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ДОСТОЕН И ПРОДУКТИВЕН ПЪТ В НАУКАТА
(ПРОФЕСОР АТАНАС ЛЕОНИДОВ НА 80 ГОДИНИ)
Проф. д-р Зоя Младенова
Има учени, чиито идеи слагат траен отпечатък върху развитието на българската икономическа мисъл. Един от тях е професор Атанас Леонидов. Осемдесетата годишнина на известния икономист е повод да обърнем поглед към неговото
богато творчество и приносите му към развитието на икономическата наука.
Ат. Леонидов е роден на 16.03.1934 г. в с. Голямо Белово, Пловдивска
област. Висшето си образование получава във ВИИ „Карл Маркс” (днес УНСС),
гр. София. През 1959 г. се дипломира по специалност „Народностопанско планиране”. През периода 1962-1965 г. е докторант на ВИИ „К. Маркс”, където
защитава успешно докторска дисертация на тема „Външните финансови задължения на България и отражението им върху икономиката Ј между двете световни войни (1918-1939 г.)”. Постъпва като научен сътрудник в Института по
планиране към Държавния комитет по планиране през 1965 г. През 1968 г. започва работа в Икономическия институт на БАН, където остава до пенсионирането си през 2004 г. Докторска дисертация за придобиване на научната степен „доктор на икономическите науки” защитава през 1991 г. Тя е на тема „Икономическите възгледи на съвременния консерватизъм”. От 1992 г. е старши
научен сътрудник първа степен в Икономическия институт.
Творческият път на проф. Ат. Леонидов е неразривно свързан с Икономическия институт (днес Институт за икономически изследвания) на Българската академия на науките. Той е дългогодишен научен сътрудник към секция
„Международна икономика”1 и член на Научния съвет на Института. Броят на
неговите публикации надхвърля 100, в т.ч. десет монографии и участия в монографии, студии, близо 50 научни статии в реномирани национални и чуждестранни издания и др. Професор Леонидов ползва писмено и говоримо френски, английски и руски език, и писмено – немски език. Той има публикации на руски,
чешки, немски и английски език. Участник е в десетки конференции в страната
и чужбина, в част от които е пленарен докладчик.
Научното развитие на проф. Ат. Леонидов се отличава с последователност и целенасоченост. Неговите научни интереси са фокусирани върху проблеми на световното стопанство, икономическата теория и историята на икономическата мисъл, в които области от дълги години той се ползва с неоспоримо
признание и авторитет.
Ат. Леонидов е отличен познавач на световното стопанство, към изучаването на процесите в което съхранява своя интерес и до сега. Ориентацията на
научните изследвания на известния икономист в тази посока е свързана с две
научни специализации: през периода септ. 1969 г. – юли 1970 г. към Икономичес1

Това е днешното наименование на секцията. През годините тя е променяла своето име.
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ката комисия на ООН със седалище Женева (Швейцария), а през периода 1981
- 1983 г. специализира към Института по световна икономика и международни
отношения (ИМЭМО) в Москва. В периода до 1990 г. и след това той се занимава с анализи на икономиките на водещи страни в света – САЩ, Франция,
ФРГ. Фокусът на научния му интерес е върху моделите на развитие на изброените западни страни, върху ролята на пазара и на регулирането, върху текущото
състояние и проблеми на пазарните икономики. Към тази област на научни интереси могат да се отнесат публикациите „САЩ: вътрешноикономически проблеми” (1978 г.); „Държавномонополистическото програмиране (на примера на
Франция)” (1979 г.); „Теоретически и методологически аспекти на модела ФИФИ
– Франция” (1972 г.); „ФРГ: политика на конкуренция” (1996 г.); „Политиката на
макроикономическа стабилизация на ФРГ: еволюция и нови проблеми” (1997
г.); „Новата икономика”: модели на правителствена политика” (2003 г.) и др.2
Отличителна особеност на посочения кръг публикации е техният фокус върху
теоретичния анализ: авторът се стреми да осмисля протичащите процеси през
призмата на закономерностите и еволюцията на пазарната икономика.
Още в ранния период на своето творческо развитие и израстване проф. Ат.
Леонидов формира определена нагласа и предпочитание към занимания с Историята на икономическата мисъл (ИИМ), с историческата интерпретация на
теоретични проблеми, с основни школи и представители на теоретичната икономическа мисъл. Едни от най-ранните му публикации в тази тематична област са статията „Външна конкуренция и икономическо развитие: Теорията на
Р. Курбис за отворената икономика” (сп. Икономическа мисъл, бр. 10, 1972 г.),
публикацията „Буржоазната теория за международната икономическа интеграция” (глава от книга, 1981 г.) и статията „Неортодоксално кейнсианство” (сп.
МЭМО, бр. 4,1983 г.). Венец на научните му усилия в това направление и в
периода до 1990 г. е несъмнено монографията „Неоконсерватизмът и буржоазната политическа икономия”3 Книгата е посветена на разкриване на сложните и
противоречиви тенденции в еволюцията на икономическата мисъл на Запада в
условията на криза на реформизма и кейнсианството и на поврат към неоконсерватизъм. Авторът анализира същността и съдържанието на новите по онова
време разновидности на икономическия неоконсерватизъм (монетаризма, новата класическа школа, теорията на икономиката на предлагането, новите възгледи на представителите на Австрийската школа). Проявленията на възраждащия се неоконсерватизъм са разгледани на фона на сравнителен анализ с идеите на кейнсианците и в неразривна връзка с практиката на държавния регулативизъм, в частност във връзка с „рейгъномиката”4 в САЩ. Монографията „Нео2

3

4

Следва да се отбележи, че тук не е представен пълен списък на всички публикации на проф. Ат.
Леонидов по дадения научен проблем, а са посочени само някои избрани публикации за илюстрация. Такъв подход ще бъде приложен и в по-нататъшния анализ на научното творчество на Ат.
Леонидов в тази публикаци.
Вж.: Леонидов, Ат. Неоконсерватизмът и буржоазната политическа икономия. С., Изд. „Наука и
изкуство”, 1988, с. 179.
Под това име стана известна икономическата политика на президента Р. Рейгън.
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консерватизмът и буржоазната политическа икономия” на проф. Ат. Леонидов
представлява неоспорим принос към развитието на икономическата наука в
България. Книгата е написана с изключителна ерудиция и дълбочина. Впечатлява големият брой оригинални чужди източници, върху които е базирано изследването в посочената публикация. Във време, когато обществените науки в
България срещаха различен род ограничения, в т.ч. и по отношение достъпа си
до западната литература, книгата на проф. Леонидов дава пример за това, как
може и как следва да се прави едно сериозно и добросъвестно научно изследване. Монографията утвърждава Ат. Леонидов като всепризнат авторитет в
областта на икономическата теория и ИИМ.
След 1990 г. проф. Ат. Леонидов разширява научните си занимания в областта на Историята на икономическата мисъл. Следват негови публикации, посветени на А. Маршал, Й. Шумпетер и Дж. М. Кейнс.5 Той е един от научните
редактори на превода на известната книга на М. Блауг „Големите икономисти
след Кейнс” (1998 г.) на български език, която представлява ценно достояние за
българската читателска аудитория. Продължава да се занимава с теоретични
анализи по отделни проблеми от областта на ИИМ, за което представа дават
следните публикации: „Западни теоретични възгледи за платежния баланс и
валутните курсове” (1991 г.); „Немският неолиберализъм” (1995 г.); „Нови тенденции в Общата икономическа теория” (2006 г.) и др. Приносите на Ат. Леонидов към развитието на ИИМ в България са многобройни и всепризнати, а публикациите му в тази област са пример за задълбочен и оригинален поглед върху
проблемите, в който анализът на възгледите на определени известни икономисти или научни школи се съчетава с ясно изразени авторови оценки и изводи.
Трансформационните процеси в българската икономика след 1990 г. налагат своя отпечатък върху научните занимания на проф. Ат. Леонидов и наред с
трайния интерес към посочените по-горе две проблемни области: световното
стопанство и ИИМ, известният икономист насочва своето внимание към още
два съществени научни проблема: проблемите на прехода от плана към пазара
и на икономическия растеж.
Отличителна черта на изследванията на проф. Ат. Леонидов по проблемите на прехода от плана към пазара е тяхната теоретична ориентация. Показателни в това отношение са публикациите: “The Bulgarian Model of Transition to a
Market Economy: Stabilization and Structural Aspects” (1994 г.); „Към икономическа теория на трансформацията” (1999 г.) и „Трансформационният процес: основни аспекти и елементи” (1999 г.). В търсенето на ориентири за извършващите
се трансформационни процеси в българското общество, проф. Леонидов насочва своето внимание към германския модел на социално пазарно стопанство.
Редица негови публикации по това време помагат на научната мисъл на България и на дейците на икономическата политика да се запознаят по-задълбочено
5

Вж. следните публикации: „Алфред Маршал и съвременността” (1990); „Й. Шумпетер и възраждането на неговите идеи” (1993); „За нов прочит на Кейнс” (1991 г.); „Кейнс и кейнсианството”
(2010).

8

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

с теорията и практиката на модела на германската икономика.6 Наред с това,
във фокуса на научния интерес на проф. Ат. Леонидов влизат също въпросите
на структурната адаптация на българската икономика, както във връзка с извършващият се преход от плана към пазара, така и по-късно във връзка с асоциирането на България към Европейския съюз (ключова тук е колективната
монография „Асоциирането на България към ЕС: структурна адаптация на националното стопанство” (1995 г.), в която Ат. Леонидов е един от авторите и
научен редактор на публикацията).
Много важно направление на научния интерес на проф. Леонидов, с което
са свързани най-новите му икономически изследвания, са проблемите на икономическия растеж. Интересът на учения към тази проблематика всъщност не е
нов – една от първите му публикации от 1976 г. е посветена на икономическия
растеж: „Политика на икономическия растеж в развитите капиталистически
страни – теория и практика”. След 1990 г. този интерес се задълбочава и днес
е централен фокус на научните занимания на проф. Леонидов. С това известният учен за пореден път демонстрира отличаващата го особеност да се занимава с най-актуалните и значими икономически проблеми – сега проблемите на
икономическия растеж са във фокуса на съвременната доминираща икономическа теория7 и на съвременната политика. Изследванията на проф. Ат. Леонидов по проблемите на растежа се отличават с всеобхватност: ученият се занимава с теорията, емпириката и политиката на растежа. Важно място в анализите му
на икономическия растеж заема теорията на растежа. Теоретичните обобщения
в научното творчество на проф. Леонидов относно присъствието на проблема
„икономически растеж” в историята на икономическата мисъл обхващат еволюцията на идеите от класическата политическа икономия до ендогенната теория
на растежа (вж. „Теорията на икономическия растеж от А. Смит до П. Роумър”,
2002 г., част 1 и 2). Акцентът в изучаването на теорията на растежа е определено
върху ендогенните теории. Ат. Леонидов е първият в българската икономическа
наука, който в поредица от статии представи задълбочено и компетентно ендогенната теория на растежа като едно от новите теоретични направления в тази
област.8 Разгледани са предпоставките за появата на едногенната теория на растежа, показани са нейните общи страни и различия, в сравнение с неокласическата (модела на Солоу) и неокейнсианската теории на растежа, аналитично е представен модела на П. Роумър, показани са различните изводи, които следват от
едногенната теория по отношение на икономическата политика.
6

7

8

Вж. тук публикациите: „Германският модел на социално пазарно стопанство: основни черти и
елементи” (1997); „Социалното пазарно стопанство: идейно-теоретични аспекти” (1997); „Социалната политика на ФРГ” (1998); „Модерната неолиберална мисъл в Германия за трансформационния
процес” (1999). Централно място в тази тематична област заема монографията на проф. Ат. Леонидов „Ордолиберализъм, социално пазарно стопанство, трансформация”. С., Изд. „ЛИК”, 2000.
Вж.: Младенова, З. Ренесансът на теорията на растежа. Сп. Икономика 21 (Economics 21), бр. 1,
2011.
Вж публикациите: „Ендогенната теория на растежа и основните икономически школи” (2006);
„Ендогенната теория на икономическия растеж”, част 1 и 2 (2006).
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В научното творчество на проф. Ат. Леонидов еволюцията на възгледите в
областта на теориите на растежа е неразривно свързана с емпириката на икономическия растеж. Той внимателно следи и анализира измененията в дългосрочните тенденции на развитие на пазарните икономики, както и факторите, които ги обуславят (публикации като „Икономическият растеж на промишлено
развитите страни: нови черти и дългосрочна динамика на макропоказателите”
(1993); „Нови тенденции в икономическия растеж на САЩ и ЕС: компаративен
анализ” (2004); „Информационна революция, глобализация и икономически растеж” (2001) и други). Интересът и задълбоченото познаване на икономическия
растеж представят проф. Ат. Леонидов като един от водещите макроикономисти в България в периода след 1990 г.
Ат. Леонидов е учен с богато научно творчество и неоспорими и многобройни приноси към българската наука. Той се ползва със заслужен авторитет.
През годините е получавал признания под различна форма за своята компетентност и научните си постижения. През периода 1995-1997 г. е Председател на
Научната комисия по икономическите въпроси към ВАК. През следващия период в течение на години е Председател на СНС по икономическа теория и
макроикономика при ВАК. Член е на редколегии на редица издания. Главен
редактор е на сп. „Икономическа мисъл” в периода 1993-1995 година.
През продуктивния си жизнен път проф. Леонидов участва и в подготовката на докторанти. Неговото влияние върху формирането на цяла плеяда млади
икономисти, които днес са вече утвърдени и известни български учени, е много
по-широко и се дължи на работата му в системата на ВАК, на тесните му връзки
с академичните среди, на дългогодишната му дейност в Икономическия институт на БАН – център за подготовка на квалифицирани кадри за българската
наука. Сега проф. Леонидов продължава тази си дейност като член на Съвета
на Центъра за икономически теории и стопански политики (създаден през 2012
г.) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
Името на проф. Ат. Леонидов е добре познато в Икономически университет – Варна. През последните две десетилетия той е чест гост и активен участник в конференциите, организирани от ИУ. Неговите публикации се познават,
четат и цитират от академичния състав на университета. Особено тесни са
връзките на проф. Ат. Леонидов с кат. ОИТ. Известният икономист участва в
организирани от катедрата научни форуми и дискусии, изготвя рецензии по конкурси за хабилитация на членове на катедрата и други и се ползва с голям
авторитет.
В заключение, не бих могла да не споделя и личните си впечатления от
проф. Ат. Леонидов. Познавам го от дълги години. В течение на десет години
заедно с него бях член на СНС по икономическа теория и макроикономика към
ВАК (2001-2010 г.). Познавам добре неговите публикации, защото считам, че
той се отнася към онези икономисти, всяка публикация на които си заслужава
да бъде прочетена. Бил е мой рецензент в конкурси за хабилитация, за което
съм му дълбоко признателна. Водили сме много разговори по проблеми на на-
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уката, в които са ме впечатлявали неговата ерудиция, информираност, широта
на погледа и обективност. Голямото ми уважение към проф. Леонидов се дължи,
както на неговата компетентност и неоспорими приноси към науката, така и на
неговата етичност, колегиалност и добронамереност. Личното си познанство с
проф. Леонидов считам за голяма привилегия.
Бих си позволила накрая, от свое име и от името на целия академичен
състав на ИУ – Варна, да поздравя проф. Ат. Леонидов с 80-та годишнина и от
сърце да му пожелая още дълги години здраве и творческо дълголетие, за да
реализира проектите, върху които работи.
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СТАТИИ
Econ Lit – L81

ОСНОВНИ ПРОМЕНИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИТИЕТО
НА ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОД
Проф. д-р ик.н. Николинка Сълова
Въведение
През годините на преход към пазарна икономика у нас след 1989 г. се
осъществи бурно развитие на търговията и преди всичко на частната търговия,
благодарение на приватизацията, реституцията и частната предприемаческа
инициатива. Увеличи се бързо и с високи темпове преди всичко броят на търговците и на търговските обекти, а също на заетите лица в търговията, въпреки, че
реализираният стокооборот на дребно намаля по съпоставими цени.
Цел на тази статия е да се изследват основните промени и проблеми в
развитието на търговията в България в годините на преход.
В съвременните условия се повиши ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и като важна фаза на възпроизводствения процес, свързваща производството и разпределението с потреблението, като важна функция на
всички стопански структури, изключително тясно свързана с финансово-кредитната система и паричното обръщение, с личното потребление на населението. В структурата на брутната добавена стойност за страната, през 2013 г. услугите (вкл. и търговията) заемат 64%, при под 10% преди години.
1. Основни промени при развитието на търговията
Основните промени в развитието на търговията са свързани главно с бързото количествено увеличение на ресурсите в нея – дълготрайни материални активи (ДМА), заети лица, брой на търговските обекти за продажби на дребно
(табл. 1 и 2).
Инвестициите в ДМА и придобитите ДМА за страната нарастват и абсолютно (до 2009 г.) и относително и от около 14% през 2000 г., достигат 21-24%
през 2008 - 2011 г., но през 2013 г. намаляват. Това е едно голямо увеличение на
този основен ресурс, свързан с материално-техническата база (МТБ), с обзавеждането и оборудването на търговските обекти, с машините и съоръженията
в търговията. Основен израз на нарастването на ДМА е увеличението на броя
на обектите за продажби на дребно на населението.
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Таблица 1
Инвестиции за ДМА, придобити ДМА и заети лица 1
Показатели
1. Инвестиции в ДМА –
общо в млн. лв.,
в т.ч. търговия и ремонт –
млн. лв.
%
2. Придобити ДМА – общо
в млн. лв.,
в т.ч. търговия и ремонт –
млн. лв.
%
3. Заети лица по
икономически дейности –
общо в хил. бр.
в т.ч. търговия и ремонт –
хил. бр.
%

2000 г.
5409,4

2005 г.
13 262,5

2010 г.
16 218,3

2013 г.
17 397,3

778,4

1 888,4

3 887,2

3 214,0

14,3
4684,3

14,2
11 388,2

24,0
15 552,6

18,5
13 780,1

.

1 650,9

3 287,1

2599,5

3239,2

14,5
3 495,3

21,1
3 550,7

18,9
2 934,9

383,9

479,8

548,9

.

11,9

13,7

15,5

.

Броят на обектите за продажби на дребно нараства от 41 723 през 1990 г.,
на 133 475 (в т.ч. 130 102 магазини) през 2010 г. или увеличение от 3,2 пъти, в
т.ч. магазините – 3,8 пъти, но през 2012 г. има намаление. Такова ускорено количествено увеличение на търговските обекти не е имало през други периоди. В
периода 2000 - 2012 г. магазините за хранителни стоки намаляват от 47 на 38%
от общия брой магазини, а за нехранителни стоки се увеличават от 53 на 62%.
Ще продължат да се развиват и да бъдат конкурентоспособни главно големи и
средни по големина обекти към утвърдени големи търговски вериги и малки
луксозни бутикови магазини по главните и оживени улици на големите градове.
Таблица 2
Брой обекти за продажби на дребно 2
Видове обекти
Общо
верижни индекси
І. Магазини
верижни индекси
1. за хран.стоки
1

2

1990 г.
41 723
100
34 423
100
15 097

2000 г.
100 022
240
98 192
286
45 947

2005 г.
110 384
101
106 564
101
45 888

2010 г.
133 475
107
130 102
108
48 877

2012 г.
129 148
95,3
125 909
95,2
47 248

Изчислено по Стат. справочник. София, НСИ, 2014, с. 41, 127, 175-177; 2013, с. 173-175; 2012, с.
188-191; 2010, с. 107; 2008, с. 60; 116-120; 2007, с. 114-118; 2004, с. 106-110; 2001, с. 98-101 и
Стат. годишник, С., НСИ, 2007, с. 94-95; 2012, с. 103.
Статистически годишник. НСИ, С., 1991, с. 276-277 и Статистически справочник. НСИ, С., 2001,
с. 153; 2007, с. 177-178; 2008, с. 179-180; 2012, с. 195; 2014, с. 181.
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2. за нехран. стоки
3. смесени магазини
ІІ. Будки,лавки,
павилиони
ІІІ. Бензиностанции
ІV. Газостанции

13

15 206
4120
7 300

52 245
.

60 676
.

81 255
.

78 661

.
.

1 830
.

2 858
962

2 766
607

2 684
555

.

Броят на заетите лица в търговията също нараства и през 2010 г. е 549 хил.
броя, което е близо 16% от общия брой на заетите лица в страната (3551 хил.
бр.), при 12% през 2000 г.
Подобри се цялостно мениджмънтът на търговската дейност, особено в
големите търговски вериги и обекти под влияние на навлизане на световни
търговски вериги у нас и засилване на конкуренцията.
Голямото увеличение на броя на търговските обекти у нас през годините
на преход към пазарна икономика не е в съответствие с тенденциите в развитието им в Западна Европа. В страните в Западна Европа през последните над
двадесет години ежегодно намалява броят на търговските обекти, но в същото
време се увеличава размерът на търговската площ в кв. м. общо и съответно
се увеличава търговската площ средно на един обект. Това е резултат на ускорен и траен процес на уедряване и концентрация в търговската мрежа, изграждат се преди всичко големи магазини и търговски центрове и комплекси. Този
процес е силно изразен и в САЩ.
В България до сега се осъществява обратен процес – нараства броят на
търговските обекти, но средната площ на един обект се задържа, тъй като се
устройват преди всичко дребни обекти. Този процес на издребняване и деконцентрация в търговската мрежа у нас е временен и преходен. Той позволи в
търговията да навлязат много търговци със сравнително малка дейност, но,
както показват данните през 2012 г., обектите за първи път намаляват.
Търговията у нас е добра и сравнително достъпна област за предприемачество, тъй като търговските площи на 1000 жители и броят на заетите лица в
търговията на 10 000 жители от населението са по-ниски, отколкото в страните
от Западна Европа. Или търговията и търговската мрежа у нас са все още
недостатъчно развити. Не случайно около 80-90 % от фирмите се занимават с
търговска дейност. Насищането с търговски обекти е недостатъчно, макар броят
им да се увеличава и конкуренцията да се засилва. В търговската дейност може
да се навлезе с по-малък капитал, той има по-бърза обръщаемост, поеманият
риск е сравнително по-приемлив и затова търговията е най-широко поле за частната предприемаческа инициатива у нас. Но вече се прояви ясно основната
бъдеща тенденция – изграждане на големи търговски обекти, комплекси и
търговски центрове и уедряване на търговската мрежа, както е в икономически
по-развитите страни. С навлизането у нас на чуждестранни инвеститори този
процес се проявява по-осезателно.
На фона на увеличението на броя на магазините у нас след 1990 г. – общо
3,8 пъти, то в т.ч. магазините в частния сектор са увеличени над 32 пъти още до
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1999 г. и техният относителен дял се увеличава от 10% на 97% (вж. табл. 3).
Или процесът на приватизация в търговската мрежа на дребно е приключен.
Към частния сектор са включени и обектите на кооперативния сектор, които са
частна групова собственост. Много малко са останалите магазини все още общинска собственост (около 3%).
Таблица 3
Участие на частния сектор в търговията
на дребно в България3 (в брой обекти)

Видове обекти

І. Магазини
1. за хранителни
стоки
2. за нехранителни
стоки
3. смесени
ІІ. Будки, лавки,
павилиони
ІІІ. Бензиностанции

1990 г.
1999 г.
в т.ч. частен
в т.ч. частен
сектор
сектор
общ брой
общ брой
отн.дял
отн.дял
брой
брой
в%
в%
30 423 2 950
9,7
94 183 91 355
97,0
15 097

497

3,3

44 134 43 166

97,8

15 206

778

5,1

50 049 48 189

96,3

4 120

62

1,5

7 300 1 613

22,1

-

.

.

