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 ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Докторант Диана Шопова

Въведение

Кооперативната търговия започва своето развитие с възникването на по-
требителните кооперации. Търговската дейност, извършвана от потребителни-
те кооперации способства за задоволяване потребностите на значителна част
от населението с необходимите му стоки и услуги1.

Като относително обособена икономическа система в кооперативната
търговия, кооперативната търговска мрежа е неразделна част от търговската
мрежа на страната, на търговията на дребно, на вътрешната търговия и на ця-
лостния процес на стоково обръщение2. За да се адаптира кооперативната
търговска мрежа към предизвикателствата на световната икономика, да при-
добие гъвкавост, финансова стабилност и адекватност в новите икономически
условия, за да може да устои на натиска на интеграционните процеси и да наме-
ри своето място в условията на глобална конкуренция, е необходимо разработ-
ването и следването на правилна стратегия, ориентирана към прилагането на
мерки за преустройство на търговските обекти, териториална регионализация
на дистрибуцията на стоки, създаване на национален център за доставка на
стоки с оглед използване „ефекта от мащаба“ от обединяване на търговските
сделки, изграждане на собствена национална търговска верига и организацион-
но преструктуриране на кооперативните организации, осъществяващи търговс-
ка дейност.

Целта на статията е да се проследят и анализират развитието и проблеми-
те на дълготрайните материални активи на кооперативната търговия на дребно
в България за периода 2003 - 2012 г. (в т.ч. развитието в броят на притежавани-
те и експлоатираните търговски обекти, размерът на инвестираните средства и
развитието на търговските обекти от търговска верига „КООП“) и въз основа
на това да се разкрият някои перспективи за нейното развитие.

1 Белев, Д. Икономика на кооперацията. С.,Унив.изд:“Стопанство“, 2004, с. 20-21; Живков, Н.
История на кооперациите в България. Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2009, с. 181-
182.

2 Александров, К., М. Тренева. Кооперациите и развитието на икономиката. С., Унив.изд: „Сто-
панство“, 1994, с. 19.
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Състояние и развитие на притежаваните и експлоатираните
 търговски обекти в кооперативната търговия на дребно

за периода 2003 - 2012 г.

През 2003 г. кооперативните организации притежават 8882 обекта за търго-
вия на дребно, като 99% от тях са собственост на потребителните кооперации.
Кооперативните съюзи притежават едва 1% от магазините, а търговските дру-
жества на кооперативните съюзи и потребителните кооперации притежават само
10 магазина. Анализът на използването на материалната база показва, че през
2003 г. 4107 бр. или (46%) от притежаваните магазини се експлоатират от коопе-
ративните организации.3 Отдадени под наем са 3399 бр. (38%) от магазините, от
които едва 120 броя са наети от кооперации и кооперативни съюзи, т.е. продължа-
ва тенденцията на отдаване на търговските обекти под наем, процес, който се
наблюдаваше и през първите години на преход. През същата година (2003 г.) 1376
магазина, или 16% от притежаваната база изобщо не се използват (виж табл. 1).

През периода 2006 - 2012 г. се наблюдава намаление в броя и на притежа-
ваните, и на експлоатираните търговски обекти. От стопанисваните през 2006 г.
3490 магазина, 137 (4%) са изцяло модернизирани и включени в новоизгражда-
щата се търговска верига „КООП“.

Таблица 1

Притежавани и експлоатирани търговски обекти в кооперативната
търговия на дребно за периода 2003 - 2012 г.

Години

Притежавани
търговски
обекти ТД

(бр.)

Експлоатиран
и търговски
обекти ТД

(бр.)

Изменение на
притежаваните

търговски
обекти в % на

база 2003 г.

Изменение на
експлоатираните

търговски
обекти в % на

база 2003 г.
2003 8882 4107 - -

2006 7240 3490 -18% -15%

2007 7216 3447 -19% -16%

2008 7127 3338 -20% -19%

2009 6831 3207 -23% -22%

2010 6732 3020 -24% -26%

2011 6430 2856 -28% -30%

2012 6196 2700 -30% -34%

3 Статистическа информационна система на ЦКС.
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От 2006 г. се наблюдава тенденция на намаляване на притежаваните търгов-
ски обекти, но за сметка на това се увеличават значително търговските обекти
от веригата „КООП“ и се намалява броят на по-малките магазини.

