директор на Гимназия с преподаване на френски
език „Анри Барбюс” гр. Враца.
От 1982 е отново на работа във ВИНС „Димитър Благоев”.
През 1988 г. придобива научната степен „доктор по икономика” за труда „Оптимизиране на месторазполагането и развитието на складовете за съхранение на
минерални торове в НРБ” (шифър 05.02.08).
От 1989 г. е доцент по същия шифър 05.02.08 („Приложение на математиката
и изчислителната техника в икономиката”).
През 1989 г. е избран за декан на Търговско-стоковедния факултет, а през
1991 г. е декан на новосъздадения факултет по Информатика. От 1994 до 1999 г. е
заместник- ректор по Учебната работа. От 1999 до 2003 г. е ректор на Икономически университет – Варна. От 1999 до 2003 г. и от 2003 до 2005 г. е ръководител на
катедра „Математически науки”.
През 1999 г. доц. Атанасов защитава дисертация на тема „Оптимизиране на
производствено-транспортни дейности” и му е присъдена научната степен „доктор
на икономическите науки” – шифър 05.02.18 („Икономика и управление”). От 2001
г. е професор по същия шифър.
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В Икономически университет – Варна, Бойко Атанасов израства като преподавател, участващ активно в обучението на хилядите млади икономисти, спечелил симпатиите и уважението на студентите и заслужил тяхната обич и уважение.
Чел е лекции по Математика, Математическо програмиране, Количествени
методи в управлението, Математическо моделиране и оптимиране, Изследване
на операциите, Теория на запасите, Масово обслужване, Теория за вземане на
решения, Стохастични методи и др.
Лекциите му са наситени с теоретични постановки, но и с прецизно подбрани
примери от икономическата наука и практика, плод на неговите научни разработки. В момента разработва две нови дисциплини в областта на логистиката.
Участвал е активно в написването на учебници, сборници, ръководства, справочници по математика и приложенията й (главно в икономиката), някои от които
са претърпели няколко издания.
Професор Бойко Атанасов е високоерудиран преподавател и великолепен
педагог.
Благодарение на непрекъснатия му стремеж към научно усъвършенстване,
голямото му трудолюбие, всеотдайност и вроденият му усет към използване на
знанието за управление на реални процеси, той израства и се утвърждава като
компетентен и един от водещите специалисти в областта на математическото моделиране в икономиката.
Професор Бойко Атанасов е автор на повече от 120 статии, студии и монографии, посветени на математическото моделиране и оптимизиране на производствени, транспортни и логистични процеси и дейности.
В неговата тематика се срещат линейна оптимизация, нелинейна оптимизация, оптимизация с дробно-линейна целева функция, оптимизация върху неограничено множество, оптимизация в условията на стохастична неопределеност, многокритериална оптимизация и др.
Научните и научно-приложните приноси на неговите разработки могат да се
обобщят в следните направления:
• Обобщени са комплекс от теоретични и приложни проблеми на системното
моделиране и оптимизиране на икономически процеси и дейности. Сред
тях се откроява проблемът за въвеждане и отразяване на случайните фактори върху изследваните дейности, с оглед адаптирането на стопанските
субекти към пазарните правила и пазарното поведение. Очертани са
възможностите теоретико-обосноваващите методи да бъдат алгоритмизирани, което ги прави пригодни за програмиране.
• Предложени са концептуални подходи за изясняване, аргументиране и
оценяване на методологичните и методическите основи на разпределението и използването на ресурси, което допълва теорията на икономическия
анализ и теорията за вземане на решения.
• Разработена е система от разнообразни икономико-математически модели за оптимизиране на планирането и организацията на производственотранспортните дейности, които отразяват многообразието на стопанската
практика, както чрез избора на критериите за оптималност и съответстващите им показатели, така и чрез пряко включване на технико-икономичес-
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ките особености на конкретните производства, разгледани в тяхната взаимна връзка, при подход за последователно разширяване, усложняване и
декомпозиране.
• Извеждане на нови и адаптиране на известни методи за намиране на оптимални решения на математически модели, чрез отчитане на тяхната специфика. Извеждане на специални подходи и процедури за анализ на сложни
математически модели. Въвеждане на допълнителни променливи и условия за приемане или отхвърляне на управленски хипотези. Очертани са
областите на приложение на предлагания методичен инструментариум и
непосредственото прилагане на изведени методи чрез съответни алгоритми, действието на които в по-голямата си част е демонстрирано с реални
икономически задачи. Изведени са авторови позиции и виждания по отношение на съвременното възприемане на приложението на математическите методи в икономическите изследвания, които са насочени към допълване и обогатяване на методологията в областта на икономико-математическото моделиране.