1 749

-

-

1 562

89,3

Структурата на продажбите оказва влияние върху развитието на търговията и структурата на търговската мрежа на дребно (вж. табл. 4).
Таблица 4
Структура в % на продажбите на дребно в България,
в %, по цени на съответната година 4
Видове
1986 г. 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
продажби
Общо
100
100
100
100
100
100
1000
100
1. хранителни
37,0
47,3
39,0
35,4
32,5
33,6
33,3
33,8
стоки
2. нехранителни 63,0
52,7
61,0
64,6
67,5
66,4
66,7
66,2
стоки
3

4

Статистически справочник. С., НСИ, 2001, с. 153-154; Статистически годишник, С., НСИ, 1991,
с. 276-277.
Статистически справочник, С., НСИ, 2014, с. 185; 2001, с. 155; Статистически годишник, С.,
НСИ, 1996 и 1991, с. 275-278.
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Данните от таблица 4 показват, че продажбите на хранителни стоки заемат голям дял (между 33 и 47 %) в общия размер на продажбите на дребно в
годините на преход, което е израз на ниско жизнено равнище, незадоволителни
реални доходи и недостатъчно потребление. В същата насока са и данните за
структурата на общия доход на домакинствата по групи разходи. В общия разход на домакинствата, през 1995 г. разходите за храна заемат 46%, през 1997 г.
– 54%, през 2000 г. – 44%, през 2010 – 37,2, през 2013 г. – 33,2%.5
Високият относителен дял на разходите за храна и на продажбите на хранителни стоки не е свързан с по-добро и здравословно хранене. Напротив, през
годините на преход към пазарна икономика, потреблението на основните хранителни продукти на човек от населението се влоши.
Развитието на търговията зависи в най-голяма степен от развитието на
продажбите.
Оборотът в търговията (табл. 5 и 6) нараства бързо и се промени неговата
структура. Както се разкри, оборотът от продажба на нехранителни стоки нараства по-бързо, отколкото оборота от хранителни стоки. Става ясно също, че
търговията на едро заема много висок дял в общия оборот.
Таблица 5
Оборот в търговията в България6
В млн.лв.
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Сектор търговия – общо, в т.ч.: 22 617 89 373 76 772 80 625 88 941 94 530 98 593
1. Търговия на едро, вкл.
16 741 60 153 52 295 57 211 64 024 67 631 71 215
търговско посредничество
2.Търговия с автомобили,
резервни части, горивни и
2 537 7 830 4 880 4 503 4 902 5 192 4 961
смазочни материали
3. Търговия на дребно и
ремонт на лични вещи и стоки 3 339 21 390 19 597 18 911 20 015 21 707 22 417
за домакинство
Показатели

5

6

Статистически справочник. НСИ, С., 2014, с. 105; 2001, с. 74. Приема се от ЮНЕСКО за признак
на бедност, ако разходите за храна са над 40% от общите разходи на домакинствата, а в страните
от Европейския съюз тези разходи заемат 15-20%.
Статистически справочник. НСИ, С., 2014, с. 185; 2012 , с. 199; 2010, с. 183; 2008; с. 181; 2007, с.
179; 2004, с. 184-185; 2001, с. 158-160 и 2004, с. 186-187. Статистически годишник. 2009, с. 359.
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Таблица 6
Структура на оборота в търговията в България7
Показатели
Сектор търговия – общо, в т.ч.:
1. Търговия на едро, вкл.
търговско посредничество
2.Търговия с автомобили,
резервни части, горивни и
смазочни материали
3. Търговия на дребно
и ремонт на лични вещи и
стоки за домакинството

в%
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
100
100
100
100
100
100
100
74,0

67,3

68,1

71,0

72,0

71,5

72,2

11,2

8,8

6,4

5,6

5,5

5,5

5,0

14,8

23,9

25,5

23,4

22,5

23,0

22,8

Търговията на едро през 2000 г. заема 74% от общия оборот и през последните 6 години до 2013 г. се колебае около 71-72%. Търговията на дребно повишава своя дял в общия оборот на търговията от 14,8% през 2000 г. на 23% през
2010 - 2013 г. Търговията с автомобили и мотоциклети, техническо оборудване
и ремонт намалява чувствително своя дял в общия оборот – от 11,2% през 2000
г. на 5% през 2013 г. Промените в структурата на оборота показват, че с поускорени темпове се увеличава оборотът в търговията на дребно и се намалява
оборотът от търговия с автомобили, резервни части, горивни и смазочни материали, но на фона на високия дял на търговията на едро.
Ако се сравнят приходите и разходите в сектор търговия и ремонт и съставните му дейности, може да се направи преценка в значителна степен за икономическата ефективност на тези дейности (табл. 7 и 8).
Данните от таблица 7 показват, че през периода 2005-2012 г. приходите от
търговска дейност до 2008 г. ежегодно нарастват между 17% и 19%, през 2009
г. намаляват и след това до 2012 г. нарастват отново с 6% - 10%. В същото
време през периода 2005 - 2008 г. разходите за дейността нарастват между 15%
и 19%, през 2009 г. намаляват и след това до 2012 г. нарастват с 6% - 10%.
Ефективността, като съотношение между приходите и разходите (в %), се колебае от 2000 г. до 2012 г. от 102 до 105 лв. приходи на 100 лв. разходи. Или има
колебания, но не са големи, като най-висока е ефективността преди прехода
(1989) и първата година на прехода (1990).

7

Статистически годишник. 2009, с. 359.

Статии

17

Таблица 7
Основни икономически резултати в сектор търговия
и ремонт8 (по тек.цени)

Приходи от дейността

Разходи за дейността

Години
в млн. лв.

верижни
индекси
.

в млн. лв.
1 379

верижни
индекси
.

Ефективност –
приходи на 100 лв.
разходи в лв.
приходи. 100
разходи
109,1

1989

1 504

1990

1 668

110,9

1 525

110,6

109,4

2000

26 813

137,7

26 289

138,4

102,0

2005

54 888

120,2

53 288

119,5

103,0

2006

65 532

119,4

63 173

118,6

103,7

2007

76 600

116,9

72 864

115,3

105,1

2008

91 118

118,9

86 863

119,2

104,9

2009

77 602

85,2

75 892

87,4

102,3

2010

82 674

106,5

81 025

106,8

102,0

2011

90 957

110,0

89 319

110,2

101,8

2012

96 625

106,2

94 391

105,7

102,4

Данните от таблица 8 показват развитието на приходите, разходите и ефективността в трите основни съставни дейности на сектор търговия и ремонт –
търговия на едро, търговия с автомобили, части и горива и търговия на дребно.
До 2008 г. вкл., най-изгодна е търговията с автомобили, после търговията на
дребно и накрая търговията на едро. След това на първо място по ефективност
става търговията на едро – 2010 г., 2011 и 2012 г. Ефективността на търговията
с автомобили и на търговията на дребно значително се снижава през 2010 г.,
като през 2011 г. при търговията на дребно няма положителна ефективност и
разходите превишават приходите и през 2011 г. за целия сектор търговия и ремонт ефективността е най-ниска. През 2012 г. най-изгодна е търговията на едро.
Следователно, след 2008 г., в резултат на кризата, ефективността в целия
сектор търговия и ремонт се снижи чувствително и продължава и през 2012 г.
да е по-ниска от 2008 г., особено по-силно изразено в търговията на дребно.
Това е и в резултат на понижената покупателна способност на населението от
8

Изчислено по Статистически годишник. НСИ, С., 2013, с. 367; 2012, с. 371; 2009, с. 365-366;
2007, с. 395; 2006, с. 395; 1991, с. 294; 1992, с. 220.

9

Изчислено по Статистически годишник. НСИ, С., 2013, с. 367; 2012, с. 371; 2009, с. 365-366; 2007, с. 395; 2006, с. 395; 1991, с. 294; 1992, с. 220.
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задържането и снижението на доходите на домакинствата – задържане или слабо
повишение на заплатите на заетите лица, увеличаване на безработицата, задържане на пенсиите.
При търговията на едро през 2005 - 2008 г. ефективността е под средната
за сектора, а през 2010 - 2012 г. е над средната. Тук абсолютният размер на
приходите и на разходите е най-голям и всеки процент ефективност включва
голям обем приходи. При това и в приходите и в разходите е включена покупната стойност (балансова стойност) на продаваните стоки.
2. Основни проблеми при развитие на търговията
Основните проблеми при развитието на търговията в България могат да
се обобщят главно в следните насоки:
Първо. На фона на голямото количествено увеличение на ресурсите и на
обектите има силно издребняване и деконцентрация при обектите за продажби
на населението, особено през първото десетилетие на прехода. Откриха се много
на брой малки минимаркети и други малки магазини. Докато през 1990 г. средната площ на търговската зала на магазин е 60 кв.м., което е малко, то през
2000 г. спада под 30 кв.м., което е крайно нерационално. През второто десетилетие на прехода започна процес на концентрация с по-ускореното развитие на
супермаркети, хипермаркети, молове, с което качествено се променя МТБ на
търговията и което води до фалит и намаляване броя на част от малките нецелесъобразни обекти.
Подобри се външният вид на обектите – по-красиви и по-привлекателни
фасади, витрини, фирмени надписи, осветление, което да ги отличава от съседните сгради и да привлича погледа и вниманието.
Вътрешният вид на обектите още ще се модернизира – комфортна обстановка чрез повече въздух, светлина, привлекателно оцветяване осветление,
оборудване, блестящи, красиво подредени стоки, отлична хигиена, приветливи
висококултурни и с висока професионална подготовка работници, модерна техника и технология, бързо и културно обслужване, което създава задоволство и
настроение у купувачите и посетителите. Електронизацията и щрихкодирането
на стоките ще съпътстват цялостно търговската дейност, приложението на прогресивни форми на търговия, развитие на редица извънмагазинни форми на търговия и особено на електронната търговия и др.
Броят на заетите лица в търговията ще продължи да нараства заедно с
нарастването на търговските площи, тъй като нашата страна изостава по търговски площи на 1000 жители и търговски работници на 10 000 жители от напредналите страни. Изискванията към оборудването, квалификацията и резултатността в работата на търговските работници ще нарастват. Ще нарастват бързо
изискванията на купувачите и посетителите към качеството на търговското
обслужване. Засилващата се конкуренция ще притиска мениджърите в търговията да правят непрекъснати подобрения.
Второ. Ускорено навлизане у нас на чуждестранни търговски вериги. Това
се отрази благоприятно на модернизиране и повишаване качеството на търговс-
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ката дейност у нас – нови формати, добри технологии, голямо стоково разнообразие, повишаване културата на обслужване. Но печалбите от чуждестранните
вериги основно се изнасят в чужбина към фирмата майка и се използват в чужбина, а в същото време много дребни търговски обекти у нас фалират под влияние на изградените в съседство нови големи обекти. Може да се помисли подобре към предварителните изисквания пред чуждестранните вериги – да инвестират у нас голяма част от получените печалби. Същевременно големите
търговски вериги оказват силен натиск и диктат върху българските производители на потребителски стоки за ниски цени на доставките и плащане на редица
такси и така изземват част от възможната им печалба, или преструктурират
печалбата между производители, търговци на едро и търговци на дребно.
Трето. Националният капитал в търговията е малък и раздробен, което го
прави недостатъчно конкурентоспособен. Същевременно перспективни са средните по големина, така наречени удобни магазини, главно за хранителни стоки,
което представлява поле за прилагане на националния търговски капитал. Тези
обекти могат да бъдат по-успешни, ако са уедрени в големи търговски вериги,
а не функционират като отделни самостоятелни търговци.
Четвърто. Търговията на едро, вкл. търговското посредничество, заема
много висок относителен дял в оборота общо на търговията в България – през
последните 15 години е между 67 и 74%, което включва и потребителски и
индустриални стоки. Това означава, че участват много посредници и има много
препродажби в търговията на едро, което увеличава звенността и разходите
при стокодвижението. Това оскъпява стоките и не отстранява все още недостатъчната конкуренция.
Пето. Заетите лица в търговията абсолютно и относително нарастват и
за 10 години повишават своя дял от 12 на 16% от всички заети, но имат под
средното равнище образование и заплати. Те имат нужда от по-висока квалификация – по-високо образование, по-голям опит, по-голямо стимулиране, погъвкава, вкл. почасова заетост, облекчаване условията на работа и други грижи
и изисквания, с оглед по-висока производителност на труда и по-висока култура
на търговското обслужване.
Заключение
Следователно, при съвременните условия на преход към пазарна икономика в България, най-характерна особеност на търговията е нейното бурно развитие, значително повишаване на относителния й дял в брутния вътрешен продукт, голямо увеличение на броя на обектите за търговия на дребно, смяна на
формата на собственост и превръщането на търговията в преобладаващо частна търговия (97% от броя на обектите за търговия на дребно). Тези процеси са
положителни; неблагоприятно е издребняването на търговската мрежа, но доскорошното преди всичко количествено увеличение на обектите, преминава вече
в качествено усъвършенстване, включително уедряване. Още от сега, обаче, е
ясно, че се полагат усилия за подобряване използването на търговските обекти,
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тъй като при нарастване броя на обектите около 3 пъти, броят на заетите лица
в търговията нараства 1,5 пъти. В развитието на търговията има и други положителни страни, които конкуренцията и силните икономически интереси осигуряват – подобряване на външния и вътрешния вид на търговските обекти, засилена реклама, по-добро формиране и управление на стоковия асортимент, повисока култура на търговското обслужване. Със засилване на конкуренцията
ще се увеличават тези и други положителни тенденции в развитието на търговията. На фона на тези положителни страни в развитието на търговията, следва
да се има предвид (както вече се посочи), че развитието на търговията по
търговски площи в търговската мрежа на дребно на 1000 жители от населението изостава чувствително от постиженията в развитите западноевропейски страни. Следователно, с развитието на икономиката, доходите и потреблението на
населението, в бъдеще още по-ускорено ще се развива вътрешният пазар и търговията.
ESSENTIAL CHANGES AND I SSUES OF THE DEVELOPMENT
OF TRADE IN BULGARIA IN THE YEARS OF TRANSITION
Prof. Dr Ec. Sc. Nikolinka Salova
Abstract
In the light of the theory there is studied the development of trade in Bulgaria in the years
of transition to market economy after 1989 – the development of investments, TFA and the
persons employed, the number of retail outlets, the turnover in trade by volume and structure,
the receipts, costs and efficiency.
Keywords: trade, transition, resources, investments, TFA, employed persons, sales,
turnover, revenues, costs, efficiency.

22

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

Econ Lit – М400

РОТАЦИЯ И НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
Доц. д-р Слави Генов
Въведение
Въпросът за независимостта на одиторите и качеството на одиторските
услуги става особено актуален в САЩ през 2002 г., в резултат на корпоративните скандали с Enron и WorldCom. Качеството на одиторските услуги е особено
актуален въпрос и за България, в резултат на проблемите, възникнали с КТБ.
При осъществяване на независим финансов одит Регистрираните одитори
спазват етични принципи, които oпределят професионалното им поведение и
отговорности. Едни от най-важните принципи са:
- независимост – необвързаност на регистрираните одитори, включително чрез своите съдружници и персонал, с проверяваното предприятие,
неговите ръководители или свързани с тях лица в материален, личностен или друг аспект;
- обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, конфликт на интереси или друго влияние, което да попречи на реалната преценка на одитора.
Ротацията на одиторите е един от възможните варианти за постигане в поголяма степен на независимост и обективност.
Тази статия има за цел да се разгледа връзката между ротацията на одиторите и независимостта и да се оценят новите постановки, свързани с одиторските практики в рамките на Европейския съюз.
Ротация на ключовия одитор, според Закона на Sarbanes-Oxley
Въпросът за ротацията на одиторите става особено актуален в САЩ през
2002 г., с приемането на Закона на Sarbanes-Oxley, който е в отговор на корпоративните счетоводни скандали с Enron и WorldCom. Съществуват две разновидности на ротацията:
- на ключовия одитор (този,който е отговорен за одита);
- на одиторското предприятие.
Законът на Sarbanes-Oxley предвижда ротация на ключовия одитор (key
audit partner) да се извършва на 5 години. (Sarbanes-Oxley Act, 2002, Sec. 203).
Подобно изискване приема и Европейският съюз през 2006 г. с Директива 2006/
43/ЕС.1(Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 2006,
чл. 42, т.2) Директивата се реципира от България през 2010 г. с изменение на
1

Държавите-членки гарантират, че основния/те партньор/и по одита, който/които отговаря/т за
извършването на задължителен одит изпълняват поред задължението за одитиране в максимален
срок с продължителност от седем години от датата на назначаване и да му/им бъде разрешено да
участва/т в одит на одитираното дружество след срок от най-малко две години.
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Закона за независимия финансов одит (ЗНФО): „Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одиторът, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в
продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие.” Посоченото изискване „се прилага за одитни ангажименти за годишни финансови отчети, съставени след 31.12. 2008 г.” (Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, пар. 27 от Преходни разпоредби), т.е. първият ротационен период изтича с одита за 2013 г. (вж. още Становище на УМС – ИДЕС)
Законът регламентира само ротацията на отговорния за одита ключов одитор. Нерешен остава въпросът свързан с ротацията на одиторските предприятия.
Правила за ротация в Германия
Подобни правила за ротация се срещат и в други Европейски държави.
По-задълбочено наблюдение на немската нормативна уредба показва и някои
разлики. Според Търговския закон в Германия (Handelsgesetzbuch HGB), одиторът няма право да поема отговорност за одита на предприятия от обществен
интерес в повече от седем случая („in sieben oder mehr Fällen“) освен ако не са
минали две години от последния одит. (HGB, 2014) Формулировката „седем
пъти“ е водила до неясноти в немската одиторска практика, тъй като от нея не
става ясно дали поемането на отговорност за одитите на индивидуалния отчет
и на консолидирания отчет на едно и също предприятие (предприятие-майка)
трябва да се разглеждат като два отделни случая на поемане на отговорност. В
резултат на това, Съветът към Бундестага (Bundesrat) излиза с решение, според което в Германия се прилага Европейската практика и под понятието „случаи“ се имат предвид седем поредни години.
Критичен анализ на мненията по отношение на ротацията
По отношение на задължителната ротация на ключовия одитор (този, който е отговорен за одита) обичайно се наблюдава консенсус и почти всички автори приемат нейната необходимост.
Важно е да се отбележи, че няма единодушие по отношение приемането
на ротацията на одиторските предприятия. Според мненията на едни автори, тя
трябва да се извършва задължително, защото ключовите одитори следват процедурите и политиките на одиторското предприятие и могат да бъдат под натиска му (в ущърб на независимостта). Във връзка с това основните тези могат да се групират, както следва:
• Ротацията подобрява качеството на одиторските услуги и води до намаляване на одиторския риск.
• При периодична смяна на одиторите се ограничава фамилиарността между одиторите и служителите на клиента, което води до по-голяма независимост.
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• Предпоставка за подобряване на качеството е възможността за „нов и
свеж поглед“ върху финансовите отчети на клиента, както и факта, че
одиторското предприятие е наясно, че следващият одитор ще открие
неговите грешки.
• Задължителната ротация ще подобри качеството на одиторските услуги чрез увеличаване на конкуренцията.
Съществува и друга група автори, които са на мнение, че задължителната
ротация не е необходима, защото ограничаването на мандата на ключовите
одитори (без смяна на одиторското предприятие) постига много от ползите и то
без допълнителни разходи.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) също е против
ротацията на одиторските предприятия. Основните аргументи на AICPA против задължителната ротация на одиторските предприятия се основават на виждането, че тя:
• увеличава разходите и ресурсите, свързани с одита – което е логично,
тъй като одитът за първи път изисква повече време за придобиване на
разбиране за предприятието, а тези разбирания и знания са вече натрупани от предишния одитор;
• ограничава институционалната специализация и опит и води до влошаване на качеството на одита и увеличава одиторските грешки;
• намалява стимулите за подобряване на ефективността и качеството на
одитите; одиторите обичайно се стремят да подобрят ефективността и
качеството, за да запазят клиента по-продължително време, но със задължителната ротация този стимул става по-малък;
• обуславя трудности за своевременното приключване на одита;
• подкопава ролята на одитните комитети. (AICPA Letter, 2011)
Най-общо може да се каже, че според AICPA задължителната ротация
увеличава разходите и намалява качеството на одита, а съществуващите регулации са достатъчни за осигуряването на необходимата независимост.
Според тези, които са против ротацията, независимостта на одиторските
предприятия се постига чрез изискванията за одитни комитети, публичен надзор, ротация на ключови одитори и ограничаване на неодитните услуги, които са
въведени по-рано. Затова, според тях, не е необходимо да има и ротация на тези
предприятия.
Друг спорен момент по отношение на качеството на одиторските услуги
представлява конкуренцията. Поддръжниците на ротацията приемат, че тя подобрява качеството на одитите. Според противниците на ротацията, увеличаването на конкуренцията не води до усъвършенстване, а до намаляване на одиторските възнаграждения, което предпоставка за влошаване на качеството.
Основателно е да се твърди, че представените аргументи за и против задължителната ротация не са еднозначни. Те могат да се тълкуват по различен
начин. Затова е подходящо изследването да се основава на съществуващата
практика в държави, които са приели правила за ротация.
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Актуално развитие на правилата за Ротация
В ЕС, с оглед постигане на по-голяма ефективност, ефикасност, обективност и независимост на 17.06.2014 г. влязоха в сила преразгледаната директива
и регламент относно реформата на одита. Те засягат предприятия от обществен интерес Public Interest Entities (PIEs). Предвижда се разделяне на одит и
консултантски услуги (black list). Очаква се пазарът на одиторските дружества
(Wirtschaftsprьfungsgesellschaften) да се преподреди през следващите няколко
години2 (ReuЯ,2014).
На 13.10.2010 г. бе публикувана Зелена книга от комисар Барние, озаглавена “Одитна политика: Уроци от кризата”. След процес на интензивни консултации, през ноември 2011 г. Европейската комисия прие две законодателни предложения: регламент “относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес” и директива за изменение на сегашната “Директива относно задължителния одит на годишните финансови отчети и консолидираните годишни финансови отчети”. След дълги
преговори, на 17.12.2013 г. между законодателните органи на ЕС, Европейския
парламент, държавите-членки на ЕС и комисията на ЕС е постигнат компромис. На 21.01.2014 г. Европейският парламент прие окончателен регламент и
директива. На пленарното заседание на Европейския парламент на 03.04.2014 г.
и на Съвета на министрите на 14.04.2014 г. съответните текстове са приети.
Приетите нормативни актове следва да се прилагат 20 дни след публикуването
им в Официалния вестник на Европейския съюз – 27.05.2014 г., така, че датата
на влизане в сила е 16.06.2014 г. След влизането в сила на директивата се извършва приемане и в националното законодателство.
„Регламентът се приема съвместно от Съвета на Европейския съюз и
Европейския парламент или само от Европейската комисия и представлява общ
по характер акт, който е задължителен в своята цялост. За разлика от директивите, които са адресирани до държавите-членки и решенията, чиито адресати
са ясно определени, регламентите се отнасят за всички. Те се прилагат пряко,
т.е. създават право, което се прилага непосредствено във всички държави-членки
подобно на националните закони, без да е необходима допълнителна намеса от
страна на националните власти.“ (European commission, 2014).
Европейската директива може да бъде адресирана до една, няколко или всички държави-членки и целите, които определя, трябва да се постигнат със средства
по избор на съответната държава. Постановените в нея принципи произвеждат действие по отношение на гражданите едва когато националните законодателни органи
приемат акт за нейното транспониране във вътрешното право. По този начин националните закони се адаптират спрямо определените в директивата цели.
Предвижда се „краен срок за транспониране в националното законодателство: Държавите-членки разполагат с известна свобода на действие по отношение на срока, позволяваща им да се съобразят с националните особености.
2