В националната търговия на дребно се наблюдава обратна тенденция на
развитие, като се наблюдава нарастване на броя на търговските обекти от 103
298 броя през 2003 г. на 125 892 броя през 2012 г.,4 или се наблюдава ръст от
22%. През последните години в България навлязоха много нови формати и чуж-
дестранни търговски оператори. Според изследване на AC Nielsen5, профилът
на съвременната търговия на дребно в България се състои от модерни форма-
ти (20%) на утвърждаващи се наши и чуждестранни вериги и останалите фор-
мати (квартални, специализирани магазини) – средни и малки, чийто дял не-
прекъснато намалява. Важна тенденция е следването на добрите световни прак-
тики, изразяваща се в мултиформатност и мултиканалност. Броят на магазини-
те не се увеличава, поради факта, че постоянно се отварят модерни обекти на
веригите магазини и същевременно се закриват малки неефективни бакалии и
други стари магазини и магазини в малките села. Изследването на структурата
на търговията на дребно показва, че сегашните 40% на модерните формати ще
се повишат за сметка на намаляването на 50% малки магазини (виж табл. 2).
Тенденцията е, че ще продължат да се развиват и утвърждават големите търгов-
ски обекти хипермаркети и супермаркети на търговските вериги и ще се увели-
чи и броят на дискаунтърите, специализираните и удобните магазини6. Тази тен-
денция следва и кооперативната търговия, като разширява обектите от търгов-
ска верига „КООП“ за сметка на малките търговски обекти.

Таблица 2

Структура на организацията на търговията на дребно в България за
периода 2007 - 2010 (%)7

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Модерна ТД 25,0 31,3 36,0 40,1

Малки магазини 60,4 57,0 55,9 51,0

Други 14,6 11,7 10,1 8,9

4 Източник НСИ, Вътрешна търговия, Търговски обекти за продажби на дребно - общо за стра-
ната и по статистически райони.
Достъпно на:<http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5&a1=632&a2=1118#cont> (14.12.2013)

5 Източник:A.C. Nielsen. Достъпно на: < http://nielsen.com/intl/bg.html > (10.02.2014)
6 ICAP Bulgaria, Industry Report Supermarkets and Hypermarkets in Bulgaria, August 2010.
7 Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research,

trade interviews, trade sources, Grocery retailers in Bulgaria, May 2013.
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Реконструкция и модернизация на търговските обекти
в  кооперативната търговия на дребно и по-конкретно, на търговските

обекти от национална търговска верига „КООП“

През 2002 г. Управителният съвет на Централния кооперативен съюз (ЦКС)
взема решение за целево финансиране на реконструкцията и модернизацията на
някои от търговските обекти от кооперациите, като в тях се въвежда компютъ-
ризирана система за продажба на потребителски стоки. Същевременно, търгов-
ските обекти предоставят на член-кооператорите и на клиентите различни по
размер отстъпки. На базата на такива магазини започва да се изгражда соб-
ствена кооперативна търговска верига. През 2004 г. Комисията по търговия и
туризъм към управителния съвет на Централния кооперативен съюз приема
подробна програма за подобряване на търговските връзки в системата. Сфор-
мира се съвет на търговците, който приема основни правила за централизирани
доставки на отделни групи стоки, за политиката на цените и за националната
търговска верига „КООП“. Целта на тези правила е чрез промяна в ценообра-
зуването повече кооперативни организации да участват в единния кооперати-
вен пазар, което, от своя страна, да доведе до разширяване на търгуваните в
него групи стоки и утвърждаване на търговската марка „КООП“ и на продук-
тите, предлагани под собствена търговска марка. Във връзка с това се опреде-
лят ценови лимити за разпределение на търговската отстъпка между различни-
те участници: „Кооп търговия и туризъм“ АД, районните кооперативни съюзи и
техните търговски дружества и потребителни кооперации. Съветът на търгов-
ците утвърждава система за изграждане на дистрибуционни канали, която се
базира главно на участниците в Националната търговска верига КООП и на
номенклатурата от стоки с централизирана доставка8. Заедно с това се при-
емат основни правила за избор на доставчици, които трябва да са утвърдени
производители и/или вносители, имащи трайно присъствие на българския пазар.
Като очаквано продължение на развитието на кооперативната търговия през
2006 г. са изготвени правила за обособяване на търговска верига КООП и изис-
кванията към обектите за включване в нея. При включването на магазините в
търговската верига те получават сертификат, който удостоверява, че отгова-
рят на изискванията на разработения „Наръчник за функциониране на търговс-
ките обекти от веригата КООП“. С него се регламентират организацията на
търговския процес, оптималното използване на търговските площи, правилното
групиране и подреждане на стоките в търговската зала, методите на обслужва-
не, както и задълженията и правомощията на персонала, информационните та-
бели в търговската зала, компютърните информационни системи и др. Въпреки,
че магазините са собственост на отделни кооперативни организации, разполо-
жени и функциониращи на територията на цяла България, наръчникът налага
единен стандарт за организация и управление на търговията, което е основен
източник за повишаване културата на търговията и качеството на търговско
8 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно“. Българска