• Изведени са авторски виждания относно включването в оптимизационните модели на редица случайни фактори, които влияят на производственотранспортните дейности, както и предложения за разкриване на възможности за количествена оценка на получените резултати.
• Разработени са теоретико-методологичните аспекти на следоптимизационния анализ и са очертани възможностите за рационалното му използване.
• Описани са ситуации и са съставени оптимизационни модели с отчитане
наличието на неопределеност и несигурност, като са анализирани и изследвани задачи за оптимизиране на планирането на производственото
оборудване, производствено-транспортните връзки и логистичната дейност
на предприятието.
Натрупаният дългогодишен управленски опит му дава възможност да участва активно в управлението на университета. От 2003 до 2005 г. той е председател на Общото събрание на ИУ – Варна. От 2009 г. е председател на Унивеситетското настоятелство.
Бил е член на Специализиран научен съвет на ВАК, член и секретар на Научната комисия по икономически науки при ВАК.
Член е на Факултетен научен съвет и на Научния съвет на Института по
икономика към БАН.
От 2003 г. е главен редактор на Библиотека „Проф. Цани Калянджиев”. Член
е на редколегиите на Годишник на ИУ – Варна, сп. „Икономическа мисъл” и сп.
„Икономически изследвания” към БАН.
От 2010 г. е почетен професор на Икономически университет – Варна.
Освен десетките статии и студии, той предава своите знания и опит на свои
млади колеги, които под негово ръководство разработват и защитават дисертации
в областта на икономико-математическото моделиране.
Не малка част от времето си професор Бойко Атанасов посвещава на рецензиране на трудове на колеги за научно звание или дисертация за научна степен.
Автор е на рецензии на докторанти и кандидати за хабилитация.
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Но професор Бойко Атанасов е не само учен и педагог. Той е изключително
човечен и добронамерен. Неговата начетеност и култура, тактичност и толерантност са пример, както за колегите, така и за студентите. Той е неуморен в привличането и подпомагането на развитието и израстването на млади научни кадри.
Професор Бойко Атанасов е личност, отдала се на науката и образованието,
можеща и умееща да предлага точни решения за науката и практиката.
С тези няколко страници е трудно да се опише многостранната научна, преподавателска и управленска дейност на професор Бойко Атанасов. Освен това, тя
не може да бъде изчерпана, тъй като темпът й е нарастващ. Затова нека да му
пожелаем много здраве, щастие в личния живот и още дълги години да твори и
обучава.
Проф. д-р Дочо Дочев
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ПРОФЕСОР Д-Р ИК. Н. ГЕНО ГЕНОВ НАВЪРШИ 70 ГОДИНИ
В плеядата имена на известни наши учени, творци и
педагози в областта на счетоводната теория и практика
ярко се откроява и това на проф. Гено Генов. Постигнатите
от него резултати са още един тласък в развитието на счетоводната наука и професия, както и в подготовката на
счетоводните кадри.
Проф. Генов е роден на 1 януари 1940 г. в с. Средно
Градище, Старозагорско. Произхожда от селско семейство.
Родителите му се занимавали със земеделие. През 1957
г. завършва икономически техникум в гр. Пловдив, след
което продължава обучението си във ВИНС – гр. Варна, специалност „Счетоводна
отчетност”. Дипломира се през 1962 г. с отличен успех и веднага постъпва като
счетоводител в ЖП „Ресторанти и спални вагони” – гр. Варна. След спечелен конкурс , от м. септември 1965 г. е назначен за асистент по „Счетоводна отчетност”
към едноименната катедра при ВИНС – гр. Варна. През 1969 г. е повишен в старши асистент, а през 1972 г., след защита на докторската си дисертация на тема
„Себестойност на дърводобивната промишленост в НРБ и проблеми на нейното
отчитане и калкулиране”, е повишен в главен асистент. През 1974 г. получава научното звание „доцент”. През 1991 г. защитава втора докторска дисертация на
тема „Развитие на теорията на счетоводната отчетност в условията на АСУ”, за
което придобива научната степен „доктор на икономическите науки”. От 1997 г. е
професор по научното направление „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност”.