Твърдението важи най-вече за Германия.
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Транспонирането трябва да се осъществи в определения от директивата срок.“
(European commission, 2014).
Европейската директива трябва да се прилага най-късно от 16.06.2016 г. В
случай на забава или непълно транспониране, може да бъде започната наказателна процедура за нарушение. Разпоредбите на регламента са в сила от датата на влизане в сила, т.е. 16.06.2014 г.
Основните промени в съществуващата директива относно задължителния
одит се отнасят до:
• отмяна на избирателното право държавите-членки да ограничат дефиницията на предприятията от обществен интерес до публично търгуваните дружества (Public Interest Entities, PIE);
• промяна и разширение на регламентите за създаване на одитни комитети и задачите на предприятията от обществен интерес;
• корекции на правилата за обективност и професионална независимост
на одитора, както и за общата организация на одиторите и за одиторските дейности;
• системи за осигуряване на качеството, редица конкретизации и изисквания, отнасящи се до санкционирането на одиторите;
• нов механизъм за приемане на Международните одиторски стандарти в
Европейския съюз;
• публикуване на резултатите от одита и допълнителните справки за комисиите по вътрешен одит.
Ключовите разпоредби в регламента се отнасят до задължителния одит
на предприятия от публичния интерес. Най-важните области се отнасят до:
• ограничаване на неодитните услуги при одит на предприятие от обществен интерес, по-специално въвеждането на списък на забранените, несвързани с одита услуги;
• първоначалното въвеждане и регулиране на задължителна ротация, както и подробно описание на процеса на подбор на одитор;
• професионален надзор над задължителните одитори и одиторските дружества от европейските органи;
• създаването на нов надзорен орган – Комитет за европейски одитeн
надзор (орган с широко обхватни правомощия).
Нови правила за задължителна ротация
По силата на член 17 от регламента, основно правило е, че компаниите от
обществен интерес трябва да сменят техните одитори след максимум 10 години. Въпреки това, държавите-членки имат възможност да съкратят този период на ротация. Компаниите могат да избират и по-дълъг цикъл на ротация, отколкото е основното правило и това зависи от съответното решение на държавите-членки, свързано с прилагането му.
Съгласно регламента, във всяка държава-членка може периодът от 10години да се:
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• увеличава до максимум 20 години, ако след първите 10 години на одита
се направи публично събиране на оферти;
• удължи до максимум 24 години, ако след първите 10 години, повече
одитори (например, в рамките на съвместен одит (Joint Audit) извършат
одита.
За задължителната ротация има специални преходни правила. Съгласно
текста на регламента, те ще доведат до следните последствия :
• Ако одиторът на 16.06.2014 е повече от 20 години одитор на дружество
от обществен интерес, компанията трябва да смени одитора след 6 години, т.е. крайният срок за първата задължителна ротация трябва да
приключи на 16.06.2020 г., в резултат на което след 16.06.2020 г. той не
може да бъде преизбран.
• Ако одиторът на 16.06.2014 г. е бил одитор през 11 или повече години, но
по-малко от 20 години, компанията трябва да смени настоящия одитор
след не по-късно от девет години, т.е. първата задължителна ротация
приключва на 16.06.2023 г., в резултат на което одиторът след 16.06.2023
г. не може да бъде повече преизбиран.
• За случаите, в които одиторът на 16.06.2014 г., е бил одитор на предприятие от обществен интерес през по-малко от 11 години, няма обособени
преходни правила, прилага се Регламента с общите правила за ротация.
(Deloitte, 2014)
Изследване на най-големите немски борсовопредставени предприятия
показва, че 24 от 30-те DAX компании възлагат одита си към 31.12.2012 г. от
най-малко 20 години на едно и също одиторско дружество. (Herbers, 2014, s.
183-188)
Най-късно през 2020 г. тези предприятия трябва да извършат ротация.
(Reuß, 2014).
Очаква се въвеждането на външната ротация да доведе до преструктуриране на пазара за одит услуги в Германия. В България няма подобно изследване на одиторската практика. Затова и не могат да бъдат направени изводи за
това какви последици ще има въвеждането на външната ротация върху пазара
за одитни услуги в България.
Съществен е и въпросът дали външната ротация на одиторите елиминира
задължението за ротация чрез смяна на отговорния одитор.
Паралелно със задължителната ротация на одиторите остава и смяната
на отговорния одитор (т.нар. ключов одит партньор) след максимално 7 години.
Увеличава се „cooling off“ периодът от две на три години между напускане на
служителя и неговото наемане.
По наше мнение, безспорно е, че ротацията е един от важните елементи за
осигуряването на независимостта на одиторите, а оттам е важна за качеството
на одиторските услуги.
По отношение на задължителната ротация на ключовия одитор ние приемаме нейната необходимост, поради това, че тя осигурява „нов и свеж поглед“
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върху финансовия отчет, но не може изцяло да гарантира независимостта, тъй
като съществува зависимост в рамките на политиките, възприети от одиторското предприятие.
Ротацията на одиторските предприятия има положителни и отрицателни
страни. Най-съществените положителни страни са, че води до намаляване на
одиторския риск, ограничава фамилиарността между одиторите и служителите
на клиента и подобрява качеството на одиторските услуги. Като отрицателни
страни могат да се посочат: увеличаване на разходите, свързани с одита, ограничаване институционалната специализация и опит, увеличаване на одиторските грешки, загуба на разбирания и знания, натрупани за предприятието, намаляване на стимулите за подобряване на ефективността и качеството на одитите и
възможност за несвоевременното приключване на одита.
Като вземем предвид посочените по-горе положителни и отрицателни страни и досегашната практика в страната, считаме, че за България по отношение
на ротацията са най-приемливи следните законови регламентации, съгласно член
17 от регламента:
1. Компаниите от обществен интерес трябва да сменят техните одитори след
максимум 10 години, като се запази правилото за смяна на ключовия одитор; или
2. Като се има предвид икономическата криза и икономическата обстановка в страната, компаниите от обществен интерес трябва да сменят техните
одитори след максимум 5 години, като се запази правилото за смяна на ключовия одитор. Компаниите могат да избират и по-дълъг цикъл на ротация, но не
по-дълъг от 10 години, при условие, че на петата година от одитния ангажимент
се извърши съвместен (Joint Audit).
Заключение
С въвеждането на външната ротация се цели противодействие на опасността от фамилиарност или пазарна концентрация. Въпреки това, задължителната външна ротация не води пряко до възлагане на одита на дружества извън
,,големите четири‘‘ (Big four). Под въпрос остава и дали външната ротация
води до по-добро качество на одита или по-скоро носи със себе си загуба на
знания за предприятието и неговите структури (Wissenslücken). За да се постигне целта за отваряне на структурите в пазара на одиторски услуги и да се намали загубата на знания, следва да се обърне внимание на външната ротация в
комбинация със съвместния одит. (Datev, 2014) В тази връзка се предлагат две
възможни решения за България:
- Компаниите от обществен интерес трябва да сменят техните одитори
след максимум 10 години, или
- Компаниите от обществен интерес сменят техните одитори след максимум 5 години или по-дълъг цикъл на ротация, но не по-дълъг от 10
години, при условие, че на петата година от одитния ангажимент се извърши съвместен одит.
- Запазват се правилата за смяна на ключовия одитор.
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ROTATION AND INDEPENDENT FINANCIALAUDIT
Assoc. Prof. Dr Slavi Genov
Abstract
Rotation is a means for ensuring independence in performing financial audit and is a
fairly debated theme in EU countries. There are presented the rules on rotation in Bulgaria and
are discussed arguments pro and con its introduction for the audit firms. There are summed up
the most topical changes in this respect, in view of the fact that after 2016 it is for the first time
that there is to be conducted a rotation of these enterprises within the EU. There are proposed
the possible scenarios – according to the author – for the change of the auditor-in-charge and
the rotation of audit firms.
Keywords: independent financial audit, rotation, directive, regulation.

30

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

Econ Lit –К310

СПЕЦИФИКА НА НОВИТЕ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ПРИ
ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Доц. д-р Андрияна Андреева
Въведение
Пазарът на труда в България в годините след реализираното членство на
страната ни в Европейския съюз е много динамичен. Тази тенденция, в съчетание с бурното технологично развитие на обществото и коренната промяна в
начина на производство в световен мащаб, налага адекватна реакция на българския законодател. Това е една от основните причини за нормативните изменения в трудовото ни законодателство, в което все повече се наблюдава процес на
„одоговаряне“. С измененията и допълненията в Кодекса на труда (КТ) от март
2014 г. в глава XI „Професионална квалификация“ беше направен опит за осъвременяване на трудовоправната материя в сферата на професионалната квалификация. Промените в уредбата отразяват важността на въпросите, свързани с
професионалната квалификация на работниците и служителите. Това е част от
тенденцията, наложена в рамките на Европейския съюз и налага вземането на
незабавни мерки на различни нива, с цел конкутентоспособност на българските
работници и служители, както на националния, така и на международния (и поконкретно) пазар на труда. В основата на този процес, свързан с повишаване на
професионалната квалификация, стои Лисабонската стратегия от 2000 г. за изграждане на „общество, основано на знанието“ и на „учение през целия живот“.
Професионалната квалификация е била оценена по своята важност от
българския законодател при приемането на КТ от 1986 г. и това проличава от
обособяването на нормите в самостоятелна глава „Професионална квалификация“. В тази редакция на закона с императивни норми са въведени двустранни
задължения за страните по трудовото правоотношение, с цел постоянно поддържане на професионалната квалификация, съобразно изискванията на изпълняваната работа и потребностите на предприятието (чл. 127, т. 9, чл. 132, т. 6 КТ
ред. 1986 г.) (Мръчков, В. 2010).
Необосновано прибързано тези норми са отменени в началото на прехода
(ДВ, бр. 100 от 1992 г.), като проява на разширяване свободата на договаряне
на страните. По тази причина в периода до приемането на България в Европейския съюз трудовото ни законодателство, в частта си относно професионалната
квалификация се оказа в един своеобразен вакум, несъответстващ на процесите и тенденциите в европейската общност. Непосредствено след реализираното членство на страната ни в евросъюза са приети разпоредби в КТ – чл. 228а,
чл. 228б, с които се възстановяват задълженията на страните по трудовото
правоотношение, относно нивото на професионалната квалификация – задълже-
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ние за работодателя да осигурява условия за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите и насрещно задължение на работниците и служителите за поддържане на професионалната им
квалификация в съответствие с характера на изпълняваната работа.
Еволюцията в нормативната уредба на професионалната квалификация се
свързва и с наблюдаващия се процес на „одоговаряне” на трудовото право.
Адаптивността на правният институт договор, приспособимостта му в различна правна среда, както и способността му да урежда обществени отношения от
различен вид посредством „свободата на волята„ на страните е причина той да
се използва от законодателя в различни сфери.
Предмет на това изследване са договорите, в зависимост от спецификата
в техния предмет, а именно: трудов договор с условие за обучение по време на
работа (чл. 230 - 233 от КТ), трудов договор с условие за стажуване (чл. 233б 233в от КТ).
Във връзка с това целите на настоящото изследване са:
1. Да се изведат в систематизиран вид новите видове трудови договори
(ТД), свързани с професионалната квалификация на работниците и служителите.
2. Чрез правния анализ да се подпомогне прилагането им, като се обвърже
тяхната уредба с общата регламентация на института на трудовия договорглава V „Възникване и изменение на трудовото правоотношение“, раздел I „Трудов договор“ от КТ.
I. Развитие на договора в трудовото право
Еволюционното развитие на договора в трудовото право е обусловено от
протичащите обществени процеси и съответните им обществени отношения.
Развитието на института на трудовия договор в България има своята историческа периодизация, която е с белези, съответстващи на отделните икономикоисторически стадии от развитието на страната ни. Тези процеси, освен повлияни от вътрешни фактори, са обусловени и от протичащите световни (и и поконкретно, европейски) процеси.
Условно периодите в развитието на трудовия договор могат да се изведат
по следния начин:
а) Капиталистически период – след освобождението на България
през 1878 г. до 1944 г. В началото на периода за този правен институт няма
специална законова уредба, като неговата регламентация се извлича от чл. 386
– 402 на ЗЗД от 1892 г. Посредством т.нар. „договор за наем на лица, за да
работят за потреба на другиго“ (чл.386, т. 1 от ЗЗД) се създава основата за
бъдещото развитие на трудовия договор. По-късно, през 1936 г., е приета Наредба-закон за трудовия договор, съдържаща законовата му дефиниция, сключване, действие, права и задължения на страните и съответно – прекратяването
му. През същата година е приета и Наредбата-закон за колективния трудов
договор и трудовите конфликти. Това са основните източници на трудовите договори през този период.(Ошанов, 1936; Сталев, Ж., Л. Радоилски, 1948)
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б) Социалистически период – след 1944 г. до 1989 г. Периодът е
повлиян от навлизащите нови за България обществени отношения, както в политически, така и в икономически аспект. Развилите се до този момент капиталистически основи на икономиката в страната са сринати, утвърдени международни принципи са заменени с нови. През този етап вътрешен източник на трудовите договори е Кодексът на труда от 1951 г1. Нормативната уредба, както
на индивидуалния, така и на колективния трудов договор, е минималистична и
се свежда до определяне на мястото и характера на работата (чл. 15 от КТ от
1951 г., отм.) при първия вид и разглеждането му като средство за изпълнение и
преизпълнение на плана (чл. 9-14 КТ от 1951 г., отм.). Кодексът на труда от
1986 г. (в неговата първоначална редакция) регламентира по сходен начин мястото и ролята на трудовият договор.
в) Съвременен етап на демократично развитие на България в условията
на пазарна икономика. Тенденцията в развитието на трудовото законодателство
през този период и особено в последните десетилетия е с ярък акцент върху
договорите. Не случайно в правните среди се говори за процес на „одоговаряне“ в трудовото право. Този процес намира конкретно проявление и в нарастване на видовото разнообразие на трудовите договори, съответно на трудовите
правоотношения, които те пораждат. В тази насока законодателните промени в
българското трудово право не са изолирано явление, а процес, обусловен, както
от социално-икономическите потребности на пазара на труда в страната, така
като продължение на европейския процес в рамките на ЕС.
Тези условни етапи в развитието на института на трудовия договор показват не само еволюцията в неговото развитие, но и разкриват потребността от
доброто познаване на отделните видове трудови договори, с цел правилното им
използване на практика.
Законовата уредба, регламентираща видовете трудови договори, не е систематизирана в завършен вид в КТ, а е разпръсната на различни места: глава V
– „Възникване на трудовото правоотношение“, раздел I „Трудов договор“, раздел IX „Допълнителен труд по трудов договор“, където се съдържа основната
част от видовото разнообразие на трудовите договори, но наред с това, разпоредби са включени и в други части от КТ, посветени на различни трудовоправни
институти, например глава ХІ – „Професионална квалификация“, глава XII –
„Трудово възнаграждение“, раздел III – „Допълнителни и други трудови възнаграждения“. Мотивацията на законодателя за включването на отделните видове
трудови договори на различни места може да се обвърже със спецификата на
съответната материя, с която е направен опит да кореспондира и конкретния
трудов договор. Тази разпокъсаност в нормативната материя на правния институт – трудов договор и различните аспекти от неговото видово разнообразие,
създава трудности за издирване на приложимата материя и за адекватното й
1

В този период България, като член на МОТ, е ратифицирала множество конвенции, вкл. и в
сферата на трудовите договори, но авторът разглежда приоритетно вътрешната нормативна
уредба, приета от българския законодател.
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тълкуване посредством специфични правни прийоми. Отнасяйки се систематично от законодателя към правни институти, различни от трудовия договор,
отделните специфични видове договори по-трудно се интегрират както доктринално, така и в практиката, в класификацията на видовете трудови договори.
Това налага и детайлното им изследване и обобщаване в трудовоправната доктрина, с оглед определянето на общ за отделните групи класификационен признак, по които те се систематизират. Посредством това, от една страна, се
създава система на видовете трудови договори, обединени на основата на единния правен институт – трудов договор, но отразявайки спецификата на „съдържанието“, което в отделните си компоненти обуславя видовото разнообразие.
II. Специфика на новите видове трудови договори
в сферата на професионалната квалификация
Класификационната група трудови договори е израз на модернизацията на
трудовото ни законодателство в сферата на професионалната квалификация –
това са трудов договор с условие за обучение по време на работа (чл. 230 - 233
от КТ) и трудов договор с условие за стажуване. Целта на тези договори е
подкрепа на работниците и служителите в тяхното обучение и едновременно с
това, адаптивност на работодателите за посрещането на предизвикателствата,
породени от комплекса фактори глобализация и застаряването на българското
население.
С промени в разпоредбите, регламентиращи договора за ученичество,
същият е преимeнуван на „трудов договор с условие за обучение по време на
работа“ (загл. изм. ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишно наименование договор за
ученичество). Нормативната уредба на този трудов договор се съдържа в разпоредбите на чл. 230 - 233 от КТ.
Правната същност се извлича от легалното наименование, а именно това
е трудов договор, за който освен специфичната уредба (чл. 230 - чл. 233 от КТ),
на общо основание се прилагат всички норми от общата уредба на института
трудов договор – относно реда и формата за сключване, права и задължения на
страните и др. Това изрично е предвидено в разпоредбата на чл. 233 от КТ2. От
общите разпоредби и съобразно изискването на чл. 62, ал. 1 от КТ следва, че
трудовият договор с условие за обучение трябва да бъде сключен в писмена
форма. За неговото сключване се подава уведомление в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)3. Спецификата на този договор е в резултата, който се цели с него, а именно с него
работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на
работата по определена професия или специалност, а обучаемият – да я усвои.
2

3

Чл. 233. (Изм. ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. ДВ, бр. 27 от 2014 г.) За отношенията между страните
по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово
законодателство.
Съгласно Наредба 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по
чл. 62, ал. 5 от КТ по Приложение 1 към чл. 1, ал. 1 този договор се регистрира с код 14.
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Законодателят в изрични разпоредби регулира максималната продължителност на срока (чл. 230, ал.2 от КТ) и минималното възнаграждение (чл. 230,
ал. от 4 КТ ) при този договор. Договорът за обучение е срочен договор, като
времетраенето на обучението не може да бъде повече от 6 месеца, освен в
случаите на обучение чрез работа (дуално обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. От анализа на тази норма се прави извод, че в общия случай срокът на договора е с
горна граница до 6 месеца, като такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може да се
сключва само веднъж. Въвеждането на този срок от законодателя е свързано с
комплексни причини. На първо място, срокът е оптимален с оглед на знанията,
които следва да получи работникът или служителят свързани с неговата професионална квалификация. На второ място, срокът кореспондира с трудовото възнаграждение по време на обучението – за този период обучаемият получава трудово
възнаграждение, според извършената работа, но не по-малко от 90% от минималната работна заплата, установена за страната. Очевидно целта на законодателя е била срокът на договора да служи като своеобразна гаранция срещу злоупотреби от страна на работодтелите, които да спестяват от трудово възнаграждение посредтвом сключването на поредица от договори за обучение.
Относно срока на договорът закона въвежда изключение, при което времетраенето може да надвишава максималната граница от 6 месеца, в случаите
на т. нар дуално обучение. В тази хипотеза нормата на КТ е бланкетна, като за
допълването £ се прилага Законът за професионалното образование и обучение
(ЗПОО). По смисъла на този специален закон, съгласно чл. 5, ал. 4, професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа
(дуално обучение). Обучението чрез работа (дуално обучение) е форма на партньорство между професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко работодатели, която включва:
• практическо обучение в реална работна среда,
• обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение.
В специалния закон законодателят е предвидил и норми относно организацията на обучение чрез работа (дуално обучение), които кореспондират с нормите на КТ. Новата разпоредба на чл. 17а, ал. 1 от ЗПОО предвижда, че това
обучение е специфична форма на професионално обучение за придобиване на
професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство,
включително въз основа на договор между институциите по чл. 5, ал. 4 от ЗПОО
и един или няколко работодатели.
В заключителната фаза на действието на договора резултатът от обучението по договора по чл. 230, ал. 1 се установява чрез изпит на обучаемия,
който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. При обучение за придобиване на професионална квалификация, изпитът се провежда
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при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
При успешно полагане на изпита, на обучаемия се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения. При обучение за придобиване на професионална квалификация, резултатите от обучението се удостоверяват при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Практиката в приложението на нормата поставя въпроси, свързани с качеството на обучението и горната граница, предвидена в момента по общата хипотеза, на 6 месеца. С цел по-голяма гъвкавост на работодателите е добре
законодателят да предвиди отделни хипотези на изключения от горната граница на срока, които да са съобразно изискванията и спецификите при отделните
професии. (Богомилова, Ж. Трудов договор с условие за обучение по време на
работа. Труд и право, бр. 10, 2014, с. 14).
Нов трудов договор, предвиден с допълненията в КТ през м. март 2014 г. в
глава XI „Професионална квалификация“, е договорът за стажуване.
Правната му уредба се съдържа в чл. 233 б-в в КТ. С включването на този
нов вид трудов договор в системата на трудовите договори в КТ, техният брой
достига 19, което е още едно потвърждение за засиления процес на „одоговаряне“ на трудовото ни право. С този нов вид законодателят цели да се регламентира нормативно договор, пряко насочен към младите хора, завършили своето
средно или висше образование, но без трудов опит4. Проблематиката преди
въвеждането на този вид трудов договор се свързваше с факта на негативно
отношение от страна на работодателите и съответно – отказ за приемане на
работа, на млади хора с образование, съответстващо на длъжността, но без
професионален опит и трудов стаж. Тази неконкурентост на младите хора на
пазара на труда е една от причините за неблагоприятната тенденция на висока
младежка безработица в България и в ЕС. Към пакета мерки, разработени на
европейско ниво, е относима и Препоръка на ЕС към държавите-членки да разширят приложението на стажанския договор във вътрешните си законодателства. Видно от систематичното място на този договор, в глава XI „Професионална квалификация“, непосредствено след трудовия договор с условие за обучение по време на работа, законодателят извършва логично продължение и дообогатяване на видовете трудови договори, свързани с „обучението“ и неговото
надграждане. Предвид избора на това систематично място за нормативната
регламентация на двата договора, може да се направи изводът, че целта на
законодателя е била пряко свързана с повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите. Но това не оправдава нарастващaта
нормативна несистематизираност в подредбата на видовете договори. Именно
тя е една от причините за практическите затруднения в приложението на иначе
богатото разнообразие от видове трудови договори.
Законодателят е заложил две ограничения за сключването на трудов договор за стажуване. Първото е свързано с възрастта на стажанта, който трябва
4