стопанска камара, 2011.
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обслужване9. Показателни в това отношение са резултатите на реконструира-
ните магазини от веригата КООП и съпоставката на стокооборота им преди и
след реконструкцията, т.е. за периода 2005 - 2006 г. Данните за първите 34 търгов-
ски обекта, реконструирани по „Наръчника за функциониране на търговските
обекти от веригата КООП“, показват, че средномесечният стокооборот нара-
ства от 2 до 8 пъти. Това е доказателство, за ефективността на осъществените
структурно-организационни промени и реализираните инвестиции.

Следва да се има предвид, че към края на 2006 г. обектите, функционира-
щи в търговската верига „КООП“ са едва 137 броя, като тези търговски обекти
като брой представляват под 0,5% от стопанисваните в системата на Централ-
ния кооперативен съюз, а след реконструкцията им реализират над 10% от об-
щия стокооборот на дребно. Реконструкцията на по-голямата част от търговс-
ките обекти оказва съществено влияние върху общите приходи от търговия на
дребно и вследствие на това се наблюдава и ръст в приходите от търговия на
едро. На фигура 1 е показан реализираният среден месечен стокооборот от
търговските обекти преди и след реконструкцията им за включване в търговс-
ката верига „КООП“, т.е. периодът 2005 - 2006 г.

Фиг. 1. Реализиран среден месечен стокооборот от търговските
обекти преди и след реконструкцията им за включване
в търговската верига „КООП“ за периода 2005 - 2006 г.

Паралелно с развитието и утвърждаването на търговска верига “КООП“,
усилията са насочени и към подобряване рентабилността на останалите търгов-
ски обекти, голяма част от които са малки магазини. Изготвени са минимални
параметри за ефективното им функциониране и тези, които отговарят на тях
могат след съответната реконструкция и модернизация да работят под марка-
та „КООП-Маркет“. За целта през 2010 г. е утвърден отделен Наръчник за
организиране на дейността на търговските обекти „КООП-Маркет“. Той конк-
ретизира целите, начините за реконструкция и правилата за работа на малките
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9 Георгиев, К. История на кооперативното движение в България , том 4. С., Изд.: „Коопмедия“
ООД, 2013, с. 58-73.
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кооперативни магазини (над 2300 обекта, разположени предимно в малките на-
селени места). Тези обекти формират 50% от приходите в търговията на дреб-
но и имат потенциал за развитие. До края на 2011 г. по този наръчник са рекон-
струирани и започват да работят под логото „Кооп-маркет“ 47 нови търговски
обекта.10 На практика Концепцията за усъвършенстване на кооперативната
търговия се изразява в изграждане на верига от типизирани търговски обекти,
работещи под една марка „КООП“.