Проф. Генов е дългогодишен ръководител на катедра „Счетоводна отчетност”
при Икономически университет – гр. Варна (от 1988 до 2006 г. с малко прекъсване). От 1976 до 1982 г е избиран за зам. декан на Счетоводния факултет. От 1979
г. до 1984 г. е издател и редактор на сборник „Икономически проблеми на Варненски окръг”. Член е на редакционната колегия на Годишник на Икономически университет – Варна, а три години е участвувал в научната комисия по икономически
науки на ВАК при МС. Специализирал е в Москва, Санкт Петербург и Катовице.
Основните му научни интереси са насочени в областта на теорията на счетоводството и счетоводството на предприятията от стопанската сфера. Творческа му
дейност се изразява в над 100 публикации – монографии, студии, научни статии и
доклади на вътрешни и международни конференции. Участвувал е в написването
на редица учебници и учебни помагала, както лично, така и в съавторство. Като
по-значими от тях могат да се посочат: „Обща теория на счетоводството” (1991 г.),
„Теория на счетоводството и промишлено счетоводство” (1984 г.), „Избрани теми
по счетоводна отчетност на промишлените организации” (1990 г.), „Счетоводна отчетност на стопанските организации” (1988 г.), „Счетоводство на предприятието
при пазарна икономика” (1994 г.), „Теория на счетоводството” (2009 г.) в две части:
част първа - „Методология на счетоводството” и част втора - „Организация и техника на счетоводството” и др.
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Богатата професионална биография на проф. Генов в областта на учебнопреподавателската работа намира изражение в четените курсове по: Промишлено
счетоводство (1972-1978 г.), Счетоводство на селскостопанските организации (19751980 г.), Теория на счетоводството (1984-1992 г.), Организация на отчетната икономическа информация (1985-1988 г.), Въведение в счетоводството (1992-1994 г.),
Теория на счетоводството (1995- 2010 г.), Организация и техника на счетоводството, Финансово счетоводство I и II част, Спецсеминар, Дипломантски семинар, както и Теория на счетоводството в магистърските програми. Във връзка с това следва да се отбележи и активното му участие в групови и индивидуални специализации по линията на ЦСДК. Научното му ръководство на редовни и задочни докторанти е увенчано с успешна защита и творческа реализация на повечето от тях.
Може да се подчертаят и множеството рецензии за доктори, доценти и професори,
разработките му за обучението във висшите училища и др. Във всички споменати
до тук дейности ярко се откроява почеркът на специалиста, впечатляващото лекторско майсторство, намиращо израз в творческия подход при поднасяне на учебния материал и критичното отношение към допускани слабости, както от методологично, така и от практическо естество, при отчитането на конкретни счетоводни
обекти.
Потвърждение за обаятелността на проф. Генов като лектор и безспорното му
педагогическо умение дават и анкетните проучвания, правени със студентите. Лоялността към професията и институцията, в която той твори и работи, го правят дълбокоуважаван сред колегите си. Признание за това е обявяването му за „почетен професор” на Икономически университет – Варна и присъждането на почетния знак на
учебното заведение. В същото време многобройните му публични изяви и творчески постижения го превръщат в широкоизвестен сред научната общност в страната и
зад нейните предели. Той има публикации в Беларус и Словакия, което е атестат за
значимостта на представените от него научни идеи. Творческото му дръзновение
намира израз в множество научни и практико-приложни предложения.
В резултат на проучване и анализиране на литературни източници проф. Генов обоснована тезата за развитието на метода на счетоводството в условията на
прилагане на съвременни технически средства за обработка на информацията.
Разработките му са предимно в областта на трите основни елемента на метода на
счетоводството, а именно: документирането на стопанските факти, явления и процеси; системата на счетоводните сметки; принципа на двойното записване. Той е
формулирал тезата, че в резултат на прилагането на компютърната техника се
усъвършенстват и модифицират посочените елементи на метода на счетоводството, но прилагането им не може да се подложи на съмнение. Бездокументното
протичане на част от информационния процес не означава, че отпада документирането като елемент на метода на счетоводството, констатация, която, погледната
през призмата на съвремието, показва прозорливото и творческо мислене на проф.
Генов, подплатено с голяма доза реализъм и практицизъм.