Вж. Народно събрание, вх. 402-01-7 от 21.01.2014 г. – мотиви на законопроекта за изм. и доп. на
КТ.
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да е до 29-годишен. Тази максимална възрастова граница се взема предвид
към момента на сключване на трудовия договор и идеята е стажуването да се
насочи към кръга на младите хора, придобили съответното образование, но все
още нереализирани в професията си. Образованието на стажанта е второто ограничение при сключването на този вид договор. Нормативното изискване на
чл. 233б, ал. 1 от КТ е образованието (средно или висше) да съответства на
работата, за която се сключва стажантският договор. С тези две изисквания,
специфични за стажантския договор, законодателят има за цел да запълни съществуващия вакуум във връзката образование – работа.
Стажуването, в смисъла на чл. 233а от КТ, е основният елемент на стажантския договор. Всички останали уговорки между страните са общите елементи от съдържанието на всеки трудов договор. Това е и причината законодателят да регламентира нормативно специфичните въпроси, отнасящи се до начина и формата на стажуване, името и длъжността на наставника, времетраенето на стажантския договор. Анализът на законовата уредба на договора за
стажуване разкрива някои специфики, които, на първо място, го отличават от
договора за обучение по време на работа и освен това му отреждат място на
„преход“ от образование (средно или висше) към начало на трудова реализация
по вече придобита професия или специалност.
Специфика в работата при този вид договор е престирането на труда под
наставничество. Законодателят вменява отговорни функции на лицето, определено за наставник, като именно той на практика е отговорен за качественото
усвояване на практически умения от страна на стажанта. Отношенията между
работодателя и наставника се уреждат с допълнително споразумение към трудовия му договор. В този смисъл наставникът надгражда над теоретичните
знания на стажанта практически навици и умения, присъщи за съответната професия. Това дава основание да се направи изводът, че процесът на стажуване е
надстройка, която се базира на научните знания, придобити в образователния
процес. За качеството на наставническата работа законодателят е предвидил
като гаранция изискването наставникът да има „не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия“. Най-новият вид трудов
договор, наред с положителните цели, които преследва, има и немалко законодателни пороци. Както вече беше посочено, той е регламентиран на неподходящото място, което първо затруднява практиката по неговото приложение, предвид относимостта му към друг правен институт, а не към основния на трудовия
договор. На второ място, самият законодател на места в нормите смесва стажуването с „договора за обучение“. Това проличава в изискването на чл. 233в
„в 14-дневен срок от прекратяването на договора по чл. 233б работодателят да
издава на лицето, което е стажувало, препоръка, удостоверяваща резултатите
от обучението“. Този законов текст има необходимост от прецизиране, поради
вътрешното противоречие, което съдържа. Изискването за издаване на препоръка влиза в противоречие със заложената идея за обективност на резултатите, постигнати от стажанта. Тя ще се изпълни само в случай, когато действи-
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телно лицето е показало положителни резултати по време на стажа. Във всички
останали случаи точният термин е удостоверение, което кореспондира с нормата на чл. 128а, ал. 2 от КТ относно документите, издавани от работодателя.
Заключение
Актуалната законодателната уредба на трудовите договори свързани с
професионалната квалификация, наред с положителните страни, свързани с факта
на дообогатяване в арсенала на видовете договори на съвременното трудово
законодателство страда и от редица пороци, които бяха набелязани в изложението. Целта е насочване вниманието, както на специалистите, работещи в трудовоправната материя, за необходимостта от задълбочено научно изследване в
тази насока, така и на бъдеща законодателна реакция, чрез промяна в уредбата
на тези договори.
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SPECIFICS OF THE NEW NORMATIVE DECISIONS REGARDING
CONTRACTS FOR PROFESSIONAL QUALIFICATION
Assoc. Prof. Dr Andriyana Andreeva
Abstract
In the article there are discussed the essential characteristics and specificity of the
contracts of employment connected with the professional qualification of the workers and
employees, being a new legislative decision introduced with the changes in the Labour Code
in 2014. There is analyzed the current legal organization of these contracts and on that basis
there are drawn conclusions and recommendations with respect to their practical application,
as well as proposals de lege ferenda for improving the normative base.
Keywords: contract of employment, apprenticeship, training, professional qualification.
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ОЦЕНКА НА УЕБ САЙТОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
НА БАЗАТА НА ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ
Доц. д-р Снежана Сълова
Въведение
Днес все повече търговски фирми използват електронната форма за осъществяване на бизнес. В глобален мащаб приходите от онлайн търговия през
2012 г. са вече 1 трилион долара1. Европейският пазар на онлайн продажби през
2013 г. достигна обем от 134,9 млрд евро, като, според прогноза на анализаторите от Форестер рисърч, обемът му през 2018 г. ще бъде 233,9 млрд. евро 2.
Значителните темпове на развитие на електронната търговия се дължат, както
на множеството предимства, които носи тази форма за осъществяване на сделки, така и на все по-усъвършенстваните уеб системи за нейното извършване.
Голяма част от фирмите, занимаващи се с онлайн търговия са осъзнали, че уеб
сайтът, чрез който тя се осъществява е важен инструмент, който може да помогне значително за увеличаване на продажбите, утвърждаване на имидж и
намиране на нови клиенти и партньори.
Интернет системите за търговия се усъвършенстват непрекъснато, тъй като,
за да изпълнят своята основна цел – да продават стоки и услуги, е необходимо,
първо, да помогнат за спечелване на доверието на клиентите. Ето защо този вид
сайтове са се превърнали в своеобразни виртуални офиси, където потребителите
се напътстват при осъществяване на покупка и могат да разчитат на помощ и
комуникации в реално време със служители. За да се подобрят връзките с клиентите и да се прилагат по-гъвкави схеми на обслужване и ценообразуване, все поголямо внимание се обръща на оценката на сайтовете за е-търговия, въз основа
на анализ на данните за потребителските посещения и поведение.
Цел на тази статия е да се разкрие същността на процеса на анализ на уеб
сайтовете за е-търговия на базата на данните за тяхната използваемост и да се
предложи система от показатели за оценка на тези уеб сайтове.
Процес на осъществяване на анализ на уеб сайт
за електронна търговия
Сайтовете за електронна търговия са основен инструмент за извършване
на онлайн покупки. Затова е важно да бъдат правилно проектирани, да предос1

2

Ecommerce Sales Topped $1 Trillion for First Time in 2012. eMarketer // http://www.emarketer.com/
Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649, (31.08.2013).
Beason, M. et al. European Online Retail Forecast: 2013 To 2018, http://www.forrester.com/
European+Online+Retail+Forecast+2013+To+2018/fulltext/-/E-RES115752?isTurnHighlighting
=false&highlightTerm=233,9, (7.07.2014).
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тавят пълна и точна информация за продуктите и услугите и да имат добър
модул за осъществяване на поръчка чрез Интернет. За засилване на успеваемостта им, собствениците отделят и все по-голямо внимание на средствата за
тяхното анализиране. Процесът на следене и оценка на сайтовете и трафика
към тях в литературата се нарича уеб анализи (Web Analytics).
Асоциацията за цифрови анализи определя уеб анализите като процес на
измерване, събиране, анализ и представянето на Интернет данни за целите на
разбирането и оптимизирането на уеб използваемостта3. Световно признатият
експерт в тази област Авинаш Кошик разглежда в малко по-широк аспект това
понятие, като качествен и количествен анализ на данните, получени от уеб сайта4. Освен това, той прогнозира, че този вид анализ ще доведе до изменение на
начина на правене на бизнес в средата на Интернет5, тъй като измерването на
резултатите от онлайн дейността позволява на фирмите да измерят успеваемостта на сайта и да повишат ефективността на своите онлайн инициативи.
Ние считаме, че действително уеб анализът трябва да се разглежда не
само като статистика за посещаемостта на сайта, но и като комплексен анализ на използването, ползваемостта и съдържанието на сайтовете с цел, да се подобри тяхната успеваемост.
В тази статия ще акцентираме само на уеб анализите, които въз основа на
данните, получени вследствие на използването на Интернет сайтовете за електронна търговия.
Процесът на анализ на даден уеб сайт за е-търговия може да се осъществи чрез изпълнение на следните стъпки (вж. фиг. 1):
1. Определяне на целите на анализа.
2. Определяне на показателите за оценка на уеб сайта.
3. Събиране и интегриране на данни.
4. Обработване на данни, изчисляване на стойностите на избраните показатели, извличане на зависимости.
5. Анализ на получените резултати и осъществяване на промени.
Цели на
анализа

Показатели
за оценка

Събиране и
интегриране
на данни

Обработване,
изчисляване

Резултати,
промени

Фиг. 1. Процес на анализ на уеб сайт
Основната цел на уеб анализа зависи от това, за какво е създаден сайтът.
Онлайн магазини разкриват, както нови фирми, които са решили да се занимават с електронна търговия и това ще бъде основната им дейност, така и съще3

4

5

The Official DAA Definition of Web Analytics // http://www.digitalanalyticsassociation.org/
?page=aboutus, (29.08.2013).
Кошик, А. Веб-аналитика 2.0 на практике. Тонкости и лучшие методики, Диаликтика, Москва,
2013., с. 28.
Пак там., с. 23.
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ствуващи търговски фирми, които искат да развиват е-търговията като
съпътстваща дейност. И в двата случая, обаче, основната цел на електронните
магазини е да продават повече стоки или услуги и да носят по-голяма печалба
на собствениците.
За оценяване на един уеб сайт е възможно използването на различни показатели, които ни помагат да разберем посещава ли се сайтът, кои
са най-разглежданите страници, след посещението на коя страница най-често
се напуска сайтът, в какъв ред обикновено се преглеждат страниците, кои други
сайтове посещават потребителите, по колко уеб страници разглежда типичният
потребител, колко време е обичайният престой на потребителите на сайта и др.
В литературата има множество изследвания, свързани с анализ на данните за
използваемостта на сайтовете6; авторите посочват различни комбинации от
показатели за оценка, но не се дава еднозначен отговор относно избора на показатели. Освен това, не се използват показатели, свързани с на изследване и
откриване на скрити връзки и зависимости между данните. Ето защо, дефинирането на система от показатели за оценка, според нас, е един от най-важните
елементи на анализа, тъй като в тази насока сега има и най-много нерешени
проблеми.
Следващата стъпка в процеса на анализ е събирането на данни.
Като основни източници на данни, получени вследствие на използването на
Интернет сайтовете за електронна търговия, могат да се посочат:
• Лог файлове – текстови файлове, наричани още журнали или дневници.
Чрез тях на сървъра се записват данни за посещенията на електронния
магазин. Те се различават по своя формат, в зависимост от вида на
сървъра. В тях се съдържат следните основни данни: IP-адрес на потребителя; момент на зареждане на сайта; адрес, от който идва потребителят; вид браузър и операционна система, използвани от потребителя и др. Някои от предимствата им са, че не се изискват никакви промени към сайта или допълнително инсталиране на софтуер за създаване на
лог файлове; чрез тях могат да се натрупват и анализират големи обеми данни, включително и за минали периоди; съдържат информация за
обхожданията от търсещите машини.
• Получаване на данни чрез JavaScript тагинг метода. Представлява
вграждане на JavaScript-програмен код, който се активира когато се посети съответната страница от електронния магазин. Използването на
тази технология позволява да се отброяват всички посещения за разлика от лог файловете, които при кеширане от страна на прокси сървъра
или браузъра не отчита посещение. За идентифициране на потребителите се използват т.нар. „бисквитки” (cookies).
6

Jansen, B. et. al. Handbook of Research on Web Log Analysis, Pub. Information Science Reference,
Hershey, USA, 2009, pp. 143–164; Kaushik, A. Web Analytics. An Hour a Day, Wiley Publishing,
2007; Мелихов Д. и И. Сарматов, Веб-аналитика: шаг к совершенству. Изд. Аналитик интеллект
сервис, Киев, 2010.
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• Допълнителни източници за събиране на повече и по-точни данни каквито са използване на технологията за измерване на банер импресиите –
Web beacons и специалните хардуерни пакети за прослушване на трафика – Packet Sniffing.
Тъй като всеки метод за събиране на данни има предимства и недостатъци, често се налага изброените технологии да се използват в комбинация. Считаме, че интеграцията на данните, събрани чрез изброените методи би помогнала за получаване на по-пълна и точна информация, която да се използва за подоброто персонално обслужване и генериране на по-точни препоръки за клиентите, гъвкаво ценообразуване и осъществяване на рационални доставки.
За обработване на събраните данни могат да се използват специализирани програмни средства, които обработват лог файлове и данни, получени вследствие изпълнение на специално разработените Java Script кодове. За някои от
показателите са необходими и данни от базата от данни на съответните електронни магазини. Освен това считаме, че за получаване на по-задълбочени резултати трябва при обработка на данните да се използват и технологиите, които
се базират на техники и алгоритми от областта на извличането на знания от уеб
ресурси (Web Mining), чрез които се изследват и откриват скрити данни, зависимости, знания, които преди това не са били известни, а в много от случаите са
полезни за бизнеса.
Анализът на резултатите също е важна стъпка. Той помага да се разбере защо са се случили съответните събития, да се открият тенденции, да се
направи асоциация с подобни събития, да се изследва поведението на даден
потребител или съвкупното поведение на голям брой потребители в рамките на
определен период от време. Получените резултати представляват ново знание,
което предоставя възможност за осъществяване на така важните за е-търговията индивидуално обслужване на всеки клиент, по-добро управление на връзките с клиентите, гъвкаво ценообразуване, рационални доставки, съставяне на
прогнози за бъдещо развитие и спомага като цяло за стимулиране на продажбите и увеличаване на приходите от търговската дейност.
След представянето на стъпките на процеса на анализ е необходимо да се
отбележи, че при анализ на уеб сайтовете за е-търговия е важно спазването на
правилото за успех, дефинирано от Кошик – 10/90, според което само 10% от
бюджета се изразходват за инструменти за анализ, а 90% – за човешки ресурси, които да осъществяват процеса7. От човешкия фактор – уеб анализаторите,
се очаква да определят основните параметри на анализите, да прилагат иновативни подходи и да интегрират избраните инструменти в цялостната фирмена
аналитична информационна система. Една от най-важните задачи на уеб анализаторите, според нас, е изборът на правилни показатели за анализ, чрез
които най-добре ще се разберат силните и слабите страни на уеб сайта,
като основен инструмент за осъществяването на бизнеса.
7

Kaushik, A. Web Analytics. An Hour a Day, Wiley Publishing, 2007, p. 81.
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Система от показатели за оценка на сайтове
за електронна търговия, базирана на данните за използването им
Както беше отбелязано, един от основните и нерешени проблеми в процеса на анализ е дефинирането на показатели за оценка на електронни магазини
на базата на данните за използваемостта им. В различните Интернет проучвания се срещат широк набор от метрики, които се отнасят за всички видове уеб
сайтовете или са съобразени с конкретна бизнесорганизация8. Най-често посочваните показатели, които се използват за анализ, са: брой посещения, уникални и напуснали посетители, продължителност на посещението, най-посещавани страници и др.
Има и изследвания, насочени конкретно към електронната търговия, в които,
според някои автори9, като най-важни показатели се посочват само тези, които са
пряко свързани с дейността: средна стойност на поръчката; средна стойност на
посещение; лоялност на клиентите; процент на определени групи клиенти и напуснали потребители. В други проучвания по темата показателите се представят групирани в различни категории и пак акцентът е върху търговската дейност, например, за продажбите, за маркетинга и обслужването на клиентите10 или за представяне на фирмата, за продуктовия каталог и промоционалните предложения, за транзакциите, клиентското обслужване, лекота на използване на системата и използване на иновативни технологични решения в търговската дейност11. Освен това e
необходимо да се отбележи, че в цитираните изследвания показателите за оценка
се изчисляват основно чрез математически и статистически инструментариум,
като се ползват главно данни, получени от заявки към базата от данни и по-малко
данни, извлечени от лог файловете и javascript кодове. Както вече беше споменато,
ние считаме, че за постигане на по-прецизни резултати, както и поради особеностите на предметната област – електронна търговия, е необходимо включването и на
показатели, чиито стойности се получават след обработка на данните и с методите
за извличането на знания от Интернет ресурси.
Казаното до тук ни дава основание да предложим система от показатели
за оценка на електронни магазини, базираща се на натрупаните дани за използването им. Тя се състои от метрики, които се изчисляват по различен начин,
чрез обикновени математически или статистически формули или чрез използване на методи за извличане на знания. Метриките, които се предлагат, са обособени в две основни направления:
8

Kaushik, A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity,
John Wiley & Sons, New York, 2009, pp. 35-74; Clifton, B. Advanced Web Metrics with Google
Analytics, New York, 2012, pp. 690-793.
9
McFadden, C. Optimizing the Online Business Channel with Web Analytics, rchive.today/
NRQf1#selection-681.0-681.57, (9.07.2014); Jansen, B. et. al. Handbook of Research on Web Log
Analysis, Pub. Information Science Reference, Hershey, USA, 2009, p. 150.
10
Hayes, М. 32 Key Performance Indicators (KPIs) for Ecommerce, http://www.shopify.com/blog/
7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce, (9.07.2014)
11
Elliot, S. et. al. Towards a framework for evaluation of commercial Web sites, http://www.ibrarian.net/
navon/paper/Towards_a_framework_for_evaluation_of_commercial_.pdf?paperid=133659, (8.7.2014).
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1. Общи показатели – тези, които имат своето значение за електронната
търговия, но са валидни и за повечето уеб сайтове. Най-важните такива са:
• брой посещения;
• уникални посетители;
• повторни посещения;
• продължителност на посещението на сайта;
• степен на напускане на сайта;
• брой разгледани страници от посетител;
• най-популярни страници;
• изходящи страници;
• държави на регистрираните посещения.
Значението и начинът на изчисляване на показателите са подробно описани в табл. 1.
Таблица 1
Общи показатели за оценка на електронни магазини
въз основа на данни за използваемостта им
Показател

Начин на изчисление, значение

Брой посещения

Показва потребителските сесии за даден период от време. За
начало на посещението се счита активирането на електронния
магазин в браузъра, а за край напускането на сайта или
прекъсването на сесията. Ако продължително време не се
затвори електронният магазин, обикновено потребителската
сесия се прекъсва, като за разделяне на сесиите е прието да се
използва интервал от 30 минути12. Трафикът за един сайт за етърговия е от съществено значение; колкото повече са
посетителите, толкова е по-голяма вероятността те да се
превърнат в купувачи. Разбира се, важно е трафикът да е
таргетиран, за да носи по-големи печалби.

Уникални
посетители

Показва посетителите на даден сайт. За отчитане обикновено
се използва технологията на „бисквитките”; когато се активира
определен сайт в браузъра на потребителя се записва cookieфайл, чрез който при последващо посещение потребителят се
разпознава и по този начин повторните посещения не се
отброяват. Разбира се, броят на уникалните посетители не
може да се изчисли с абсолютна точност, защото може
потребителят да използва уеб браузър с настройка да не се
запазва cookie-информацията, но въпреки това тази метрика е
достатъчно добър показател за това, колко от всичките
посетители са различните.

12

Catledge, L. and J. Pitkow. Characterizing Browsing Strategies in the World-Wide Web, http://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.103.4010&rep=rep1&type=pdf, (12.07.2014).
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Повторни
посещения
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Измерва процента на посетителите, които вече са разглеждали
електронния магазин. Отново за преброяване се разчита на
технологията на „бисквитките”. Този показател показва, че уеб
сайтът е харесван, предизвикал е интерес и е бил полезен за
клиентите.

Показва приблизителния престой на посетителите в минути.
Обикновено престоят на всяка страница се изчислява като
разлика от момента на достъпване на тази страница и момента
на отваряне на следващата страница. Престоят на сайта
представлява сбора от времето за посещение на всяка страница.
Тук, обаче, е необходимо да се отбележи, че тъй като е трудно
да се измери продължителността на престоя на последната
Продължителност посетена страница от даден сайт, се отчита, че на тази страница
на посещението
посетителят е престоял 0 минути. Показателят за
на сайта
продължителността на посещението на сайта показва до каква
степен сайтът успява да привлече вниманието на посетителите
и предлага полезно за тях съдържание. Ако, обаче,
продължителността на престоя в електронния магазин е доста
висока, би следвало да се помисли и дали това не се дължи на
трудната ориентация на посетителя, лошата навигация, трудно
разбираемото съдържание или сложна система за
осъществяване на поръчки.

Степен
на напускане
на сайта

Показателят показва процента на посетителите, които
разглеждат само една страница и след това напускат сайта.
Един сайт за е-търговия има успех, ако степента на отпадане е
възможно най-ниска, а това се постига когато трафикът към
него е добре таргетиран. Отчитането на степента на напускане
на сайта е важно, защото може един електронен магазин да има
много посетители, но да се окаже, че голяма част не са станали
негови клиенти, а веднага са го напуснали.

Брой разгледани
страници от
посетител

Изчислява се като отношение между общия брой разгледани
страници и броя на посетителите на уеб сайта. Обикновено е
добре да е по-голям броят на разгледаните страници, което е
признак, че електронният магазин е харесван и полезен.
Изключение правят само случаите, когато сайтът има нужда от
преработка, защото за да се открие търсената информация се
оказва, че е необходимо да се обходят много страници.

Най-популярни
страници

Намират се най-често посещаваните страници от уеб сайта за етърговия. Това е показател, чрез който може да се правят
изводи за интересите на посетителите, да се оптимизира
предлагането и да се съставят оферти, които в максимална
степен отговарят на очакванията и предпочитанията на
потребителите.
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Изходящи
страници

Показва от коя страница на електронния магазин посетителите
най-често го напускат. Изследват се всички уеб страници с
изключение на тези, при които се завършва покупката, защото
тогава е логично да се затвори сайтът. При анализ на
изходящите страници може да се открият причините за
напускането на уеб сайта, дали например, това се случва след
запознаване с характеристиките на някои от стоките, след
начисляване на таксите за транспорт или след разглеждане на
предлаганите начини за онлайн заплащане на стоката.

Държави на
регистрираните
посещения

Дава информация от кои географски местоположения са
направените посещения в сайта. За електронните магазини е
много важно да се знае от коя държава са основните им
посетители и клиенти, за да предлагат повече стоки,
съобразени с националните особености, традиции, култура на
потенциалните купувачи.

2. Специфични показатели – такива, които електронната търговия налага. Най-важните са:
• средна стойност на посещение;
• стойност на посещение по видове клиенти;
• стойност на посещение по държави;
• лоялност на клиентите;
• разгледани стоки, които са добри източници на приходи;
• последователности от свързани събития и стоки, които се закупуват заедно;
• изключения и контрол на риска;
• ефективност на рекламните кампании.
Значението и начинът на изчисление на показателите са подробно описани
в табл. 2.
Измерването на предложените общи показатели за оценка на уеб сайт за
е-търговия на базата на данните от посещаемостта му може да помогне за
определяне на силните и слабите страни на уеб системата за е-търговия. Въз
основа на изброените общи показатели може да се направят изводи за:
• динамиката на посещаемостта на електронния магазин – през
кои дни, месеци, електрониният магазин е най-посещаван. Това изследване може да помогне за търсене на начини за стимулиране на продажбите и през останалите периоди;
• заинтересоваността от уеб саита, измерена на базата на количеството
посетени страници, както и времето за разглеждането им. Наличието на
реален интерес от страна на посетителите е показател за добре организирана онлайн търговска дейност и наличие на надеждно работещ уеб
сайт за е-търговия;
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Таблица 2
Специфични показатели за оценка на електронни магазини
въз основа на данни за използването им
Показател

Начин на изчисление, значение

Средна стойност
на посещение

Стойността на посещение се измерва на базата на общите
приходи и общия брой посещения. Тя е важен показател за
определяне на качеството на трафика, защото един електронен
магазин може да има много посетители, но малко от тях да
генерират неговите приходи. Чрез стойността на посещение
най-често се измерва ефективността на рекламните кампании.
Този показател може да се използва и за анализ на системата
за осъществяване на поръчките, да се прецени дали тя е
достатъчно интуитивна, лесна за използване и спомага за
преобразуване на посетителите в потребители.

Стойност на
посещение
по видове
клиенти

Чрез метода клъстеризация се търсят независими групи
клиенти в целия набор от данни. Стойността на посещение се
измерва на базата на приходите от тази група клиенти и
посещенията, направени от обособената група. Изследването
на стойността на посещение по видове клиенти спомага за
прилагането на диференцирани подходи при обслужването
им. Клиентите, принадлежащи към идентифициран сегмент,
откликват по сходен начин на прилаганите маркетингови
въздействия върху тях.

Стойност на
посещение
по държави

Показателят се извежда на базата на съхранените данни за
приходите по държави и направените посещения от
съответните държави. Резултатите позволяват на търговците
да предлагат оферти, съобразени с особеностите на
потребителите от съответните географските райони.

Лоялност
на клиентите

Определя се чрез следене на съотношението на новите и
съществуващите клиенти. Увеличаването на броя на лоялните
клиенти води до пряко увеличаване на приходите от
търговската дейност. За оценяване на лоялността на клиентите
и контрагентите може да се прилагат и методите за
класификация и клъстеризация върху данните от посещенията
на уеб сайта и по този начин да се идентифицират найценните за един електронен магазин клиенти.
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От най-търсените и посещавани страници с описание на
предлагани стоки и на базата на направените покупки се
извежда информация за тези продукти, които не само
представляват потребителски интерес, но и носят най-големи
приходи. Чрез идентифициране на тези артикули може да се
оптимизира стоковият асортимент.