В периода 2007 - 2008 г. политиката е насочена основно към утвърждава-
нето на търговската верига „КООП“, символизираща „удобен” магазин със
средна търговска площ 60 кв.м, предимно за хранителни стоки, а в по-малките
градове и за нехранителни стоки от първа необходимост. В този период на фун-
кциониране на веригата, основната цел е включването на значителен брой нови
търговски обекти, като по този начин се популяризират добрите търговски прак-
тики, които се предлагат. В резултат на осъществените инвестиции за реконст-
рукция и модернизация на съществуващи търговски обекти, през 2007 г. рекон-
струирани и включени в търговската верига „КООП“ са 185 обекта, с което
към края на годината магазините от веригата стават 259 бр. През 2008 г. нови
194 обекта стават част от кооперативната търговска верига. През следващата
2009 г. веригата се разширява с още 149 магазина и вече обхваща 602 магазина,
които са 18% от стопанисваните в системата 3207 търговски обекта. Времето
по категоричен начин доказва далновидността и правилността на провеждана-
та през периода политика за разширяване на веригата, чиито обекти убедител-
но се налагат като „удобния“ магазин за стоки от първа необходимост. В резул-
тат на това във веригата се включват и търговски обекти с площ между 300 -
800 кв.м., в т.ч. и новоизградени, специализирани магазини за продажба на про-
мишлени стоки, строителни материали и др., като средната търговска площ на
магазините се увеличава на 85 кв.м. Типът на търговския обект се определя в
зависимост от спецификата на населеното място. През периода 2008 - 2009 г.
обекти от веригата отварят врати и в по-големите градове на страната – Со-
фия, Кюстендил, Търговище, Хасково, а във Варна и Бургас обновените обекти
КООП са с търговска площ над 500 кв.м.

Към 30.09.2011 г. обектите от веригата „КООП“ са 728 бр, като в края на
2011 г. те достигат 773 бр., а през 2012 г. техният брой вече достига 826 обекта,
в т.ч. 55 обекта „КООП-Маркет“. През 2011 г. 11 от общо 69 новооткрити обек-
ти са с търговска площ над 100 кв.м., като 2 от тях са магазини, стопанисвани
от „Кооп търговия и туризъм“ АД, съответно с търговска площ 190 кв.м и 950
кв.м. От фигура 2 се вижда, че с равномерни темпове търговската верига
„КООП” се разширява и увеличава своите пазарни позиции. За 2013 г. броят на
търговските обекти е прогнозен на база планираните за реконструкция търгов-
ски обекти от Централния кооперативен съюз.11

1 0 Георгиев, К. История на кооперативното движение в България, том 4. С., Изд: „Коопмедия“
ООД, 2013, с. 77-84.

1 1 ЦКС, 2012 г. Отчет на управителния съвет на ЦКС за дейността на съюза през 2012 г., София.
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Фиг. 2. Брой търговски обекти от търговска верига „КООП“

Обективната оценка на резултатите в търговията на дребно показва, че
прилаганата политика за обновление на търговските обекти и обособяването
им в единна кооперативна търговска верига е успешният модел за развитие на
търговията на дребно в системата на Централния кооперативен съюз. Това, от
своя страна, се отразява благоприятно върху развитието на вътрешнотърговс-
ката дейност и позволява да се увеличат не само основните икономически, но и
социални резултати, съществено да се подобрят условията за търговско об-
служване и задоволяване потребностите на населението от районите, обслуж-
вани от потребителните кооперации.

Развитие на обектите от търговска верига „КООП“ по региони
в България за периода 2008 - 2012 г.

Неблагоприятната бизнес среда затрудни, но не попречи на инвестицион-
ната активност за модернизация на кооперативните търговски обекти и включ-
ването им във веригата „КООП“. От данните в таблица 3 се вижда, че най-
голям обем продажби търговските обекти „КООП“ за периода 2008 - 2012 г.
реализират в Южен централен регион, като от 50 148 хил.лв. през 2008 г., през
2012 г. те са в размер на 53 201 хил.лв., като средногодишният темп на прираст
е 150%.

Таблица 3

Развитие на ТВ КООП по региони за периода 2008 - 2012 г.
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Югозападен регион Среден
годишен
темп на

прираст (%)
Показатели / Години мер.ед. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Продажби в
кооперативната

търговия на дребно
хил.лв. 9 016 15 267 17 710 27 581 27 744 132,4
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Заети в
кооперативната