Безспорно е мнението, че специалистът в дадена област се доказва с адекватното си и своевременно изразено становище по част от важните дискусионни
въпроси на времето, през което той работи и твори. През 70-те години на миналия
век използването на електронно-изчислителна техника за обработка на отчетната
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информация предизвиква спорове относно бъдещето на счетоводните сметки и
свързаният с тях способ на двойното записване. С публикациите си по тази тематика проф. Генов се откроява като един от активните участници в тези спорове като
търси отговор на въпроса за мястото, ролята и значението на тези два елемента на
метода на счетоводството от гледна точка на тяхната принципна същност, а не
като прилагани технически прийоми. Той научно доказва тезата, че споменатите
способи ще съществуват и ще се прилагат и в условията на автоматизирана обработка на информацията, нещо, което днес е безспорен факт.
За значимостта на изследователската дейност на проф. Генов свидетелства
разработеният от него въпрос за т.нар. „йерархически счетоводни системи”, което
подразбира организация на счетоводството по йерархически нива на управлението. Във връзка с това предложените счетоводни звена по отделните нива, разработените функции, които те трябва да изпълняват, връзките между тях и управленските звена на съответните нива, информацията, която следва да се формира и
предоставя на управленските органи дава съдържанието на един модел, приложим за различните отрасли и дейности. В днешните дружества със сложна стопанска структура, каквито са напр. холдинговите, счетоводната им система се
гради на този йерархичен принцип, т.е. ешелонира се по структурни стопански
звена.
Критичният дух в творческата дейност на специалиста, непримиримостта му
в борбата за доказване на фундаментални истини в изследваната от него област,
намира отражение в защитата на идеята за запазване на цялостта и монолитността на счетоводната подсистема в противовес на схващанията през 80-те години
на миналия век за „разпръскване” на счетоводството сред подсистемите на управлението. Основният използван аргумент за своята теза авторът намира в безапелационното признаване на управленската функция „счетоводство” от всички управленски специалисти. Констатацията, че бъдещето на отчетността е в нейното
организационно, методологично и методическо единство е актуална и днес. Нещо
повече, това е израз на прозорливост, на мислене за развитието на системата в
обозримото бъдеще, което напълно се потвърждава от факта, че за множество
търговски дружества счетоводният отдел е единственият в икономическата им
структура.
В монографията „Изследване върху възможността за интегриране на счетоводната и оперативната отчетност в условията на АСУ” публикувана в трудове на
ВИНС, Варна, 1974, том 46, с. 64-114, проф. Генов разглежда актуални проблеми
за интегрирането на видовете стопанска отчетност в условията на АСУ, като се
има предвид изискването за прилагането на нов подход при разглеждането на
проблемите на организацията на отчетната информация в предприятията. Актуалността на проблема произтича от изменящите се условия, средства и методи за
събиране и обработка на икономическата информация. Авторът обосновава схващането, че проблемите на интегрирането на видовете стопанска отчетност могат
да бъдат изяснени и решени най-правилно на основата на точното определяне на
мястото и ролята на отчетността в управлението на стопанската дейност. Той формулира основните причини, които предизвикват дублирането в отчетността. Така
проф. Генов стига до извода, че не съществуват обективни пречки за интегриране
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на двата вида отчетност, като се изясняват главните възможности и направления
на интегриране на счетоводната и оперативната отчетност.
Не са малко и приносите с практико-приложно значение, които се съдържат в
научната продукция на проф. Генов. Един от тях е обхватното и задълбочено разглеждане на класификационните признаци на разходите за качеството на продукцията. Във връзка с това той е предложил конкретна методика за тяхното отчитане.
Представената от проф. Генов методика за изследване на себестойността на
международните автомобилни превози и за отчитането на различните по вид и
функционално предназначение експлоатационни разходи e значима и днес за голяма част от предприятията, осъществяващи транспортна дейност.
Предложенията за подобряване на организацията на отчитане на разходите
и за калкулирането на себестойността на дърводобивната продукция имат както
научен, така и практико-приложен характер. Те са свързани с усъвършенстване
на структурата на себестойността и със систематизацията на статиите на калкулацията в дърводобивните предприятия.
Всичко казано дотук е опит да се направи кратка ретроспекция на творческия и педагогически път, извървян от проф. Генов. Седемдесет години е възраст
за равносметка на стореното, за систематизиране, преосмисляне и мъдро предаване на натрупан опит на идващото поколение. Проф. Генов притежава качествата
за всичко това и от сърце му желаем да има сили и вдъхновение да го реализира.
Доц. д-р Венелин Георгиев