Използва се методът на асоцииране за откриването на
събития, които се случват заедно и стоки, които се купуват
Последователност заедно. На базата на анализ на добавените от клиентите в
и от свързани
потребителската кошница стоки може да се открият продукти,
събития и стоки,
които външно изглеждат несвързани, но често се купуват
които се
заедно. Информацията от сървърните сесии може да бъде
закупуват заедно източник на откриването на закономерности в поведението на
потребителите. Анализът на последователностите може да
помогне за планиране и на стоковите запаси.

Изключения и
контрол на риска

Чрез извличане на знания от натрупаните данни може да се
идентифицират т.нар. редки случаи, които се различават
съществено от нормите. Показателят намира приложение найчесто за борба с престъпленията с кредитни карти и при
идентифициране на опитите за неоторизиран достъп до
системите за е-търговия.

Ефективност на
рекламните
кампании

За оценка на рекламните кампании по Интернет най-често се
наблюдават броят и честотата на избиранията на рекламата.
Като показател за ефективност може да се изчисли и
отношението на броя избирания на рекламата към броя на
посетителите на страницата, на която е разположена рекламата.
Рекламата е важна за електронните магазини и за да бъде тя
ефективна е добре да достига до възможно най-голям брой
клиенти.

• стоките и услугите, които привличат най-много посетителите,
като може да се увеличи тяхното предлагане и заедно с това да се
помисли как и другите стоки да се направят атрактивни и желани;
• възможните причини за загуба на интерес към уеб сайта и откриване на точно от какво не са удовлетворени посетителите;
• наличието на грешки в уеб сайтовете за е-търговия и възможностите за подобряване на системата за осъществяване на онлайн покупки, за може това да не става причина за напускане на сайта или за неуспешна сделка;
• традициите и обичаите на основните посетители, което може да
помогне за предлагане на промоционални и празнични оферти, свързани
с националните особености на преобладаващите клиенти.
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Специфичните показатели спомагат за преобразуване на наличните данни
в знание за клиента и бизнеса. Резултатите от тях помагат на ръководителите
да вземат адекватни бизнесрешения. Чрез посочените специфични показатели
може да се направят изводи за:
• основните източници на приходи за електронния магазин – на
базата на идентифицирането на групи клиенти, които имат сходни демографски, психологически, поведенчески характеристики и наличните
проходи от тях може да се правят изводи за това, сред коя група са найценните клиенти;
• удовлетвореността на клиентите от предлаганите стоки и услуги и
от системата за е-търговия като цяло – целта е да се разбере до каква
степен потребностите или очакванията са били изпълнени и ако е необходимо да се подобри качеството на обслужване;
• източниците на най-големи приходи – тези стоки и услуги, които
имат много посещения, харесват се и едновременно с това са и найкупувани;
• наличието на свързани стоки – установяване на стоки, между които
макар и да няма пряка връзка, често се купуват заедно и на базата на
това генериране на препоръки за нови покупки;
• успеха на рекламните кампании, които са част маркетинговата и
комуникационната стратегия на фирмата;
• наличието на риск, свързан с онлайн разплащането и достъп до системата и нейните данни.
Представените в двете таблици показатели, според нас, са важни за етърговията. Те се базират основно на данни, извлечени от сървърните дневници, в които се регистрират посещенията в един електронен магазин. Макар и
естеството на използваните данни, както и методите за обработката им, да не
дават съвсем точни резултати, считаме, че могат да се използват от бизнесанализаторите като допълнителен източник на знания. Резултатите от тяхното
изчисление са добра основа за получаване на допълнителни и полезни знания за
бизнеса. В зависимост от конкретната онлайн търговска дейност анализаторите могат да използват всички или част от предложените показатели и да ги
интегрират в общата фирмена бизнесинтелигентна система. Считаме, че системното използване на всички показатели като допълнение към показателите, които се изчисляват на базата на натрупаните данни от
дейността на електронните магазини, би дало най-добри резултати.
В много от случаите изборът на показатели за анализ зависи и от аналитичните софтуерни средства, с които разполага фирмата. За анализ, базиран на
използваемостта на уеб сайтовете за е-търговия обикновено се използват паралелно по няколко софтуерни средства, като най-често това са: вградените в
системите инструменти за извеждане на статистическа информация; безплатните средства за уеб анализи, най-разпространеното от които е Google Analytics
и средствата за извличане на полезни знания от уеб източници (Web Mining),
като RapidMiner, R и др.
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Заключение
В обобщение на казаното до тук считаме, че чрез обработка на данните,
натрупани вследствие на използването на сайтовете за е-търговия може да се
извлече ценна и полезна информация за потребителските посещения в един електронен магазин, за интересите на купувачите, за тяхното поведение, както и за
работата на системата за е-търговия. Предложената система от ключови показатели може да се използва като допълнение към всички показатели, които
се изчисляват въз основа на натрупаните данни в базата от данни на електронните магазини. Тя се базира на приложението на технологиите за извличане на
информация от Интернет ресурси и има съществено значение за усъвършенстване на процесите по управление на взаимоотношенията с клиентите и на
други маркетингови дейности, от които до голяма степен зависят и приходите
от търговската дейност.
EVALUATION OF E-COMMERCE WEBSITES
ON THE BASIS OF USABILITY DATA
Assoc. Prof. Dr Snezhana Salova
Abstract

By processing the data on the use of e-commerce websites there can be derived
useful information concerning consumer visits in an online store, information on the
interests of the buyers and their behaviour, as well as on the functioning of the system
for the placement of orders. In the article there is revealed the nature of the process
of analyzing websites for e-commerce on the basis of data on their use and is proposed
a system of indicators for the assessment of these websites. The proposed key
assessment indicators are of significance for the development of the processes in
customer relationship management and other marketing activities.
Keywords: assessment indicators, e-commerce websites, usage.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА ЗАВИСИМОСТТА
„РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА“ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
(НА БАЗА ВИСОКОКАТЕГОРИЙНИТЕ ХОТЕЛИ
В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, БЪЛГАРИЯ)
Ас. Драган Георгиев
Изследванията в областта на управленското счетоводство до момента са
се фокусирали предимно върху счетоводните системи на големите производствени предприятия, а тези, които са били насочени към предприятия, които
оказват услуги, обикновено са към дружества с нестопанска цел от публичния
сектор (Olson, Guthrie and Humphrey, 1998). На този етап все още са малко емпиричните данни и анализи относно приложението на управленското счетоводство в туристическия сектор и най-вече в хотелиерството (Pellinen, 2003).
Приходите, разходите, обемите на дейност и формираните резултати на
предприятията, от гледна точка на управленското счетоводство, са съществен
обект на изследване в научната дейност на някои български автори: проф. Трифон Трифонов (Трифонов, 2003), проф. Бойчинка Йонкова (Йонкова, 2003) и др.,
но при тях не се анализира влиянието на конкретни специфики, свързани с предмета на дейност на предприятия от различни сфери на икономиката. Доц. Светлозар Стефанов (Стефанов, 2009), Розалин Иванов (Иванов, 2012) и други автори разглеждат проблемите, свързани с отчитането и анализа на приходите, разходите, обемите на дейност в хотелиерството, но не и взаимните връзки между
тях от гледна точка на управленското счетоводство. При обзора на българската литература прави впечатление, че освен общите постановки, автори като
Теодора Рупска, Храбрин Брашев и Снежана Цветкова изследват приложението на метода (Рупска, 2010; Башев, 1993) или негови етапи (Рупска, 2010) при
провеждането му/им, според сферата на дейност на стопанските единици, като
същите се фокусират върху аграрния сектор, отчитайки спецификите на дейността на предприятията, попадащи в него и отразяването им в анализа.
На този етап липсва разработено задълбочено емпирично проучване относно прилагането на CVP анализа в туристическите предприятия в България,
което да изясни до каква степен се прилага методът в контекста на постигнатото ниво на развитие на управленското счетоводство в тях и кои конкретно аспекти на приложение носят висока информационна полезност в практиката на
хотелския мениджмънт. Решаването на тези две основни задачи е основа за
постигането на целта на това проучване, а именно, да се изследва приложението на зависимостта „разходи-обем-печалба“ съобразно спецификите на хотелиерския продукт в българските висококатегорийни хотели в рамките на Североизточен район, България.
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І. Методология на изследването
Период на провеждане – 8.07.2014 г. -31.08.2014 г.
Характеристика на извадката. Проучването обхваща 24 предприятия (вж.
Приложение 1), които притежават или експлоатират общо 86 хотела на територията
на Североизточен район и леглова база общо в размер на 31 792 бр., което представлява 15,13% от легловата база на всички висококатегорийни хотели (210 172
бр.) в страната и 44,16% (72 000 бр.) в рамките на Североизточна България1.
Методология на събиране и обработка на данните. Проучването се
реализира чрез попълването на въпросници за експертна оценка, съдържащи
въпроси по поставените по-горе задачи. Данните са обработени със статистически софтуер и е проведен дескриптивен анализ на получените резултати.
Ограничения. Изследването обхваща голям диапазон от материята на
управленското счетоводство и е възможно респондентите да не са интерпретирали правилно някои от въпросите, въпреки проведените първоначални инструкции. Изследването е ограничено в рамките на предприятия, които експлоатират
висококатегорийни хотели на територията на Североизточен район, България.
ІІ. Профили на предприятията и хотелите
А) Класификация на предприятията

Фиг. 1. Разпределение, според
правна формана предприятията

Фиг. 2. Разпределение, според
мениджмънт на предприятията

Фиг. 4. Разпределение, според
Фиг. 3. Разпределение, според
националността на лицето,
настоящо или предходно участие
притежаващо контролно участие
на държавата в собствеността
1

По данни на Националният статистически институт по справка за дейността на средствата за подслон
и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области за 2013 година
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Фиг. 5. Разпределение
по прилагана счетоводна база

Фиг. 6. Разпределение,
според размера

Б) Класификация на експлоатираните обекти 2

Фиг. 7. Разпределение
по период на експлоатация

Фиг. 9. Разпределение
по категория

2

Фиг. 8. Разпределение
по териториално разположение

Фиг. 10. Разпределение
по предназначение

Всички хотели (86 на брой), експлоатирани от предприятия ,са класифицирани съобразно критериите, регламентирани в наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения: период на експлоатация, териториално разположение, категория и предназначение или специфика.

Статии

53

ІІІ. Приложение на управленското счетоводство
в предприятията от хотелиерската индустрия
1) Степен на приложение и оценка на информационната
полезност на подходите на управленското счетоводство
Методологията на изследване на приложението на подходите на управленското счетоводство в предприятията от хотелиерската индустрия в Североизточния
регион на България се основава на опита, натрупан при сходни изследвания, проведени от чуждестранни автори. Проучва се степента на прилагане и полезността на
30-те най-популярни подхода на управленското счетоводство, установени от проведено от Pavlatos и Paggios изследване през 2009 г. (Pavlatos and Paggios, 2009), като
същите са разпределени в пет групи, според класификацията на Abdel-Kader и Luther
(Abdel-Kader and Luther, 2006). При това изследване е използван и въпросникът за
анкетно проучване на доц. д-р А. Атанасова, започнало през юли 2013 г., насочено
към установяване на състоянието на управленското счетоводство – реалното ползване на неговите инструменти, намерението за ползването им и значимостта, която потребителите в България им отдават3. Въпросът за степента на прилагане е
насочен, както към момента, така и към възможностите за въвеждане на инструментите в обозримо бъдеще (в рамките на 3 години). Информационната полезност,
генерирана от разглежданите инструменти, е оценена посредством скалата на Likert
с опции от 1 до 5, като 1 е най-ниска, а 5 е най-висока полезност.
Таблица 1
Приложение на инструментите на управленското счетоводство

планира
да
се да се
не (%)
(%)
въведе
(%)

медиана

ср.
аритмет.

Оценка

мода

Прилага ли се

Определяне на съкратена себестойност

34,8 65,2

3

3

3,5

Определяне на пълна себестойност

65,2 34,8

5

5

4,41

Определяне на пределна себестойност

17,4 82,6

3

3

3,11

Прилагане на ABC метод за разпределяне на
непреките разходи

4.3

3

3

3,17

Инструменти на управленското счетоводство

Блок А :Счетоводство на разходите

3

95.7

Това изследване е извършено с финансовата помощ на проект „Приложение на анализа на зависимостта
„разходи –-обем печалба“ в хотелиерството, на база на висококатегорийните хотели по българското
Черноморие“, 2014 г., с ръководител доц. д-р Анита Атанасова и изпълнител ас. Драган Георгиев.
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Използване на традиционни методи за
разпределяне на непреките разходи

65,2 34,8

4

4

3,88

91,3

8,7

5

5

4,38

82,6 17,4

4

4

4,26

52,2 47,8

4

4

3,92

43,5 56,5

3

3

3,23

30,4 69,6

4

4

3,90

34,8 65,2

4 4,5

4,5

3

3

3,40

4

4

4,09

3

3

3,29

Блок Б: Оценка на постигнатите резултати
Показатели за рентабилност (оперативна
печалба и ръст на приходите)
Нефинансови показатели, свързани с
гостите (напр.брой гости, среден престой
на гост)
Нефинансови показатели, свързани с
иновациите (напр. разработени нови
услуги, следване на тенденции в
хотелиерството и др.)
Нефинансови показатели, свързани със
служителите (напр.производителност на
труда)
Определяне на ROI (Възвръщаемост на
инвестициите)
Определяне на икономическата
(остатъчната) печалба
Икономическа добавена стойност (EVA)

8,7

87

Възвращаемост на продажбите

43,5 56,5

Балансирана карта за оценка (BSC)

4.3

Benchmarking (оценка на представянето
спрямо сходни хотели с най-добри
показатели)

47.8 47.8

5

4

3,93

56,5 43,5

4

4

4,43

5

5

4,45

4

4

4,14

5

4

4,22

3

3

3,60

91.3

4,3

4.3

Блок В: Бюджетиране
- за планиране на годишни операции
- за контролиране на разходите

82,6 17,4

- за координиране на дейностите на
различни звена на организацията

56,5 43,5

- за оценка на управителите

21,7 78,3

Съставяне на бюджети на нулева база
Съставяне на гъвкави бюджети

17,4 82,6
43,5 56,5

5 4,5

4
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39,1 60,9
39,1 60,9

5

4

4

4

4

4,23

Блок Г: Информация за вземане на решения
Анализ на рентабилността на продукти

73,9 21,7

4,3

4

4

4,33

Анализ на рентабилността на клиенти

47,8 47,8

4,3

4

4

4,24

Анализ на зависимостта
„разходи – обем - печалба“

78,3 17,4

4,3

4

4

4,08

Анализ на сектора

65,2 30,4

4,3

5 4,5 4,33

Анализ на силните и слабите страни на
конкурентите

60,9 34,8

5

4

4,2

Анализ на конкурентоспособността

65,2 34,8

5

4

3,94

Дългосрочно прогнозиране

39,1 56,6

5

5

4,3

ABM (Activity Based Management –
Управление на база дейности)

34,8 65,2

5

4

4,22

Блок Д: Стратегически анализ

4,3

Блок А: Счетоводство на разходите
Определянето на пълната себестойност (65,2%) и традиционните методи
за разпределение на непреките разходи (65,2%) са най-често прилаганите инструменти на управленското счетоводство в разглежданото направление, като
генерираната от тях информация получава и най-високите оценки от специалистите за полезност. Прави впечатление, че определянето на пределна себестойност (17,4%) и ABC метод (4,3%) се прилагат изключително рядко, което е
едновременно предпоставка и обяснение за ниските оценки относно тяхната
информационна полезност. Причините за посочената констатация са различни –
инструментите изискват допълнителни разходи за информационно осигуряване,
които надхвърлят ползите от прилагането им; мениджмънтът не изисква информация, която да се основава на постановките на двата инструмента и др.
Специалистите на този етап не възнамеряват да въвеждат някои от двата подхода, за да оптимизират направлението „счетоводство на разходите“.
4

Забележка: При интервюиране на респондентите се изясни, че част от тях не са отговорили
правилно на въпросите дали прилагат инструментите бюджетиране на база дейност и управление
на база дейности. Причината е, че при използването на понятието „дейности“, респондентите ги
свързват с предлаганите основните и допълнителните дейности в хотелиерския продукт, а в
случая се има предвид бюджетиране и управление на операциите. По тази причина са дадени
неверни положителни отговори за посочените два инструмента и делът им е завишен.
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Блок Б: Оценка на постигнатите резултати
За оценка на постигнатите резултати се използват показатели за рентабилност (91,3%) и показатели, които са свързани с гостите и тяхното поведение
(82,6%), като брой гости, среден престой на гост, разпределение на гостите по
националности и др. Информационната полезност на тези две групи показатели
се възприема и като най-висока.
В хотелиерството полезна информация за целите на информационното осигуряване на мениджмънта представляват нефинансовите показатели по отношение на иновациите в технологията на обслужване, определянето на възвръщаемостта на продажбите и извършването на съпоставка между представянето
на отделните хотели (benchmarking), в рамките на предприятието и/или извън
него. Едни от най-актуалните и налагащи се в практиката инструменти на управленското счетоводство – EVA и балансираната карта за оценка, почти не се
използват (съответно 8,7% и 4,3%). Те са сравнително нови инструменти, за
прилагането на които, на първо място, мениджмънтът и специалистите следва
да се убедят в тяхната полезност, а на следващо, да усвоят тяхното прилагане.
Следва да се обърне внимание на положителния факт, че специалисти от няколко предприятия изявяват намерение да въведат двата инструмента в обозримо
бъдеще.
Блок В: Бюджетиране
Направлението „бюджетиране“ е ключово при генериране на информация
за целите на планиране на годишните операции, контролиране на разходите и
координиране на дейности на различни звена в предприятията от сферата на
хотелиерството, което се потвърждава от големите дялове на предприятия, които използват изброените инструменти за бюджетиране и високите оценки за
полезност (от 4,14 до 4,43) на генерираната информация. Предприятията приоритетно използват гъвкави бюджети (43,5%) при управление на своята дейност и сравнително по-рядко бюджети на нулева база (17,4%). Последните обикновено се съставят при възникване на обстоятелство, например, при промяна
на хотелиерския продукт – изменения в операциите по предоставяне на дадена
услуга и/или включване на нова услуга. При положение, че няма изменения в
хотелиерския продукт, е подходящо да се използват гъвкави бюджети, като се
използват ретроспективни данни от предходни отчетни периоди, при релевантни
обеми на дейност. Сравнително голям процент от предприятията (39,1%) съставят
стратегически планове за своето развитие в дългосрочен план и дават висока
оценка за информационна им полезност (4,23). Очевидно, динамиката на търсенето (сегментите от пазари се променят, клиентите са много добре информирани, следят иновациите и променят поведението си) и предлагането (постоянният процес на въвеждане на иновации в обслужването и модернизиране на хотелската база) обуславят значимостта на информацията за вземане на правилни
дългосрочни решения. Освен това, хотелиерството е бизнес, при който инвестициите се възвръщат за сравнително дълъг период от време и правилното прогнозиране е от жизнено значение за реализирането на рентабилна инвестиция.
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Блок Г: Информация за вземане на управленски решения
Отговорите в този блок свидетелстват за широкото застъпване на инструментите за вземане на решения (англ. decision making) в хотелиерството, като в
най-голяма степен се прилагат анализът на рентабилността на продуктите
(73,9%) и анализът на зависимостта „разходи – обем – печалба“ (78,3%), като
са дадени съответно и високи оценки за тяхната информационна полезност, съответно 4,33 и 4,08. CVP анализът се счита за приоритетен инструмент на управленското счетоводство в хотелиерството и изследването на влиянието на спецификите на хотелиерския продукт върху него би допринесло, както за оптимизиране на теоретичните постановки за провеждането му, така и за нуждите на
практиката. Предвид спецификата на хотелиерския продукт „съвкупно търсене“ на услугите, тоест възприемането и ползването им от страна на клиентите
като едно цяло, може да се отсъди, че анализът на рентабилността на отделните продукти е до голяма степен нерелевантен при вземане на решения, свързани с реализацията на хотелиерския продукт. Това налага прилагането на анализ
на рентабилността на клиенти по различни класификационни критерии, като посоченият инструмент е успял да се наложи в хотелиерството и се използва в
съществен дял от предприятията (47,8%). Специалистите от разглежданите
предприятия, където не се прилагат въпросните инструменти, планират тяхното
въвеждане.
Блок Д: Стратегически анализ
Повече от половината от предприятията използват инструменти за стратегически анализ за изследване на сектора (65,2%), за анализ на силните и слабите страни на конкурентите (60,9%) и анализ на конкурентоспособността
(65,2%), като подходите са оценени високо по отношение на полезността на генерираната от тях информация. Инструментите дългосрочно планиране и анализ на сектора се очаква да увеличат степента си на използване. Аргументите,
представени във връзка със съставянето на стратегически планове (Блок В:Бюджетиране), са валидни и за инструментите на стратегическия анализ.
Ключов въпрос, който до голяма степен обуславя възможностите и съотношението „разходи – ползи“ от прилагането на инструментариума на управленското счетоводство в предприятия от всички сфери на дейност, е информационното осигуряване.
2) Информационно осигуряване на управленското счетоводство
Във връзка с информационното осигуряване са изследвани вариантите за
организация и прилагане на управленското счетоводство в разглежданите предприятията и изградените информационни системи. По първото направление се
установява, че вариантите са разнообразни (фиг.11) и обикновено се използват
в съответстваща на профилите им комбинация. Във връзка с това, по-голямата
част от респондентите посочват, че управленското счетоводство се осъществява предимно от финансовия директор или главния счетоводител на предприятието (82,6%), които се подпомагат (-т) от специализиран отдел (17,4%)
или отделни служители (8,7%).
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Фиг. 11. Организация на управленското счетоводство
Силно впечатление прави използването на софтуерните продукти на интегрираната информационна система (34,8%), което до голяма степен изяснява
въпроса защо функциите са концентрирани във висшите финансови служители,
а не в отдели и служители (сумарно 26,1%). Съществена част от данните за
целите на вземане на управленски решения се извежда от софтуерните продукти и се дообработва или структурира в справки за висшия и средния мениджмънт
от финансовите директори и главните счетоводители.
При второто изследвано направление се констатира, че всички предприятия
използват специализиран хотелиерски софтуер за управление на хотелската база
(PMS – Property Management System), като същите обикновено са част от изградени в хотелите интегрирани информационни системи. Очевидно, ползите, които осигуряват хотелските системи, надхвърлят разходите за внедряването, поддръжката
и обучението на кадри, както в хотелските комплекси и вериги, така и в самостоятелните хотели. Информацията за целите на управленското счетоводство се извлича и от счетоводния софтуер, складовите програми, програмите за отчитане на
продажбите и др. Остава въпросът дали между отделните информационни системи са изградени оптимални интеграционни връзки и какъв е времевият лаг от възникване на едно събитие до представянето му за целите на анализа.
Етапът на проучване на приложението на инструментариума и информационно осигуряване на управленското счетоводство, служи като изходна точка за
последващото задълбочено изследване на приложението на CVP-анализа – установено е нивото на развитие на управленското счетоводство, обхвата от прилагани инструменти в отделните направления и мястото на конкретния метод в
този контекст.
ІV. Приложение на анализа на зависимостта
„разходи – обем – печалба”
Респондентите са посочили кои от аспектите на изследване на връзката
между промените в обема на дейност и промените в общите приходи от продажби, разходите и нетната печалба използват или възнамеряват да използват,
като са оценили и полезността на генерираната информация.
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Таблица 2
Приложения и информационна полезност на CVP анализа

Медиана

С. аритметична

4,3

17,4

4,3 17,4 43,4

4,3 52,2

5

3

3,14

-

-

26,1

30,4 13,0 69,5

8,7 21,7

4

4

3,89

-

-

39,1

30,4 8,7 77,9

4,3 17,4

4

4

3,89

-

-

-

26,1 8,7 34,8

65,2

4

4

3,17

-

4,3

30,4

4,3 17,4

4

4

3,89

30,4

ОБЩО

Мода

при обстоятелство

-

годишно

ежемесечно

Оценка

Ежеседмично

Определяне на обема на
дейност, при който
финансовият резултат е
нулев, при известна
цена и разходи за
изделие (услуга) критична точка в
количество и стойност
Определяне на обема на
дейност за достигане на
желано ниво на печалба
Провеждане на анализ на
чувствителността на
финансовия резултат при
изменение на някои от
следните фактори - обем,
цена, променливи
разходи за единица и
постоянни разходи
Определяне на
оперативния риск чрез
показателя за
оперативен ливъридж
(съотношението между
пределния доход и
оперативната печалба)
При вземане на
решения за продуктовия
микс - кои услуги да се
реализират, при какъв
обем, цени, променливи
и постоянни разходи,
съобразно
ограниченията в
капацитета.