търговия на дребно
брой 115 179 209 287 291 126,1

Производителност на
труда на 1 зает лв. 78 85 85 96 95 105,1

Търговски обекти в
кооперативната

търговия на дребно
брой 36 56 65 87 95 127,5

Южен централен регион
Продажби в

кооперативната
търговия на дребно

хил.лв. 50 148 52 116 53 195 58 045 53 201 101,5

Заети в
кооперативната

търговия на дребно
брой 501 550 602 602 533 101,6

Производителност на
труда на 1 зает лв. 100 95 88 96 100

Търговски обекти в
кооперативната

търговия на дребно
брой 214 247 281 299 276 106,6

Югоизточен регион
Продажби в

кооперативната
търговия на дребно

хил.лв. 9 957 15 548 18 969 19 535 20 815 120,2

Заети в
кооперативната

търговия на дребно
брой 123 184 207 224 220 115,6

Производителност на
труда на 1 зает лв. 81 85 92 87 95 104,1

Търговски обекти в
кооперативната

търговията на дребно
брой 51 69 82 90 93 116,2

Североизточен регион
Продажби в

кооперативната
търговия на дребно

хил.лв. 9 007 15 114 17 459 18 340 15 768 115,1

Заети в
кооперативната

търговията на дребно
брой 106 186 195 196 162 111,2

Производителност на
труда на 1 зает лв. 85 81 90 94 97 103,4

Търговски обекти в
кооперативната

търговия на дребно
брой 36 55 73 84 71 118,5

Северен централен регион
Продажби в

кооперативната
търговия на дребно

хил.лв. 10 337 17 729 13 068 15 829 14 355 108,6

Заети в
кооперативната

търговия на дребно
брой 119 137 128 134 120 100,2
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В останалите райони кооперативната търговска верига също реализира
сравнително високи продажби, като се наблюдават леки спадове през някои от
годините на изследвания период.

Тенденция на растеж през изследвания период бележи и броят на заетите
лица в търговска верига „КООП“, като средногодишният темп на прираст на
заетите в ТВ КООП за всеки район е, както следва: Югозападен регион –
126,1%; Южен централен регион – 101,6%; Югоизточен регион – 115,6%; Севе-
роизточен регион – 111,2%; Северен централен регион – 100,2%; Северозападен
регион – 107,8%. Основен момент на отчетеното изменение е постоянният рас-
теж в броя на обектите от търговската верига във всички райони на страната.
Това се дължи именно на агресивната инвестиционна политика, както за модер-
низация на кооперативните обекти, така и за откриване на нови такива, като
най-голям брой търговски обекти се наблюдава в Южен централен регион, след-
ван от Югоизточен регион и Югозападен регион (вж. фиг. 3).

Най-много обекти КООП има в региона на Кооперативен съюз Пловдив,
Окръжен кооперативен съюз София, Кооперативен съюз Стара Загора, Коопе-
ративен съюз Бургас, Кооперативен съюз Варна, Кооперативен съюз Плевен,
Кооперативен съюз Хасково, Кооперативен съюз Пазарджик, Кооперативен съюз
Търговище, Кооперативен съюз Русе, Кооперативен съюз Монтана, Кооперати-
вен съюз Ловеч, Кооперативен съюз Кърджали, Кооперативен съюз Смолян и
Кооперативен съюз Добрич.

Динамика на инвестициите, вложени в кооперативните търговски
обекти за търговия на дребно за периода 2003 - 2012 г.

Основната причина за постигнатите положителни резултати в търговията
на дребно е именно сериозната финансова подкрепа на Фонда за взаимно под-
помагане „Инвестиции“ към Централния кооперативен съюз, с която ще
продължава модернизирането на обектите от търговска верига „КООП“. Как-

Производителност на
труда на 1 зает лв. 87 129 102 118 120 108,4

Търговски обекти в
кооперативната

търговия на дребно
брой 32 43 43 47 46 109,5

Северозападен регион
Продажби в

кооперативната
търговия на дребно

хил.лв. 9 718 14 335 15 711 17 539 17 719 116,2

Заети в
кооперативната

търговия на дребно
брой 135 172 180 189 182 107,8

Производителност на
труда на 1 зает лв. 72 83 87 93 97 107,7

Търговски обекти в
кооперативната

търговия на дребно
брой 55 74 91 97 94 114,3
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Фиг. 3. Брой търговски обекти от верига КООП по райони
за периода 2008 - 2012 г.

Таблица 4

Динамика на инвестициите, вложени в търговските обекти
за търговия на дребно за периода 2003 – 2012 г.

Години инвестиции
TД хил.лв.

Абсолютен
прираст

при
базисна

основа (лв.)

Абсолютен
прираст

при
верижна

основа (лв.)