Не се
използва
Планират
е ли да
въведете
(%)

Ежедневно

При функциите

Изследване на
влиянието на
измененията в обема
върху промените в
приходите, разходите и
финансовия резултат

планиране

Използва се (%)

13 78,1

Да Не

вземане на управленски решения

контрол
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Провеждане на анализ
по центрове на
отговорност, като се
оценява представянето
на звена и дейности по
отношение на
генерираните приходи
и разходи при даден
обем на дейност
Анализиране на
допуснатите отклонения
в приходите, разходите
4,3
и финансовия резултат
при реализиране на
даден обем на дейност
При вземане на
решения от вида "да
купя или да произведа",
като се проследява
размера на
променливите разходи
при две или повече
алтернативи на решения
При предлагане на
единична оферта при
специални условия (при
свободен капацитет се
вземат предвид само
съответстващите
променливи /пределни/
13
разходи), например,
удължаване на престой
на гост на
преференциална цена
или предлагане на Last
minute оферта
При вземане на
решения за стартиране,
продължаване или
прекратяване на
дейност /звено,
4,3
съобразно обема на
дейност и
съответстващите
приходи, постоянни и
променливи разходи
Изследване на
влиянието на промените
в структурата на
продуктовия микс
(основни и
допълнителни услуги)
при ограничени ресурси

8,7

47,8

17,4 4,3 78,2

-

21,7

5

5

4,35

13

47,8

13

8,7 86,8

-

13

4

4

4,26

-

13

13

21,7 47,7

-

52,2

5

17,4

8,7

-

39,1 78,2

-

21,7

5

4

3,95

4,3

17,4

39,1 17,4 82,5

-

17,4

4

4

3,95

-

39,1

8,7

-

39,1

4

4

4,21

13 60,8

4,5 3,83
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вътрешнофирмен финансовосчетоводен анализ

Факторен анализ на
влиянието на фактора
обем върху приходите и
разходите за предходни
периоди, както и
елементите, които го
определят (брой заети
4,3
помещения *
коефициент на
натоварване или брой
настанени гости *
среден престой за гост в
нощувки)
Използване на
пределния доход (цена
на артикул минус
фудкоста) като база за
4,3
формиране на цените в
менютата на ресторанти
и барове
Формиране на цени на
база на пределния доход
( приход за услуга
минус променливи
разходи) в
хотелиерската дейност
при наличен свободен
капацитет (постоянните
разходи не се вземат
предвид)

8,7

30,4

-

30,4

17,4

17,4
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30,4 17,4 91,2

-

8,2

4

4

4,29

21,7 69,4

-

30,4

4

4

3,76

17,4 30,4 82,6

-

17,4

4

4

3,90

13

От получените резултати става ясно, че специалистите използват CVP
анализ във всички функции на управленското счетоводство, което потвърждава
значимостта му при генериране на информация за управление на хотелите. Предвид спецификите на хотелиерския продукт, можем да приемем като логични
резултатите за степента на използване на отделните аспекти на приложение на
CVP анализ, както и неговата честота на прилагане, изяснени по-долу.
По отношение на планирането, прави впечатление, че определянето на критичната точка е сравнително слабо използван (43,4%) аспект на CVP анализа и
обикновено се прилага при възникване на обстоятелство (17,4%) или при месечното планиране (17,4%). Очевидно, един от най-популярните аспекти на приложение, който дори се приравнява от някои автори с метода „разходи – обем – печалба“, се оказва не толкова съществен. Това се дължи най-вече на динамичния
характер на потребителското търсене, който ограничава планирането на критичния обем до кратки срокове, за които предприятията разполагат с данни за заявени резервации или при възникване на обстоятелство, например, рязък спад в търсенето или заявяване на резервации за мероприятие в неактивен сезон.
Определянето на показателя оперативен ливъридж също не е приоритетен
аспект (34,8%) и очевидно не сe счита за особено подходящ показател за ана-
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лиз на оперативния риск в хотелите. Оценката като средна аритметична за информационна полезност на вече описаните аспекти е най-ниска, което се дължи
на ниската степен на прилагане, но модата на оценките разкрива, че тези предприятия, които определят критичен обем на дейността, оценяват максимално
информационната му полезност.
В процеса на планиране, като най-прилагани се очертават три аспекта на
CVP анализа – анализ на чувствителността на финансовия резултат (77,9%),
определяне на обема на дейност за достигане на желано ниво на печалба (69,5%)
и вземане на решения за продуктовия микс (78,1%), като и трите аспекта се
прилагат рутинно за годишен или месечен период, а тяхната информационна
полезност се оценява сравнително по-ниско (3,89).
Прилагането на CVP анализ за целите на контрола е силно застъпено в
изследваните предприятия, като 86,8% от тях изследват допуснатите отклонения в приходите, разходите и финансовия резултат вследствие на изменения в
обема на дейност, а 78,2% провеждат анализ по центрове на отговорност. За
разлика от функцията по планиране, аспектите на CVP анализа при функцията
на контрола се използват много по-интензивно – ежедневно, седмично или максимум за месечен период, както и при възникване на обстоятелство. Резултатите от провеждания анализ са оценяват с най-високите оценки за информационна полезност.
Почти всички предприятия (82,5%) използват CVP анализ при вземане на
решения за стартиране, продължаване или прекратяване на дейност, което потвърждава целесъобразността на разграничаването на постоянните разходи на
постоянни неизбежни (напр. заплати на постоянен персонал) и релевантни на
осигурявания капацитет на дейност на хотелите (напр. заплати на сезонен персонал), като по този начин се улеснява определянето на съответстващите разходи при анализ на този тип решения. Аспектът се прилага във всички посочени
времеви периоди или при възникване на обстоятелство. От една страна, посоченият тип решения са рутинни за функциониране на сезонните хотели и се провежда анализ за годишен период, но когато са налице алтернативни обекти в
хотелите (в т.ч. и целогодишните) за предоставяне на дадена услуга или обекти, функционирането на които зависи от външни фактори (напр. времето), се
налага прилагането на CVP анализ при останалите времеви опции.
CVP анализ се използва в много предприятия (78,2%) за вземане на решения при предлагане на оферти при особени обстоятелства, когато като съответстващи се дефинират само променливите разходи. Разглежданият аспект се
прилага предимно при възникване на обстоятелство или се провежда рутинно в
максимално кратки срокове. При вземане на решения от вида „да купя или
произведа“, CVP анализът се прилага в по-малко предприятия, като се използва
предимно при възникване на обстоятелство.
Прилагането на CVP метода за целите на вътрешнофирмен финансовосчетоводен анализ при изследване на влиянието на фактора обем на дейност, е
най-значимият аспект на приложение на зависимостта – прилага се от 91,2% от
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изследваните предприятия, а оценката за полезността на генерираната информация е една от най-високите (4,29). Специалистите най-често анализират зависимостта „разходи – обем – печалба“ в ретроспективен вариант за изследване на влиянието на значими оперативни фактори, свързани с обема на дейност,
върху приходите, разходите и финансовия резултат и при осъществяване на контролната функция за проследяване на отклоненията на променливите, спрямо
предходни периоди. Полезността на генерираната в тази инициатива информация е най-висока.
CVP анализът е широко застъпен в предприятията и в процеса на ценообразуване при основни и допълнителни услуги. Пределният доход се използва
като показател за формиране на цените в тактически аспект, както в хотелиерската (82,6%), така и в ресторантьорската (69,4%) дейности, най-често при
възникване на обстоятелство.
V. Заключения
Предприятията, експлоатиращи висококатегорийни хотели, са развили функцията на управленското счетоводство до забележително добро ниво в контекста на българската действителност. Те прилагат широк спектър от инструменти във всички разгледани направления, което се дължи до голяма степен на
спецификите на хотелиерския продукт и нуждите, които обуславя от управленска информация за неговото реализиране. Следва да отбележим, че наличието
на изключително добре конструирани и функционални информационни системи
в предприятията са също ключов фактор, който опосредства прилагането на
всички тези инструменти, при спазване на принципа „разходи – ползи“ за набавяната информация.
Предприятията използват приоритетно традиционните методи на управленското счетоводство по отделните направления, но се заявява намерението
да бъдат въведени и по-модерни. Редица фактори до голяма степен са в основата на сравнително ограниченото разпространение на нови методи – развитието на теорията, обучението и практиката по управленско счетоводство (често
свеждано до счетоводство на разходите) до и след прехода към пазарна икономика в края на миналия век, интересите на местните собствениците на предприятията и техните предприемачески възможности, квалификацията на персонала и др. По отношение на CVP анализът, може да се направи извод, че се
определя от специалистите като един от най-използваните инструменти в практиката на изследваните предприятия, осигуряващ информация с висока полезност, като част от един сравнително добре развит инструментариум на управленското счетоводство, прилаган в хотелиерството.
Хотелите разполагат с добре развити информационни системи, от които
имат възможност да извличат информация за редица компоненти на обема на
дейност (нощувки) в хотелиерството – брой отдадени помещения и коефициент
на натоварване за периоди; нощувки на деца и на възрастни; нощувки на гост и
среден престой на гост; нощувки по националност на гостите и др. Предвид
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значимостта на провеждането на задълбочен анализ на факторите, обуславящи
обема на дейност, а от там и въздействащи върху променливите на CVP анализ,
принос за практиката би било извеждането на стандартизиран подход за измерване на тяхното влияние, като същият е целесъобразно да бъде съобразен с
концепцията за анализ по центрове на отговорност .
Приложение 1
Списък на изследваните предприятията
N Предприятие

N Предприятие

1 „Гранд Хотел Варна“ АД

13 „Астория биич“ ООД

2 „Интернационал" АД

14 „БИРС“ ООД

3 „Златни пясъци“ АД

15 „Хотел Лилия“ ООД

4 „Джи Ви Ви“ АД

16 „Слънчев ден“ АД

5 „Галериа Хотелс“ ООД

17 „Варненски бряг“ АД

6 „Долче вита 2007“ АД

18 „Ривиера“ АД

7 „Тера Тур Сервиз“ ЕООД 19 „Бриз 2“ АД
8 „МИГ-МАРКЕТ" OOД

20 „Акюръси Активитис“ ЕООД

9 „ГАЛА ТУР“ ООД

21 „Пиринска туристическа компания“ АД

10 „Сириус-49“ ЕООД

22 „Хотелско мениджърска компания“ EOOД

11 „Омега България“ ООД

23 Туристически холдинг „Русалка Холидейз“ АД

12 „Глотрако“ ООД

24 „Албена“ АД
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APPLICATION OF THE ANALYSIS OF THE RELATION COST-VOLUME-PROFIT
IN HOTEL KEEPING (ON THE BASIS OF THE HIGH-CATEGORY HOTELS
IN THE NORTHEASTERN REGION, BULGARIA)
Assist. Prof. Dragan Georgiev
Abstract
At this stage there is still insufficient empirical data and analyses regarding the application
of the tools of managerial accounting in the tourist sector and mainly in the hotel industry. The
present study examines the application of the interdependence cost-volume-profit with a view
to the specific character of the hospitality product in Bulgarian high-category hotels. To that
end there is studied the rate, the frequency of use and the informational usefulness of the
aspects of the analysis in the context of the attained level of development of managerial
accounting in the enterprises, which operate the hotels in the Northeastern region, Bulgaria.
Keywords: managerial accounting, hotel keeping, approaches of managerial
accounting, „cost-volume-profit“.
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Econ Lit – M41, M49

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Ас. Илиян Христов
Въведение
През 90-те години на XX век към традиционните финансово-счетоводни
модели за оценка на резултатите от дейността на предприятието са отправени
критики, поради тяхната неспособност да включат в себе си алтернативните
разходи за вложения капитал. Това налага възобновяване на интереса към стойностно-базирания подход, като в резултат на това се търсят адекватни нови
модели за измерване на финансовото представяне на бизнесединицата. Един от
тези модели е икономическата добавена стойност, представляваща показател
за остатъчния доход на предприятието, измерител на създаденото богатство
от дружеството за акционерите, бизнесфилософия за управление на предприятието. Този показател заема съществена междинна позиция между счетоводния и финансовия оценъчен модел и концентрира в себе си най-важната информация за състоянието на предприятието.
Целта на тази разработка е изграждане на практико-приложен модел на
интегриран по своята същност показател, за представяне и измерване на постигнатите резултати от предприятието, в две времеви перспективи – минало и
бъдеще. Моделът за оценка на финансовото състояние ще бъде приложен върху
български фармацевтични предприятия1, прилагащи МСС/МСФО, които произвеждат генерични лекарствени продукти, имащи оповестени разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в официално публикуваните си
годишни финансови отчети и доклади за дейността. Основните задачи, поставени за изпълнение на така формулираната цел, включват: 1) подбор на ключовите показатели за оценка на представянето на предприятието; 2) представяне
на модела за оценка на постигнатите резултати от предприятието и 3) търсене
на зависимости между изоставащите и водещите индикатори в интегрирания
модел за оценка.
Ефективният модел за измерване на постигнатите резултати от предприятието се получава тогава, когато се балансират двете основни категории ключови показатели за представянето (Key Performance Indicator – KPI): 1) изоставащи (финансови) индикатори и 2) водещи (нефинансови) индикатори, с цел намиране на златната среда в обединяването и балансирането на тези противоположни направления в оценката на дейността на бизнесединицата.
1

Изборът на фармацевтични предприятия се аргументира с това, че последните постоянно се
стремят да поддържат високотехнологично производство на иновативни и генерични продукти.
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1. Ключови показатели за оценка на постигнатите
резултати от предприятието във финансовата
перспектива – изоставащи индикатори
Във финансовата перспектива на показателя за оценка на постигнатите
резултати от предприятието разглеждаме счетоводния модел за изчисляване
на показателя икономическа добавена стойност (EVA)2. EVA е разликата между нетната оперативна печалба след данъци и цената на вложения капитал в
предприятието. Тя е остатъчният доход на предприятието, измерител на създаденото богатство от дружеството за неговите собственици (акционери). Положителният резултат, получен при изчисляване на формула (1), показва стойността, оставаща в предприятието, с която нетната печалба надхвърля алтернативните разходите за собствен и привлечен капитал.
EVA = NOPAT  WACC  IC

(1)

където:
EVA е икономическа добавена стойност;
NOPAT – нетна оперативна печалба след данъци;
WACC – среднопретеглена цена на капитала;
IC – вложен капитал.
По своята същност, вложеният капитал представлява сумата на собствения капитал и пасивите по отчета за финансовото състояние в началото на отчетния период, намалени с нелихвените задължения. Това са източници на средства, използвани в дейността на предприятието, чрез които се създава нетната
оперативна печалба след данъци. NOPAT представлява финансовия резултат
от основната дейност на предприятието, след приспадане на корпоративния
данък. Среднопретеглената цена на капитала (WACC) е задължение, платимо
от реализираната печалба, което следва да е отплата за инвеститорите за вложения от тях капитал в предприятието и поетия риск.
Формула (1) може да бъде представена и чрез показател, изразяващ способността на предприятието да създава печалба от вложените ресурси в дейността си – рентабилност на вложения капитал. Последният се разглежда като
ключов инвестиционен показател, на който се отделя особено внимание поради
факта, че „характеризира способността на предприятието към нарастване на
капитала, неговата финансова устойчивост и рационалност при управление на
капиталовата структура“3.
Рентабилността e обобщаващ икономически показател за резултата от
дейността на предприятието, изчислена като отношение на постигнатите финансови резултати и стойността на вложения капитал (формула 2). При положителни стойности на показателя се дава отговор на това, колко лева печалба се
2

3

Stewart III, G. B.The Quest For Value: The EVAtm management guide. Harper Business, New York,
1991.
Тодоров, Г. Финансово-счетоводен анализ на предприятието. Стено, Варна, 2005, с. 267.
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получава от 1 лев вложен капитал. Отрицателните стойности показват темпа
на „стопяване“ на вложения капитал в предприятието, т.е. степента на неговата
декапитализация.
RΟΙC =

ΝΟPΑΤ

(2)

ΙC

където:
ROIC е рентабилност на вложения капитал, а NOPAT и IC имат същото
съдържание както във формула (1).
Замествайки формула (2) в (1), получаваме трите основни ключови показателя за оценка на постигнатите резултати от предприятието във финансовата
перспектива на EVA:
EVA = ( RΟΙC  WACC )  IC ,

(3)

Разликата между възвръщаемостта на капитала и цената на капитала е
известна като икономически „спред“ (ROIC – WACC)4. Той ни позволява да
оценим ефективността в дейността на предприятието от гледна точка на икономическия му растеж, както и способността му да създава стойност. Това е
свръхдоходността на вложения капитал. Положителният „спред“ (ROICWACC>0) показва генерираната икономическа добавена стойност от предприятието. В обратния случай, когато „спред“-ът е отрицателен (ROIC-WACC<0),
предприятието работи на загуба и намалява стойността си. Възможен е и трети, междинен вариант (ROIC-WACC=0), при който предприятието запазва стойността си непроменена.
Aдаптирайки и доразвивайки модела, представен от В. Кузнецов5 (формула 4 и 5), показателят рентабилност на вложения капитал може да се декомпозира, като към него се добавят стойността на нетни приходи от продажби и
сумата на текущите активи. Това ще ни помогне да изследваме влиянието на
повече променливи, интегрирани вътрешно в показателя икономическата добавена стойност. По този начин ще идентифицираме основните ключови показатели и фактори на стойността, оказващи силно влияние върху EVA.
RΟΙC = RΟS  CAT  OIC ,

(4)

или
RΟΙC =

4

5

ΝΟPΑΤ
ΙC



S
S



CA
CA



ΝΟPΑΤ
S



S
CA



CA
ΙC

,

(5)

В литературата се среща още и като икономическа добавена норма на възвръщаемост на вложения капитал в предприятието.
Кузнецов, Н. Особенности оценки рентабельности и цен капитала современных акционерных
обществ. http://www.rae.ru/fs/pdf/2011/12-3/35.pdf, cc.-628-633, c. 629.
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където:
ROIC е рентабилност на вложения капитал;
S – нетни приходи от продажби;
CA – текущи активи;
ROS – рентабилност на приходите;
CAT – коефициент на обращаемост на текущите активи;
OIC – дял на текущите активи във вложения капитал, a останалите имат
същото значение както в предните формули.
Показателят рентабилност на приходите от продажби разкрива нетния марж
на печалбата. Разглеждането на отделните елементи, съставящи нетната оперативна печалба след данъци, обогатява информационното съдържание на показателя, като разкрива индивидуалното влияние на отделните компоненти върху
него (формула 6).
RΟS 

ΝΟPΑΤ
S

=

EBIT  (1  T )
S

(6)

,

където:
EBIT е печалба преди лихви и данъци;
T – данъчна тежест, a останалите имат същото значение, както в посочените по-горе формули.
При преобразуване на формулата за изчисляване на коефициента за обръщаемост на текущите активи чрез разделянето на числителя и знаменателя
й с размера на нетните приходи от продажби, се представя допълнителна информация за ангажираността на текущите активи (CA), обслужили 1 лев оборот (формула 7). Дезагрегирането на CA задълбочава анализа, чрез предоставяне на информация за обръщаемостта на трите структурни елемента: материални запаси (I), текущи вземания (CR) и парични средства (C).6
CA 

S
CA

S

CA 

1
S 
1
1
S

S

1


CR
S



C

,

(7)

S

Като цяло, най-податливи на управление в структурата на показателя EVA
са текущите активи. Причината за това е най-лесното въздействие от страна на
ръководителите върху материалните запаси, вземанията и паричните средства,
като обект на гъвкав и непосредствен вътрешен контрол. Изграждането на логистична връзка с клиентите довежда до по-бързо събиране на вземанията от тях,
т.е. налице е бързото им трансформиране в парични еквиваленти. Колкото е повисока обръщаемостта на паричните средства от оперативната дейност, толкова
по-ефективно предприятието управлява своите текущи активи.
6

Текущи финансови активи не се включват във вложения капитал, поради това, че те нямат
принос в нетната оперативна печалба на предприятието.
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Разделянето на текущите активи по съставни елементи (формула 8), позволява делът на всеки от тези компоненти да се представи в размера на вложения капитал, чрез което да се открои влиянието на всеки от тях върху общата
стойност на показателя.
OIC 

CA
ΙC



I + CR + C  OCA
ΙC

,

(8)

Среднопретеглената цена на капитала (формула 9) в предприятието зависи от източниците, които формират капитала като цяло. Тя се определя като
среднопретеглена величина от цените на отделните форми и начини на финансиране. Икономическото значение на цената на капитала се измерва като процент
от цената, която предприятието трябва да плати за използване на ресурсите,
създаващи неговия капитал – собствен и привлечен.
WACC 

E
D+E

 RE 

D
D+E

 RD  (1  T ),

(9)

където:
WACC е среднопретеглена цена на капитала;
E – собствен капитал;
D – привлечен капитал;
RE – цена на собствения капитал;
RD – цена на привлечения капитал;
T – данъчна тежест.
В светлината на представения анализ се обрисува една цялостна, сегментирана картина на предприятието, позволяваща да се идентифицират ключовите показатели, влияещи върху показателя рентабилност на вложения капитал.
По този начин рентабилността свързва равнището на реализираната печалба с
използваните активи и отчетените приходи в стопанския процес. Анализът на
тези съотношения, в продължение на няколко отчетни периода, може да разкрие влиянието на всеки индикатор върху нормата на печалбата. Формула (5)
дава възможност за количествено определяне на въздействието от подобряване или влошаване на състоянието на ключовите съотношения в показателя EVA.
Синтезирайки гореизложеното, може да се направи извод, че подобрението на
някои от тези индикатори, в рамките на предложения модел, ще доведе до повисока стойност на рентабилността на вложения капитал, и като цяло, до повисока икономическа добавена стойност.
Така представените и анализирани ключови показатели за представянето
на предприятието във финансовата перспектива на EVA имат съществени недостатъци. На първо място, краткосрочни положителни резултати могат да бъдат
постигнати с цената на бъдещи негативни резултати в една дългосрочна перспектива. На следващо място, влошаването на качеството на продуктите, с цел
съкращаване на разходите по производство, е свързано с намаляване на удовлетвореността на клиентите и спад в бъдещите приходи от продажби. На пос-
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ледно място, финансовите съотношения имат исторически характер, т.е. те са
резултат от осъществени действия и факти в миналото и не са надежден индикатор за бъдещето като единствен ориентир.
По своята същност, финансовите показатели спомагат за определянето на
количествена оценка на показателя икономическа добавена стойност. Те обесняват постигнатите резултати едва след като последните станат факт, т.е. те
са изоставащи индикатори за създаването на стойност в предприятието. Приложени самостоятелно, финансовите показатели са незадоволителни и недостатъчни поради твърде насоченото, тясно и ограничено представяне на информацията от тях. Те обрисуват единствено историческите процеси, тъй като
отчитат вече осъществените оперативни действия.
2. Ключови показатели за оценка на постигнатите
резултати от предприятието в нефинансовата
перспектива – водещи индикатори
По своята природа, ROIC и EVA са исторически показатели, които може
да имат положителни стойности в краткосрочен план. Но в дългосрочен план е
необходимо предприятията да вземат под внимание онези нефинансови KPI,
които ще доведат до увеличаване на финансовите показатели за представянето
и до генериране на икономическа добавена стойност.
В свое изследване C. Ittner, D. Lacker и M. Rajan 7 определят, че 36% от
дружествата в разглежданата от тях извадка (или 114 от 317 обследвани предприятия), използват нефинансови показатели при оценка на постигнатите резултати. Някои от значимите нефинансови показатели за оценка на поведението на
тези изследвани предприятия, са следните: удовлетвореност на клиентите, нефинансови стратегически цели, качество на предоставения продукт или услуга,
производителност, пазарен дял, удовлетвореност на служителите, подобряване
на процесите и реинженеринг, развитие и обучение на служителите, разработване на нови продукти, нововъведения и др. Авторите, прилагайки емпиричен тест
на споменатите показатели, извеждат четири алтернативни водещи индикатора
в нефинансовата перспектива за представянето на предприятието:8
• Съотношение на разходите за научноизследователска и развойна
дейност към нетния размер на приходите от продажби. Индикаторът измерва склонността на предприятието към търсене на нови продукти.
• Съотношение на средносписъчния брой на служителите към нетния размер на приходите от продажби. Показателят оценява способността на организацията да произвежда и разпространява продуктите си ефективно.
7

8

Ittner, C., D. Larcker, M. Rajan. The Choice of Performance Measures in Annual Bonus Contracts.//
The Accounting Review, April 1997, pp. 231-255, p. 238.
Адаптирано от: Ittner, C., D. Larcker, M. Rajan. The Choice of Performance Measures in Annual
Bonus Contracts.// The Accounting Review, April 1997, pp. 231-255, pp. 239-241.
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• Съотношение на пазарната към балансовата стойност на предприятието – разкрива растежа на предприятието и инвестиционните
му възможности.
Нефинансовите индикатори са значително по-силно свързани с бъдещите
резултати. Те съдържат допълнителна информация, която намира отражение
във финансовите (изоставащи) показатели, значително по-късно, през следващ
отчетен период. Слабостите на финансовите KPI могат да бъдат елиминирани
посредством комбинирането им с нефинансовите. Определянето на водещи
нефинансови показатели помага за постигане на положителни стойности на показателя EVA в дългосрочна перспектива.
3. Прилагане на интегрирания модел за оценка на постигнатите резултати
от предприятието
Цялостна картина и оценка на дейността на предприятието може да се
получи, само ако се обединят изоставащите и водещите индикатори на постигнатите резултати и се разгледат в тяхната логическа връзка, единство и последователност (фиг. 1). Сегашните стойности на тези индикатори са насочени
към миналото и към бъдещето, тъй като отчитат минали и евентуални бъдещи
събития в дейността на предприятието. Целесъобразно е позиционирането на
оценката на дейността на предприятието в междинна позиция, чрез преформулиране на ключовите показатели за представяне в една взаимна обусловеност и
връзка.

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА
НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО
МИНАЛО

ИЗОСТАВАЩИ
(ФИНАНСОВИ)
ИНДИКАТОРИ

НАСТОЯЩЕ

ГФО,
ВЪТРЕШНОФИРМЕНА
И ПАЗАРНА
ИНФОРМАЦИЯ

БЪДЕЩЕ

ВОДЕЩИ
(НЕФИНАНСОВИ)
ИНДИКАТОРИ

Фиг. 1. Интегриран модел за оценка дейността на предприятието
За целите на емпиричния тест, моделът за оценка на финансовото състояние ще бъде приложен върху български фармацевтични предприятия. Изследването е осъществено за периода 2007 – 2012 г. Критериите, които са използвани при подбора на предприятията, са: 1) да имат публикувани за периода годишни финансови отчети, приложения към тях, както и годишни доклади за дейността; 2) да извършват разходи за научноизследователска и развойна дейност и 3)
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да оповестяват тези разходи в годишните финансови отчети и приложенията
към тях. От 23 български фармацевтични предприятия на зададените критерии
отговарят само 2, поради което моделът за оценка ще бъде приложен върху
„Балканфарма Разград“ АД и „Балканфарма Троян“ АД.
В таблица 1 са представени стойностите на изоставащите и водещите индикатори9 на интегрирания модел за оценка на постигнатите резултати от предприятията.
През анализирания период с по-ясно изразено предимство в стойностите на
показателя дял на печалбата получена от 1 лев приходи от продажби, е „Балканфарма Троян“ АД. Въз основа на получените за показателя стойности през периода
2010 – 2012 г., може да се счита, че дружеството е с оптимална рентабилност за
едно производствено предприятие.10 Съществено влияние върху този коефициент в
разглежданите предприятия оказва държавната политика за регулиране на механизмите за образуване на цените на лекарствените продукти. Това, от своя страна,
ограничава маржа на печалбата, която регистрират техните производители.
Коефициентът на обръщаемост характеризира величината на продажбите, извършени с един лев текущи активи. За „Балканфарма Троян“ АД стойността на този показател е по-висока, като се наблюдава първоначален спад и
последващо увеличение. За „Балканфарма Разград“ АД също е налице първоначален спад в стойността на показателя, последван от стабилен темп на нарастване на броя на оборотите, извършени от краткотрайните активи.
Значително влияние върху показателя дял на текущите активи във вложения
капитал и при двете разглеждани предприятия оказват материалните запаси и вземанията, от което може да се направи извода, че в по-голямата си част краткотрайните
активи са от по-трудно ликвидните. В случая, това може да се тълкува като признак
за нарастване на производството през разглеждания период. Значителното влияние
на вземанията във вложения капитал, чиито най-високи стойности са през 2008 г. за
„Балканфарма Разград“ АД и 2007 г. за „Балканфарма Троян“ АД, са сигурен знак за
обхваналата страната ликвидна криза и нейното отражение върху взаимоотношенията между предприятията. Взетите правилни и уместни решения за управление на
оборотния капитал през следващите години от анализирания период довеждат до
нормализиране на стойностите на индикатора. Ниските стойности на съотношението
на паричните средства във вложения капитал и при двете предприятия, свидетелстват за рационално и ефективно използване на най-ликвидните активи.
От таблица 1 ясно се вижда, че и двете изследвани предприятия не създават остатъчен доход. Нещо повече – те не генерират стойност, а консумират
вложените в дейността си средства. „Балканфарма Троян“ АД е с по-големи
отрицателни стойности на показателя икономическа добавена стойност през
9

Поради факта, че разглежданите предприятия не са котирани на БФБ, съотношението „пазарна
към балансова стойност на предприятието“ няма да бъде представено в интегрирания модел на
оценка.
10
Оптимална стойност на коефициента при производствени предприятия се определя в диапазона
0,08-0,1.

Изоставащи и водещи индикатори на интегрирания модел за оценка на постигнатите
резултати от предприятието

Таблица 1
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първите две години от разглеждания период. През следващите години стойностите превъзхождат тези на другото изследвано предприятие. Въпреки, че дружествата реализират печалба от дейността си през по-голямата част от изследвания период, тя не е достатъчна по размер, за да покрие алтернативните
разходи по използвания капитал. През 2007 г. за „Балканфарма Разград“ АД се
наблюдава най-благоприятната стойност на показателя EVA. Причините за това
са: 1) по-висока стойност на реализираната печалба през разглеждания период
и 2) най-ниската стойност на вложения капитал в дейността. Като цяло се наблюдава тенденция на подобряване след 2009 г., изразена, от една страна, в
намаляващата отрицателна стойност на показателя EVA, а от друга – в колебливо повишаващия се темп на добавяне на стойност (ДEVA). Другото разглеждано предприятие – „Балканфарма Троян“ АД, регистрира положителна стойност на показателя единствено през 2010 г., след което се наблюдават влошаване и последващо подобряване в стойността на оценката на икономическата
добавена стойност. Свидетелство за това е представеното стойностно изменение на показателя ДEVA. Като външни причини за негативните резултати на
показателя икономическа добавена стойност може да посочим и тежката финансово-икономическа криза, застигнала България в периода след 2007 г.
За установяване на връзката между изоставащите и водещите индикатори на интегрирания модел за оценка на постигнатите резултати от предприятието, е необходимо прилагането на корелационния анализ. Мярката за линейна
вероятностна връзка между тези два типа индикатори е представена чрез коефициента на корелация:
 in=1 ( xi  x)( yi  y)

r =


n
i =1

( xi  
x ) 2  in=1 ( yi  y) 2

.

(10)

където:
r е коефициент на корелация;
x – стойностни величини на изоставащия индикатор EVA;
y – стойностни величини на водещите индикатори.
Извършва се проверка на статистическите хипотези за значимостта на
коефициентите на корелация. Формулират се хипотези: H0: ρ = 0 – коефициентът
на корелация е статистически незначим; и H1: ρ  0 – корелационният коефициент е статистически значим.
Обемът на извадката е малък (n < 100), поради което при проверката на
хипотезите е необходимо да се използва Z-критерия на Фишер. При него емпиричната величина z се пресмята по формула (11).
z = Zr n - 3

където:
Zr е трансформация на корелационния коефициент r.

(10)
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Когато емпиричната величина z е по-малка от теоретичната zα, тогава се
приема нулевата хипотеза (H0). От това следва, че коефициентът на корелация от
генералната съвкупност е равен на нула и е статистически незначим. Равнището
на значимост α показва каква е вероятността за допускане на грешка от този род,
т.е. да отхвърлим нулевата хипотеза (H0), когато тя е вярна. Равнището на значимост α се използва за извличане на теоретичната величина на z-критерия от таблицата за стандартно разпределение. При равнище на значимост α = 0,05, zα e
1,96. Данните от приложения корелационен анализ са представени в таблица (2).
Таблица 2
Установяване на връзките в интегрирания модел
за оценка на представянето на предприятието
Връзки в интегрирания
модел за оценка дейността
на предприятието
1. Зависимост на показателя
EVA със съотношение
между разходите за
научноизследователска и
развойна дейност към
нетните приходи от
продажби

2. Зависимост на показателя
EVA със съотношение
между средносписъчния
брой на служителите към
нетните приходите от
продажби

Коефициенти

„Балканфарма
Разград“ АД

„Балканфарма
Троян“ АД

Коефициент на
корелация

0,256

0,210

Коефициент на
детерминация

0,066

0,044

z = 0,461

z = 0,369

zα = 1,96

zα = 1,96

z < zα

z < zα

Приемаме H0

Приемаме H0

Коефициент на
корелация

-0,832

-0,856

Коефициент на
детерминация

0,692

0,733

z = 2,058

z = 2,240

zα = 1,96

zα = 1,96

z > zα

z > zα

Приемаме H1

Приемаме H1

Статистическа
значимост

Статистическа
значимост
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През разглеждания период за двете предприятия, съществува силна обратна линейна зависимост при установяване на връзката между показателя EVA
и съотношението между средносписъчния брой на служителите и нетните приходи от продажби. Основание за това ни дава стойността на емпиричната величина z, която е по-голяма от теоретичната zα (таблица 2, т. 2). Поради това
отхвърляме нулевата хипотеза (H0) и приемаме, че коефициентът на корелация
е статистически значим и отразява реално съществуващата връзка в генералната съвкупност при изследваната втора зависимост от таблицата. Намалението на съотношението между броя на заетите лица и нетните приходи от продажби довежда до изменение на стойността на показателя EVA. Намалението
на приходите катализира след себе си като резултат и намаление на броя на
заетите служители в двете анализирани предприятия, докато увеличаването в
нетните приходи предизвиква с по-слаби темпове увеличение в броя на заетите
лица. Коефициентът на детерминация показва, че в „Балканфарма Троян“ АД
73,3% от изменението на показателя EVA се дължи на промените в съотношението между броя на заетите служители и нетните приходи от продажби, докато при второто предприятие този процент е 69,2%. За останалата зависимост от
таблица 2, получената емпиричната z-характеристика е по-малка от теоретичната zα , което е основание за приемане на нулевата хипотеза (H0). Коефициентите на корелация от генералната съвкупност са равни на нула и са статистически незначими. Причини за това могат да бъдат: 1) малкият обем от изследвани предприятия; 2) спецификата на произвеждания продукт и 3) дългият сложен и продължителен процес на създаване и въвеждане в употреба на нови
лекарствени средства. В заключение можем да валидизираме, че вторият индикатор в нефинансовата перспектива (от таблица 2) за оценка на представянето на предприятията е силно свързан водещ показател на създадената стойност, измерена впоследствие от изоставащите индикатори на финансовата перспектива.
В контекста на разглеждания модел за оценка на дейността на предприятието, интегрираността на показателя EVA е представен двуаспектно, веднъж
като вътрешно взаимодействие в метриката, и втори път – като външно сътрудничество с нефинансови водещи индикатори. Потвърдената чрез емпиричното
изследване логическа връзка между ключовите показатели допринася за обогатяване на познавателната зависимост на новите контролно-аналитични индикатори за оценка. Това, от своя страна, аргументира предимствата на адаптирания модел, в сравнение с традиционния подход за оценка, които могат да
бъдат систематизирани по следният начин: 1) изоставащият индикатор EVA не
отразява цялата регистрираната печалба, а само тази, която е генерирана от
оперативната дейност на предприятието; 2) икономическата добавена стойност
включва в себе си цената на вложените средства в дейността на стопанската
единица и 3) водещите нефинансови индикатори информират за това, какво може
да се случи с предприятието в бъдеще и характеризират възможността за реализиране на печалба.
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Заключение
Обединяването на финансови и нефинансови индикатори довежда до изграждането на един комбиниран модел за оценка на представянето на предприятието, включващ, от една страна, резултати от осъществени действия и факти
от миналото, и от друга – индикатори за бъдещото развитие, силно свързани с
бъдещите резултати. Извършеният емпиричен анализ доказва силна зависимост и висока обяснителна сила между водещия индикатор, изразяващ отношение на средносписъчния брой на служителите към нетния размер на приходите от продажби, и резултативния показател – икономическа добавена стойност. Полученият резултат подкрепя идеята за необходимостта от използването на интегриран модел за оценка на дейността на предприятието.
AN I NTEGRATED MODEL FOR ASSESSING
THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Assist. Prof. Iliyan Hristov
Abstract
In the article oneself there is developed a practical and applied model binding the lagging
(financial) and leading (non-financial) indicators in the assessment of the activity of the enterprise
and its future development. The conducted empirical analysis demonstrates a strong
dependency and high explicative force between the leading indicator, expressing the ratio of
the average list number of employees to the net amount of the revenue from sales, and the
resultant indicator – economic valuе added. The obtained result reinforces the need for the use
of a comprehensive approach in the assessment of the activity of the enterprise.
Keywords: key indicators, lagging (financial) indicators, leading (non-financial)
indicators, economic valuе added.
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ПАЗАРНАТА И МАРКЕТИНГОВА СПЕЦИФИКА
НА ВЕНДИНГ КАНАЛИТЕ
Докторант Добромир Стоянов
Въведение
В последните години все повече нараства значението на немагазинните
дистрибуционни формати, като разходно-ефективна и доставяща значително
потребителско удобство алтернатива на традиционните магазинни форми. Обект
на тази статия са високотехнологичните вендинг канали, като типичен представител на този бързо развиващ се тип дистрибуция. На практика няма страна в
света, в която да няма инсталирани търговски автомати – от Африка до Южна
Америка, от Арктика до Антарктида1. В световен мащаб за 2012 г. водещи
страни като Япония и САЩ реализират годишни обороти от близо 50 млрд.
долара, като средно всяка пета покупка се извършва от търговски автомати2.
По неофициални данни от изследване, проведено през миналия век в Русия, ако
вендинг-машините от цялата планета се съберат на едно място, то те ще превишават населението, например, на цяла Австралия – 15 млн.3. В същото време
в България този тип канали за реализация са във фазата на ревъвеждане и тепърва предстои да се развиват, както по отношение на намирането на нови сфери
на приложение, така и относно предлагането на нови по-ефективни форми на
разплащане и маркетингово стимулиране. У нас чрез подобен тип автомати
днес се предлагат предимно евтини и удобни потребителски стоки като топли и
студени напитки, закуски и десерти. В редица развити страни като Франция,
Германия, Япония и САЩ, чрез тях се предлагат по-сложни и високостойностни
продукти (MP3 плеъри, мобилни телефони, кюлчета злато). По своята същност
вендингът може да се разглежда едновременно като продукт и канал, тъй като
той е не просто средство за реализация на стоки и услуги, но и самият той представлява продукт, обект на покупко-продажба. Затова в тази статия се разглежда
в неговата многоаспектна същност и термини като „вендинг“, „вендинг канали“, „вендинг дистрибуция“ и „автомат“ се използват като синоними. Основна
цел на статията е да се анализират пазарните и маркетинговите специфики на
вендинг-каналите. Във връзка с това са разгледани ролята и мястото на вендингканалите в съвременния бизнес. Направен е кратък преглед на състоянието на
този пазар в България. В същото време, на базата на традиционния 4P модел на
маркетингов микс, са откроени някои основни маркетингови специфики на вендинга, отличаващи го от традиционните магазинни дистрибуционни формати.
1
2
3

Чигарин, Т. Вендинг бизнес. Механические торговые автоматы. Зенина, 2005, с. 10.
Източник: Евромонитор www.portaleuromonitor.com
Чигарин, Т. Цит. съч., с. 6.
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1. Роля и място на вендинг каналите в съвременния бизнес
По същество думата „вендинг” произлиза от английската дума „vend” –
търгувам, предлагам стоки за продан, продавам4. Това е бизнесконцепция, която може да се разглежда като довеждане на магазина до клиента, а не на клиента до магазина5. Тъй като процесът на обслужване при вендинга е автоматизиран, често той се среща в англоезичната литература като: „автоматизирана
търговия на дребно” (Saxena, 2009, p. 472), “автоматизиран мърчандайзинг”
(NAMA, 2014) и “автоматизирана продажба” (Özer & Phillips, 2012, p. 37). Някои автори разглеждат вендинга като част от продуктовите иновации по маркетинговите канали за реализация (Dupuis, 2000; Dawson, 2001), а други в контекста на иновациите по веригата на стойността (Musso, 2010). Във връзка с това
вендингът, в еволюционно отношение, се свързва с революционното развитие
на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и по-конкретно се
разглежда като част от т.нар. “SST технологии” (технологии на самообслужването). При SST технологиите потребителят сам извършва своята покупка,
без да се осъществява персонален контакт „лице в лице” между клиента и продавача. Tова са услуги, използващи определени технологични иновации, при които липсва директна намеса или взаимодействие между потребител и служител на фирмата. Затова най-общо вендинг каналите могат да се дефинират
като форма на реализация на продукти и услуги, при която е налице търговски
автомат и процес на самообслужване.
За изясняване ролята и мястото на вендинга в съвременния бизнес, е необходимо той да бъде разгледан и от гледна точка на немагазинните форми за
реализация на продукти и услуги, използвани от фирмите в сферата на търговията на дребно. На основата на утвърдената класификация на повечето специалисти в сферата на дистрибуционния мениджмънт, немагазинните формати се
разглеждат като агрегатна величина, включваща директните продажби, директния маркетинг/хоумшопинга, електронните и вендинг канали за реализация
(Couglan et al. 2001). Под „немагазинни дистрибуционни формати/канали”
се разглеждат всички форми за реализиране на нови и използвани продукти, при
които от потребителя не се изисква да посещава даден физически съществуващ търговски обект, а продавачът не разполага с реална, физически съществуваща търговска площ (Dancette & Rйthorй, 2000), която е налице при т.нар.
„brick & mortar distribution” (Kotler & Keller, 2011, p. 328, 364). Какво място заема в световен мащаб тази немагазинна дистрибуция в сферата на търговията
на дребно и по-специално вендинг каналите, можем да добием представа от
фиг. 1.

4
5

Боянова, С. Л., Илиева Английско-български речник. II том, Millenium edition, Gaberoff, 2010.
Стоянов, М. Вендинг бизнесът в България-възможности и проблеми. Народностопански архив,
2/2009.

6

Фигурата е разработена по данни и класификационни признаци на „Евромонитор“.Избрана е 2012 г., тъй като новите доклади за състоянието на
световния вендинг пазар все още не са публикувани. Предоставени са данни за световния, а не за националния пазар, защото към момента на
писане на статията няма актуални данни за всички магазнинни и немагазиини формати в сферата на българската търговия на дребно.

Фиг. 1. Дистрибуционни формати в сферата на търговията на дребно
и реализираните продажби в световен мащаб за 2012 г. в млн. долара6
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2. Състояние на вендинг пазара в България7
За 2013 г. на вендинг пазара в страната са отчетени продажби от 14,7
млн.лв., като за последните шест години е регистриран общо ръст от близо
10%. Най-успешно продаваната продуктова категория, както в количествено,
така и в стойностно изражение, са т.нар. „топли напитки“ и по-специално кафето, което е основната напитка на българския потребител сутрин на път за
работа. Тъй като пазарът е сравнително малък и печалбите незначителни, вендинг операторите на пазара не инвестират в реновиране или подмяна на автоматите с нови. Използват се предимно остарели или рециклирани вносни машини. Основните локации, на които могат да се срещнат, са оживени улици и места, на които потребителите са като в плен (captive & semi-captive environment).
Това са автобусни спирки, жп гари, болници и училища. Сградите на институциите на държавната администрация са също едни от важните локации, поради
наличието на постоянен поток от хора.
Таблица 1
Динамика на развитие на вендинг пазара в България
по продуктови категории в периода 2008-2013 г.

Продуктови категории

Нетни вендинг продажби (млн.лв.) Темп на Среднорастежа годишен
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 – 13 темп

Пакетирани напитки

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

4,2 %

0,47

Пакетирани храни

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

- 0,9 %

- 0,15

Топли напитки

11,8

11,7 12,0 12,5 12,9 13,2

11,9 %

2,00

ОБЩО:

13,4

13,2 13,4 13,9 14,4 14,7

9,7 %

1,60

Продажбите на пакетираните храни като цяло се колебаят около едно относително постоянно равнище и при тях не се наблюдава реално някакъв ръст в
рамките на периода. Има малък брой автомати в страната, които предлагат,
както пакетирани храни, така и пакетирани напитки на места като кина и летищни терминали, но дистрибуцията им е лимитирана главно в по-големите градове, а продажбите им са пренебрежимо малки. Освен това, напитките, предлагани от този тип автомати, са значително по-евтини отколкото тези предлагани в кафенета и заведения, затова дневно близо 1 млн. потребители консумират
топли напитки от такива автомати. През следващите 5 години се очаква ръстът
7

При разработването на тази втора част от статията са използвани данни от доклади на „Евромонитор“ за състоянието на българския вендинг пазар: Vending in Bulgaria. Report of Euromonitor
international, May 2013 и Company shares by global retail brand owner. Euromonitor international,
2014.
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при категорията на топлите напитки да се запази в границите на 2-3%, като,
обаче, при т.нар. „други продукти“ експертите от „Евромонитор” прогнозират
ръст от над 600%. Възможните причини за това са, че вендинг автоматите
намират все по-широко приложение в съвременната дистрибуция в България.
Като примери могат да се посочат вноските за заплащане на комунални сметки, предлагани вече в големите търговски вериги и офисите на мобилните оператори, автоматите за паркоместа в „сини зони” и т.н.