Относителен
прираст при

базисна
основа (%)

Относителен
прираст при

верижна
основа (%)

2003 2 896 - - - -
2004 3 909 1 013 1 013 35% 35%
2005 3 735 839 -174 29% -4%
2006 6 196 3 300 2 461 114% 66%
2007 11 689 8 793 5 493 304% 89%
2008 13 940 11 044 2 251 381% 19%
2009 9 689 6 793 -4 251 235% -30%
2010 7 091 4 195 -2 598 145% -27%
2011 11 020 8 124 2 929 281% 55%
2012 10 958 8 062 -62 278% -1%
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то стана ясно, от 2002 г. приоритетно направление в инвестиционната политика
на кооперативната система е подобряване вида и функционалните характерис-
тики на кооперативните магазини.

Общият размер на инвестираните през периода 2003 - 2012 г. средства е 81
123 хил.лв., при 2896 хил.лв. през 2003 г., като през 2012 г. нарастват на 10 958
хил.лв., т.е. увеличение над четири пъти, като средногодишният темп на прираст е
129,62 или нарастване от 29,62%. За периода 2007 - 2008 г., общият размер на отпус-
натите от фонд „Инвестиции“ средства за реконструкция на търговските обекти,
закупуване на търговско оборудване и въвеждане на съвременни форми за търгов-
ско обслужване е нараснал значително, като сумата възлиза на 25 629 хил.лв. Бла-
годарение на провежданата политика за повишаване възвръщаемостта на сред-
ствата във фонда, годишният размер на финансова подкрепа, осигурена чрез този
източник, нараства ежегодно. За задълбочаване на проведения анализ е възможно
да се изчисли рискът от намаляване размера на вложените инвестиции общо в
националната търговия на дребно, както и този от намаляване размера на инвести-
раните средства в кооперативната търговия на дребно (виж табл. 5).

Таблица 5

Определяне стойностите на риска на вложените инвестиции
в сектор „Търговия на дребно“ и по-конкретно в Кооперативната

търговия на дребно за периода 2005 - 2011 г.

Години Инвестиции „Търговия
на дребно“ хил.лв.

Темп на изменение
на инвестициите12

2005 457 758
2006 691 526 0,510
2007 1 017 358 0,471
2008 1 151 583 0,132
2009 898 856 -0,219
2010 767 142 -0,147
2011 655 444 -0,146

0,601

Години Инвестиции „Кооперативна
търговия на дребно“ хил.лв.

Темп на изменение
на инвестициите

2005 3735
2006 6196 0,659
2007 11689 0,887
2008 13940 0,193
2009 9689 -0,305
2010 7091 -0,268
2011 11020 0,554

=1,720

1

1

w w

w
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С негова помощ ще оценим нестабилността в инвестиционната активност
по основни направления на осъществяваните капитални вложения. Получените
стойности за риска на вложените инвестиции в националната търговия на дреб-
но σ = 0,268 и респективно инвестициите вложени в кооперативната търговия на
дребно σ = 0,338 отразяват по-голямата вероятност от намаляване стойността
на инвестициите в кооперативната търговия на дребно, отколкото намаляване
размера на инвестираните средства в националната търговия на дребно спрямо
риска. Въздържането от влагане на средства в ДМА в период на криза е начин
да се увеличат оборотните средства на търговското предприятие, с цел получа-
ване на приходи в по-кратък период от време. Несигурната пазарна среда доп-
ринася за намаляване тегленето на кредити с цел разширяване на материална-
та база на търговските предприятия. Поемането на рискове може да си позво-
лят само тези, които са финансово стабилни и разполагат с добре подготвени
експерти, които да оценят стойността на риска от „замразяване” на средства в
ДМА за по-дълъг период от време.

Възможности за подобряване развитието на търговските обекти
в кооперативната търговия на дребно с цел усъвършенстване

нейното бъдещо развитие

Въз основа на направения анализ на развитието и проблемите на ДМА на
кооперативната търговия на дребно в България, може да се направи извод, че
за изследвания период 2003 - 2012 г. кооперативната търговия извървява дълъг
път на развитие. Независимо от това, че общият брой на притежаваните търгов-
ски обекти намалява с всяка следваща година, търговска верига „КООП“
продължава да се развива с много бързи темпове. Началото на това бързо
развитие, както беше посочено, се поставя през 2002 година, когато експертите
на Централния кооперативен съюз разработват, а ръководните органи на Съюза
одобряват, нови правила за организиране на кооперативната търговия. Пред-
приетите тогава действия са логичната и верна стъпка за цялостното преструк-
туриране и развитие на дейността, която дава сериозен тласък и променя изця-
ло облика на търговията в кооперативната система още през следващите годи-
ни. Като се имат предвид получените резултати от извършения анализ в разви-
тието на основните показатели, характеризиращи дейността на ДМА на коопе-
ративната търговия на дребно през периода 2003 - 2012 г., могат да се предло-
жат някои перспективи за бъдещото и развитие, а именно:

• Прилагането на франчайзинга в кооперативната търговия ще осигурява
по-голяма гъвкавост при управлението на кооперативната собственост.
Това ще позволи на кооперациите, осъществяващи търговия на дребно,
които изпитват недостиг на финансови средства, да предоставят свои
нерентабилни търговски обекти за продажба на стоки на частни фирми,
които влагат в търговската дейност свой капитал.

• По-доброто бъдещо развитие на търговските обекти от веригата
„КООП“ изисква разработване на нови форми за търговия на дребно
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чрез пилотно стартиране на магазини за интернет пазаруване, като по
този начин ще се обхване по-широк кръг от потребители освен тези,
които до момента добре познават търговските обекти. Също така, ще
имат възможност да се запознаят с целия набор от стоки, който се пред-
лага в търговските обекти, както стоките със собствена търговска марка,
така и останалия продуктов асортимент, без да губят време за това.

• Независимо от факта, че магазините КООП са познати и предпочитани в
редица населени места, политиката за тяхното оптимизиране и повишаване
на конкурентноспособността им ще продължава. Във връзка със стратеги-
ческата цел следва занапред веригата от кооперативни магазини да об-
служва и потребителите в по-големите градове и общинските центрове в
страната. Организираната във вериги търговска дейност може да се осъ-
ществи чрез създаване на вериги от модерни, средни по големина супер-
маркети (удобни и привлекателни магазини от семеен тип, т.е. в близост до
дома на потребителите – квартални магазини). Кооперативната търговска
верига може да заеме значително участие в специфичната пазарна ниша на
магазините, които са по-малки по големина, стоят по-близо до дома на по-
требителите, предлагат разнообразен асортимент от най-необходимите
стоки на изгодни цени, по-удобни и по-леснодостъпни са и се посещават по-
често, в сравнение с огромните хипермаркети и супермаркети. Така коопе-
рациите ще могат да реализират по-висока печалба и да формират траен
доход от търговската си дейност. Това е предпоставка за финансово стаби-
лизиране и ефективност от търговската дейност на кооперациите.

• Следва да продължава прилагането на гъвкава ценова политика, в т.ч.
чрез използването на електронните етикети; до момента те са внедрени
в 9 търговски обекта в страната, но ще продължи да се увеличава броя,
на търговските обекти, които ги използват;

• Увеличаване броя на обектите от веригата „КООП“, които участват в
проекта за доставка на стоки на производители, прилагащи принципите
на справедливата търговия (Fair Trade) и разработване на програми за
здравословно хранене, които са подходящи за всички възрастови групи.
На този етап в Българската кооперативна търговия стоки „Fair Trade“,
се внасят предимно от КООП Великобритания.

Заключение

Въз основа на направения анализ относно развитието и проблемите на ДМА
на кооперативната търговия на дребно, може да се направи извод, че въпреки теж-
ките икономически и финансови условия, кооперациите продължават да следват
провежданата през последните няколко години политика за стимулиране на търгов-
ската дейност и реконструкция на търговските си обекти така, че да се превърнат
в основна конкурентна и печеливша дейност на потребителните кооперации.
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DEVELOPMENT  AND  ISSUES  OF  TANGIBLE  FIXED  ASSETS
(TFA)  OF  COOPERATIVE  RETAIL  TRADE

PhD  student  Diana  Shopova

Abstracts

The commercial activities carried out by consumers’ cooperatives are conducive to
satisfying the needs of a considerable part of the population with the necessary goods and
services. As a relatively autonomous economic system in cooperative trade, the cooperative
commercial network is an integral part of the commercial network of the country, of retail trade,
of domestic trade and of the entire process of stock turnover. The present article is aimed at
tracing and analyzing the development and the issues of tangible fixed assets (TFA) of
cooperative retail trade in Bulgaria for the period 2003-2012 (including the development in the
number of owned and operated outlets, the amount of the invested funds and the development
of the outlets of the retail chain Coop) and, based on the conducted analysis, drawing some
prospects for its development.

Keywords: cooperative trade, retail trade, outlets, investments.