100%
26,3
80%

49,3

56,4

62,5

64,3

27,8

0,8
23,8

19

17,5

2,8

60%
44,5
40%
20%

36,3

2,8
37

2,5

26,3

23,9

20,3

19

18,5

18,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0%
Овърас вендинг ООД

Загато ООД

Симек ЕООД

Други

Фиг. 2. Пазарни дялове на основните участници на вендинг пазара
в България за периода 2008 - 2013 г (в стойност)
От фигура 2 се вижда, че две фирми могат да бъдат определени като
абсолютни лидери на българския пазар. Това са „Овърас вендинг” ООД и „Загато” ООД. Това са официални вносители на нови и употребявани/рециклирани
машини, като имат изградена широка дистрибуционна и логистична мрежа в
цялата страна. През 2008 г. имат общ пазарен дял от над 70%, но постепенно до
2013 г. той намалява близо два пъти. Докато за 2008 г. многото на брой малки
участници на пазара (т.нар. „други фирми“) имат едва 26,3% пазарен дял, а
през 2013 г. той достига вече 64,3%, което е свидетелство за това, че отрасълът
става все по-атрактивен за нови предприемачи и инвеститори.
За по-прецизно определяне структурата на вендинг пазара са изчислени
индексите за пазарна концентрация на Хърфиндал-Хиршман (Djolov, 2013), Розенблънт (Bikker, 2002) и Хорват (Barthwal, 2004). На база на получените резултати, може да се направи извод, че през разглеждания шестгодишен период, се
наблюдава тенденция към повишаване на пазарната концентрация. Както, обаче, вече стана ясно по-горе, това се дължи основно на наличието на по-голям
брой малки фирми, а не на повишаване на дялове на лидерите на пазара, което
да издига сериозни бариери за навлизането на нови участници (вж. табл. 2).
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Таблица 2
Приложение на метриките за концентрация
на вендинг пазара в България

n

8

R 

1

9

N
10
CCI  s1   si2 (2  si )
i2

Година

HHI   si2

2008

0,34

0,36

0,69

2009

0,33

0,35

0,69

2010

0,36

0,40

0,70

2011

0,41

0,45

0,73

2012

0,46

0,47

0,75

2013

0,48

0,48

0,76

Средно за периода:

0,39

0,42

0,72

i 1

2(  isi )  1

3. Маркетингови специфики на вендинг канлите11
На основата на конвенционалния 4P модел на маркетингов микс (McCarthy,
1964) могат да бъдат изведени следните категории маркетингови специфики: 1)
продуктови 2) ценови 3) дистрибуционни 4) промоционални.
8

Индексът на Хърфиндал-Хиршман се използва за измерване на нивото на конкуренция на даден

1
пазар. Той приема стойности в интервала

9

≤ HHI ≤ 1. Когато 0 ≤ HHI ≤ 0,20, е налице силно
n
конкурентен пазар и слабо ниво на пазарна концентрация (перфектна конкуренция). При 0,20 <
HHI ≤ 0,40 се наблюдава средно ниво на пазарна концентрация (монополистична конкуренция).
При 0,40 < HHI ≤ 0,70, нивото на пазарна концентрация е високо (олигопол), а при стойности на
HHI > 0,70, вече се счита за изключително високо (монопол).
Индексът на Розенблънт (Хол-Тидерман) се използва за определяне на пазарната концентрация
при неравномерно разпределение на пазарните дялове на отделните участници на пазара. Той
1
приема също стойности в интервала

≤ HHI ≤ 1. Подобно на HHI, той позволява да се измери
n
абсолютната пазарна концентрация, но за разлика от разликата от HHI, при него се вземат
предвид i ранговете на отделните пазарни участници.
10
Индексът на Хорват е друга алтернативна метрика за изчисляване на пазарната концентрация.
При изчисляването й се взима предвид едновременно фирмата с най-голям пазарен дял (s1) и
претеглените пазарни дялове на останалите фирми.
11
В тази част са разгледани маркетинговите специфики на вендинга в глобален мащаб. Представените
примери не се ограничават само до българските условия, тъй като този пазар у нас тепърва предстои да
се развива. Освен това, световните бенчпрактики могат да посочат на българските мениджъри във
вендинг сектора как да подхождат по-успешно при разработването на своите маркетингови стратегии.
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Продуктови специфики
Една от основните продуктовите специфики, която отличава вендинга от
традиционните магазинни дистрибуционни формати, е това, че при него с лекота
могат да се въвеждат нови продукти или да отпадат стари такива, които са
слабо продаваеми. За целта не се изискват значителни доработки в софтуерно
или хардуерно отношение, а дори понякога промяната може да се осъществява
и дистанционно (в сферата на вендинг услугите). Някои автомати също предоставят възможност за персонализиране на продукта, според личните предпочитания на потребителя („Coca cola freestyle” фонтаните, при които могат да се
комбинират над 127 различни вкуса). Вендинг автоматите могат бързо и лесно
да адаптират при промяна на бранд стратегията на компанията или при избор
на нова локация. Като пример може да се посочи брандираният автомат на
компанията „Coca cola” във Варшава, чиято фасада изцяло се вписва в архитектурния стил на града, изобразявайки традиционна местна статуя (Jaworski
& Thurlow 2010). Автомати със специален артистичен дизайн, т.нар. „арт-автомати“ (art-o-mats), също не са рядкост в галерии, музеи и културни институции.
Брандингът във вендинга може да се разглежда и като форма за освежаване на
външния вид на автоматите, средство за съживяване на продажбите чрез предлагане, например, на премийни марки кафе(Rosenbloom, 2013). Той създава предпоставки за издигането на вендинг бизнеса на по-високо ниво, при което „потребителите могат да са удовлетворени в такава степен, че дори да искат да оставят бакшиш“ (Maras, 2011, p. 20). Индустриалният дизайн в брандинга също
има значение за постигането на редица комуникационни ефекти. Изключително
тънкият автомат за диетична „Coca cola” (Diet coke slender vender) индиректно внушава на потребителя идеята за липсата на вредни захари, водещи до
прекомерно пълнеене и затлъстяване. Основен продуктов недостатък на вендинг каналите е невъзможността за поддържане на големи наличности от продукти. За преодоляване на тази тяхна слабост са разработени редица асортиментно-оптимизационни, математико-статистически модели: за прогнозиране
на потребителското търсене при констатирани липси на наличности (Anupindi,
Dada & Gupta, 1998), алгоритми на Miyamoto al. (2003), PROFSET-програмираният модел за избор на продукти (Brijs, 2004).Част от капацитетните ограничения се преодоляват и от т.нар. „напълно автоматизирани удобни магазини“ (Fully
automated convenience stores). За разлика от традиционния вендинг, те се разпростират на по-голяма търговска площ (приблизително 8 m2) и разполагат с
по-големи дисплеи. Те позволяват поддържането на по-големи наличности и
асортимент (до 200 продукта). Друга слабост на вендинг автоматите е, че предварителният достъп на потребителя до информация относно предлаганите продукти е силно ограничен, тъй като потребителят няма физически достъп до
продукта преди да заплати за него. Той не е в състояние да се осведоми за
срока на годност на продуктите в автомата, наличието на съставки, към които
е алергичен или енергийна стойност: съдържание на мазнини, белтъчини и въглехидрати. Това е от особено значение за потребителите, спазващи диета или
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специален хранителен режим: диабетици, потребители, имащи проблеми с наднормено тегло. Рекламационната политика по тези канали също е в известна
степен затруднена. За разлика от традиционните канали, при вендинга потребителят не може незабавно да предяви персонална рекламация в момента на покупка. Липсва директна обратна връзка с доставчика на услугата, което е бариера за редица потребители да използват този тип канали. От гледна точка на
връщането на парите на потребителите, в случай на неправомерното им вземане от автомата, обикновено фирмите процедират по няколко начина. При автомати които работят с монети и предлагат по-евтини продукти (най-често за
топли и студени напитки) се инсталира бутон, като след натискането, дори и при
дефектиране на машината, той връща последните непосредствено поставени в
него пари. При автомати предлагащи продукти от среден ценови клас (почистване, фотографски услуги), приемащи обикновено и банкноти като форма за
разплащане, потребителят има възможност да се обади на посочен телефон за
връзка и след дистанционна проверка или проверка от техническо лице на място, да си получи обратно в брой парите. При автомати, предлагащи по-високо
стойностни продукти и възможност за разплащане с банкови и смарткарти редица фирми предлагат възможността за превеждане на пари по банкова сметка
на потребителя, но след официално подаване на рекламация, в която се описва
подробно случилото се. В същото време, обаче, като високотехнологичен канал, вендингът е изключително подходящ за събиране на неподправена обратна
връзка от потребителите, като може да стане част от фирмената мултиканаловата система за приемане и събиране на потребителски оплаквания (Robertson,
2012). Проблемите в случая са свързани с това, че редица вендинг оператори
не предлагат постоянно техническо поддържане и потребителско обслужване.
Много често има посочен телефон за рекламации, но той не е достъпен през
уикенда или късните часове на деня. От фирмена гледна точка са възможни и
злоупотреби от недобросъвестни потребители.
Ценови специфики
Капацитетните ограничения на вендинга, за които вече стана въпрос, могат да се разглеждат в този случай като възможност, тъй като улесняват провеждането на продуктово-ценови експерименти. Наличието на по-малък брой
артикули (респективно цени) позволява провеждането на пазарни тестове в реална среда, които са с по-кратка продължителност и са свързани с много пониски финансови разходи. Възможността за бърза и лесна промяна на цените на
предлаганите продукти, например, е изключително подходяща при туристически локации, където клиентопотокът непрекъснато се променя. По този начин
рискът едни и същи потребители да бъдат подложени на различни ценови въздействия е малък. От технологична гледна точка е лесно приложима политика на
ценова дискриминация, но от чисто етична гледна точка понякога това представлява проблем. Известен в историята на вендинга е примерът с компанията
„Coca Cola“, която през 1999 г. разработва прототип на машина, която увелича-
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ва цената на напитките при по-топло време. Вследствие, обаче, на надигналото
се обществено недоволство компанията се отказва от това си изобретение (Lal,
Quelch, & Rangan, 2004, pp. 493–498).
Вендинг автоматите предлагат изключително голямо разнообразие от
методи за разплащане, които са подробно представени в таблица 3
Таблица 3
Възможности и ограничения пред методите
за разплащане във вендинга
Методи

1. В брой

Възможности
Най-евтините механизми за
закупуване от фирмата. Найшироко разпространени и
познати на потребителите. Не
се изисква въвеждане на
персонализирана информация
(PIN code), която би могла да
стане обект на злоупотреби.

Преодоляват ограниченията на
касовите плащания. Създават
по-голямо удобство за
2. Безкешови
потребителя и по-голяма
сигурност при съхраняване на
фирмения оборот. Доказана
възвръщаемост.
Преодоляват недостатъците на
първите два метода. Създават
3. Безконтактни удобство и чувство за
сигурност у потребителите.
Доказан продажбен ефект.

Ограничения
Събирането и съхраняване на пари
в брой в автоматите изисква
редовно инкасиране, за да не са
обект на вандализъм; проблеми с
разпознаване на намачкани или
банкноти от нови емисии;
ограничава се достъпът само до
потребителите, имащи пари в
брой; необходимо е инсталиране
на механизми за връщане на ресто.
Възможност за финансови
злоупотреби с банкови карти; помалка сигурност на
разплащанията от потребителска
гледна точка; по-скъпи от
кешовите механизми, понякога
изискват видеонабюдение.
Изискват най-значителна
финансова инвестиция, Не са все
още толкова широко
разпространени и познати на
потребителите

Общо стратегическо маркетингово предимство на безкасовите и безконтактните системи е, че позволяват събирането по електронен път на данни за
потребителите. Те осигуряват възможност за предлагане на нетрадиционни продукти и конвенционални продукти на по-високи цени, тъй като потребителят не
е ограничен да се разплаща в кеш (Kasavana, 2005). През 2012 г. компаниите
„Coca Cola” и „Google” стартират пилотен проект за популяризиране на мобилните разплащания чрез приложението „Google wallet”. То дава възможност за
подобен тип разплащания в хиляди вендинг автомати в цяла Америка (Maras,
2012). Въпреки, че обикновено продуктите по тези канали се предлагат на повисоки цени от тези в търговските обекти, по-ниските дистрибуционни разходи
създават по-големи възможности за ценови намаления, без това да рефлектира

Статии

89

значително върху възвращаемостта на канала. От тук произтичат и други две
важни ценови специфики на вендинга – разходната ефективност и рентабилност. Това са две от най-важните предимства на вендинг каналите, в сравнение
с традиционните магазинни формати, особено в развитите страни, където разходите за труд представляват значително перо в общите постоянни разходи.
Налице е също по-голяма ефективност относно използваемостта на търговска
площ – с чисто комуникационна или продажбена цел. При тях разходите за наем
са нищожни, тъй като автоматите заемат малка площ - обикновено не повече
от 2-3 m2. Липсата на достатъчно прозрачност при отчитане на приходите е
също нещо специфично за този тип канали. На потребителя рядко се издава
касов бон в момента на покупко-продажба, с който реално да се отчете данъчно извършената транзакция. При високотехнологичните вендинг автомати много често се инсталира специализиран софтуер, с фискални функции, който води
и статистика за дневните и месечните продажби на фирмата. При механичните
автомати (дъвки, топчета, сувенири) и някои кафеавтомати подобни отчети се
правят на ръка от служителите, отчитащи автомата. Това е предпоставка за
злоупотреби от редица недобросъвестни вендинг оператори. Затова през ноември 2012 г. в България е направен опит за поставянето на фискални устройства
във всички автомати, които в реално време да изпращат информация към НАП
за всяка продажба12. Тъй като, обаче, подобна практика до сега не е позната по
света, както и под претекст за незаконосъобразност при приемане на решението от Министерството на финансите, Върховният административен съд отмени
текстовете на наредбата за инсталирането на фискални устройства.
Дистрибуционни специфики
Важна дистрибуционна специфика на вендинг автоматите е тяхната локализационна адаптивност. Те могат да бъдат инсталирани почти навсякъде, тъй
като заемат минимална търговска площ. В миналото се инсталират предимно
на места, където потребителите са като в плен (captive environment). Това са
локации като заводи, офиси, складове и места с оживен трафик като жп гари,
автогари, на круизни кораби, санитарни и тоалетни помещения. Днес подобни
автомати могат да се срещнат на места като театри, лобита, гаражи, дрогерии,
болници, училища. В същото време, обаче, в страни като САЩ и Великобритания съществуват известни правни ограничения за поставянето на вендинг автомати на места като медицински и образователни учреждения. Съображенията,
свързани с това, са, че предлагат продукти, които могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми – храни и напитки, с високо съдържание на захар,
сол, мазнини. Процесът по осигуряване достъп на вендинг автомати до локации
12

Източник: §1, т. 10 „Наредба за изменение и допълнение на наредба No. Н-18 от 2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.” Обн., ДВ, бр.
106 от 2006; доп., бр. 7 от 2007; изм., бр. 79 от 2007; изм. и доп., бр. 77 от 2009, бр. 49 от 2010,
бр. 48 и 64 от 2011, бр. 7 и 27 от 2012 (достъпна на 26.01.2013 от сайта на „Държавен вестник”
http://dv.parliament.bg/).
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като правителствени и военни институции (общини, министерства, военни бази)
също е изключително трудоемък. Той отнема доста време, поради необходимостта от предварително откриване на процедура/търг за кандидатстване по обществени поръчки, попълване на редица документи. Правителствените локации, обаче, се характеризират с по-високо равнище на сигурност, в сравнение с
локациите „на открито“, поради наличието на охрана и/или видеонаблюдение.
Същото може да се каже и за обществените места – автобусни, жп гари и
летища. Освен това, когато автоматите са поставени навън, те са изложени
пряко на въздействието на климатичните атмосферни условия: слънце, вятър и
влага.
Досъпността и удобството са други две съществени дистрибуционни специфики. Независимо коя от маркетинговите особености на вендинга разглеждаме – дали става въпрос за избор на подходящ продуктов асортимент, локация
или системи за разплащане, при вендинга винаги основното е осигуряването на
удобство за потребителя. От потребителска гледна точка, то се определя като
„минималното ниво на финансово, физическо и умствено усилие, което потребителят е необходимо да вложи, за да преодолее разминаването между време и
пространство при пазаруването“ (Schary 1971, p. 52). Това е субективна категория и варира според възприятията на потребителите. В най-общия случай, компонентите му са три: цена, време и усилия (Risch, 1987). Цената отразява възприеманата от потребителя стойност на продукта или ползите, които очаква да
получи от продукта. За да може по-добре и на по-висока цена да се продават
продуктите, трябва да се спечели доверието на потребителите. Това може да
стане чрез поддържане на по-добра хигиена и външен вид на автоматите. Времето е също определящо за удобството, защото все повече са потребителите
„притиснати“ от времето, при вземането на решение за покупка (time buying
consumers). Още през миналия век редица изследвания прогнозират как през
XXI век се очаква „изключително голяма част от жителите на градовете да се
ориентират по-скоро да си купуват време, отколкото продукт“ (Risch, 1987, p.
60). Това означава десетките хиляди продукти, до които потребителите имат
достъп, да се възприемат само за даденост, като потребителите се интересуват единствено да спестят време за себе си. Така недостигът на време създава стойност. Третият елемент на удобството се измерва с усилията, вложени от
потребителя, за да се сдобие с продукта. Вендинг автоматите се характеризират с бързина и стандартизираност на обслужването. Те са лесни за употреба и
дори може да се каже, че взаимодействието с тях оставя приятното усещане за
забавление у редица потребители (Weijters et al., 2007). Те отразяват изцяло влиянието на новите технологии върху маркетинга: интернетбазирани приложения,
мобилни разплащания, използване на VoIP софтуер13, събиране и обработване
на биометрични данни. Във връзка с това, дистанционното следене на запасите, редовното техническо поддържане и софтуерното прогнозиране на периодите на доставка, са също важни дистрибуционни специфики, проявяващи се по
13

VоIP - софтуерни продукти от типа на „Skype“, които предлагат услугата „интернет телефония“
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вендинг веригата на стойността (Rusdiansyah & Tsao, 2005). В контекста на
концепцията за „Управление на качеството“ (TQM), вендингът също търпи развитие в посока намаляване на сроковете на доставка, на преките, на непреките
разходи и събирането на подходяща информация за вземане на аргументирани
управленски решения. Свидетелство за това е внедряването на интернет базирани управленски системи (VMS). Те позволяват дистанционно следене в реално време на наличностите и състоянието на машините, с оглед навременно отстраняване на неизправности и автоматизация на бизнеспроцесите (Case &
Newman, 2004)
Промоционални специфики
Вендинг каналите предоставят екстензивни възможности за комуникация
с потребителя. Както потвърждават редица изследвания в сферата на интерактивната реклама, вендингът може да се разглежда едновременно като дистрибуционен и комуникационен канал, като самостоятелна медиа, редом с радиото,
телевизията и интернет (Schumann, Artis & Rivera, 2001; Tan, Kwek & Li, 2013).
В опит да започне да предлага премийно кафе на масовия потребител, през
2010 г. компанията „Starbucks Co.“ представя своя нов модел на вендинг автомат за кафе, който смила на момента кафените зърна и доставя на потребителя
висококачествена топла напитка. Слоганът е „Доброто кафе е необходимо навсякъде“. В рамките на интегрираната си мултиканалова рекламна кампания,
фирмата използва серия от онлайн телевизионни реклами, билбордове и дигитални надписи върху самите автомати (Maras, 2011). За вендинга е характерно
също и използването по иновативен начин на стандартните техники за стимулиране на продажбите като ценови отстъпки, премии, състезания и игри, купони,
мостри демонстрации. Той предлага много по-атрактивен и разнообразен набор
от мултимедийни средства за комуникация, с цел подтикване на потребителя
към покупка. През 2010 г. “Coca cola” и “Intel”, пускат на пазара нов модел
корпоративен вендинг с интегрирани интерактивни технологии за стимулиране
на продажбите. След закупуване на продукт на “Coca cola”, потребителят има
възможност да си направи снимка чрез автомата, която непосредствено да сподели по е-мейл със своите приятели. Така, от една страна, се предоставя допълнителна услуга на потребителя, а от друга, се дава възможност на фирмата да
наблюдава непосредствената визуална реакция на потребителите след покупката. Вендинг каналите могат да бъдат част и от интегрираните маркетингови
комуникации. Например, социалните кампании на “Coca cola” под мотото „Да
споделим щастието“ (Share the happiness) успешно се допълват от автоматите за щастие (Coca cola happiness vending machines). Те дават безплатна
напитка на всеки, който изпълни пред тях определено социално предизвикателство – усмихне се, целуне половинката си, изпее песен, потанцува и т.н.
Вендинг каналите са подходящи и при прилагане практиките на „crossselling“ и „up-selling“. Списание „Economist” дефинира техниката на „кръстосана“ продажба (cross-selling) като „синергичното разбиране за това, че купу-
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вачите на продуктите на една фирмата биха могли да станат клиенти на друга“
(Hindle, 2008, p. 51). Най-общо тя включва продажбата на допълнителен продукт на съществуващ потребител, по презумпцията, че клиентът вече се е съгласил да го купи (или вече го е закупил). Близка до нея е продажбената техника
„up-selling”, при която на потребителя се предлага по-скъп продукт, различен
от този, който той предварително е възнамерявал да си купи (Carysforth & Neild,
2006). Последното поколение напълно автоматизирани удобни магазини (fully
automated convenience stores), които могат да бъдат видени в САЩ и Япония,
предлагат широк асортимент от продукти със свързано търсене, от различен
ценови клас. През последните няколко години в търговските центрове и хипермаркети в България също ставаме свидетели на специално обособени вендинг
кътове, предлагащи продукти със свързано търсене. Такива са механичните
автомати за топчета, бонбони и кран-автоматите за играчки, изискващи от потребителя да заплати 1 лв. Много често те са разположени в близост до фотокабини, предлагащи услуги на 5 пъти по-висока цена.
Заключение
Направеният в тази статия анализ на състоянието на българския вендинг
пазар разкрива, че това е един динамично развиващ се пазар. Свалянето на
законовите бариери свързани с фискализиране на автоматите и тенденцията
към намаляване на дяловете на пазарните лидери, създават благоприятни предпоставки за навлизане на нови участници на пазара. Една доста експлоатирана
истина по отношение на вендинга гласи, че всичко, което може да продава човек, може да бъде продавано и от машина. Свидетелство за това са страните
от Западна Европа, САЩ и Япония, където се срещат автомати за продажба на
пресни яйца, бельо, златни кюлчета, спагети и пица, пералня за домашни любимци. Затова не е изключено през следващите десетина години да станем
свидетели на един по-зрял вендинг пазар. За целта, обаче, са необходими значителни финансови инвестиции в сектора. Освен това, мениджърите трябва да
отчитат в много по-голяма степен маркетинговата специфика при този тип немагазинна автоматизирана продажба. Това е високо технологичен дистрибуционен и комуникационен продукт – канал, който изисква диферециран подход към
елементите на маркетинговия микс.
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MARKET AND MARKETING PECULIARITIES OF VENDING CHANNELS
PhD student Dobromir Stoyanov
Abstract
In recent years there has been an ever-increasing rise in the importance of non-store
distribution formats as a cost-effective, as well as providing considerable consumer convenience
alternative to the traditional store forms. The subject of the present article are the high-tech
vending channels as a typical representative of this fast developing type of distribution. The
main aim of the present article is to analyse the market and marketing specifics of vending
channels. In this connection there are discussed their role and place in contemporary business.
There is given a brief overview of the state of the Bulgarian vending market during the past few
years and there are deduced some anticipated trends for its development in the future. Along
with that, based on the traditional 4P model of the marketing mix, there are outlined some major
marketing specifics of vending itself, distinguishing it from the traditional store distribution
formats.
Keywords: marketing specifics, vending channels.

Редактор Вяра Алексиева
Секретар Росица Заркова
Предпечатна подготовка Мария Янчева
Издателство „Наука и икономика”
Икономически университет – Варна
Печатни коли 6
Тираж 400
Формат 70100/16
Адрес на Редакцията: Икономически университет – Варна,
бул. „Княз Борис I” № 77, 9002 гр. Варна
Главен редактор:
тел: (+359 52) 660 256;
Секретар:
тел. (+359 52) 830 813,
e-mail: sp.Izvestiya@ue-varna.bg
Печатна база на
Икономически университет – Варна
ISSN 1310-0343

